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ÞRIÐJUDAGUR
Var með fordóma gagnvart
popptónlist
Helgi Hrafn Jónsson, sem
búsettur er í Austurríki,
gefur út sína fyrstu sólóplötu, sem ber nafnið Glóandi. Hann hefur upplifað
mikla togstreitu milli
poppsins og klassískrar tónlistar, en
hann er básúnuleikari að mennt.

▲

▲
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Í MIÐJU BLAÐSINS

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 550 5000

Sex hundru› börn á bi›lista
Starfsfólk vantar í um níutíu stö›ugildi á frístundaheimilum Reykjavíkurborgar og um sex hundru› börn
eru á bi›lista eftir plássi. Velmegun í ﬂjó›félaginu og lág laun lei›a til ﬂess a› erfitt er a› fá fólk í störfin.
Mannekla er einnig vandamál á leikskólum í Kópavogi. ﬁar vantar um 25 starfsmenn.
Sex hundruð börn eru á
biðlista eftir plássi á frístundaheimilum grunnskóla Reykjavíkurborgar vegna manneklu. Um
níutíu starfsmenn vantar á frístundaheimilunum, en starfrækt
eru 32 frístundaheimili við jafnmarga grunnskóla í borginni.
„Velmegun í þjóðfélaginu og
lág laun leiða til þess að erfitt
reynist að fá fólk í þessi störf,“
segir Sigrún Sveinbjörnsdóttir,
verkefnisstjóri hjá Íþrótta- og
tómstundaráði.
Sigrún kveðst þó þokkalega
bjartsýn á að takist að manna
störfin en erfitt sé að segja til um
hversu langan tíma það taki. „Vonandi tekst það þó að stórum hluta

fyrstu tvær vikur skólastarfsins,“
segir hún.
Reykjavíkurborg auglýsti um
helgina eftir fólki með reynslu og
höfðaði þar til eldra fólks. Sigrún
kveðst hafa orðið vör við nokkra
svörun við auglýsingunni og
vonar að í kjölfarið takist að ráða
fleira starfsfólk til frístundaheimilanna.
„Það gekk betur að ráða fólk
síðastliðið haust, en ég held að
þetta muni að lokum skila sér,“
segir Sigríður Rut Hilmarsdóttir,
umsjónarmaður frístundaheimilis
Melaskóla. Þar eru tæplega fimmtíu börn á biðlista eftir plássi og
umsóknir enn að berast. Tólf börn
eru á hvern starfsmann og býst

SKÓLAR
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Í skólanum er skemmtilegt
að vera
Við þurfum að þjálfa börn okkar í því
að takast á við ólíkar aðstæður, í
byggð og í óbyggðum, á malbiki og öræfum. Við þurfum
að kenna þeim að rata um
landið, þekkja það og
skilja eðli náttúrunnar
umhverfis okkur.

Laun starfsmanna leikskóla
Starfsmaður án reynslu
Leiðbeinandi
Leikskólakennari
Faglærður deildarstjóri

112.927
116.343
169.473
193.774

Laun starfsmanna frístundaheimila
Frístundaleiðbeinandi
116.343
Stuðningsfulltrúi
139.100
Háskólamenntaður starfsmaður 156.695
Umsjónarmaður
181.850
Alls staðar er um lægstu byrjunarlaun að
ræða. Byrjunarlaun eru þó mjög mismunandi þar sem þættir eins og aldur,
menntun og reynsla hafa áhrif á launin.

Sigríður við að ráða þurfi fimm til
sex starfsmenn til viðbótar þeim
sem þegar starfa við heimilið.

Í Kópavogi hefur reynst
erfitt að manna leikskóla, líkt og
í Reykjavík, en þar eru um 25
stöðugildi laus, að sögn Sesselju
Hauksdóttur leikskólafulltrúa.
Sextán leikskólar starfa í Kópavogi og þar dvelja daglega yfir
1.500 börn.
„Ef ekki tekst að ráða í þessi
stöðugildi er augljóst að við
þurfum að draga úr eða fresta
inntöku barna sem áttu að fá
inni á leikskólunum nú í haust,“
segir Sesselja. „Við sjáum ekki
fram á að þurfa að grípa til annarra ráðstafana í bili og vonumst til þess að úr leysist á
næstu dögum“ segir Sesselja
- ht
Hauksdóttir.

SKOÐUN 20

Bifreiðastæði á Akureyri:
Fyrstu stig Fylkis í rúman
mánuð

Stö›umælar
lag›ir af

Kjartan Ágúst Breiðdal varamaður var
hetja Fylkis er hann
kom inn á og skoraði
eitt mark og lagði
upp annað í 2–1
sigri á Fram á
Laugardalsvellinum.
Sigurinn var
kærkominn en stigin
þrjú eru þau fyrstu
sem Fylkir fær síðan 11.
júlí.

BIFREIÐASTÆÐI Notkun stöðumæla
verður hætt á Akureyri næstkomandi föstudag og verður frítt í öll
bílastæði nema fastleigustæði.
Bílastæðaklukkur leysa síðan
stöðumælana af hólmi og verður
bíleigendum skylt að stilla klukkuna samviskusamlega þegar bifreið er lagt í stæði í miðbæ Akureyrar. Bílastæðaklukkunum verður dreift í öll hús á Akureyri nú í
vikunni.
Mismunandi er eftir svæðum
hversu lengi bílar mega standa
óhreyfðir í stæði, frá 15 mínútum
upp í tvær klukkustundir. Stöðuverðir munu fylgjast grannt með
hverjum klukkan glymur og sekta
- kk
þá sem brjóta reglur.

ÍÞRÓTTIR 24

VEÐRIÐ Í DAG

NORÐAUSTLÆG átt á Vestfjörðum,
annars hæg breytileg átt. Víða einhver væta
um landið en bjart suðaustanlands.
VEÐUR 4

hafa geisað í landinu undanfarnar vikur. Nú er svo komið að borgin Coimbra, sem er um 200 kílómetra norður af Lissabon, er í hættu.
Sjá síðu 10

Lestur á
þriðjudögum*
74%
50%

Blaðið

Mbl.

37%

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í júlí 2005.
Lestur meðal 12–80 ára á þriðjudögum.

Ekki búið að semja við starfskonur gæsluvalla:

OLÍUVINNSLUSTÖÐ Í ÍRAK Eitt af því sem
tekist er á um eru olíuhagsmunir.

Ný stjórnarskrá:

Vilja ﬂrjá mánu›i umfram uppsagnarfrest Drög lög› fyrir
KJARAMÁL Ekki hafa enn verið
gerðir starfslokasamningar við
gæslukonur borgarinnar, en uppsagnir þeirra taka gildi um næstu
mánaðamót. Þær hafa nú farið
fram á sambærileg réttindi og
þau sem starfsmönnum Vélamiðstöðvarinnar voru tryggð við sölu
hennar frá borginni á dögunum,
en missi þeir störf sín vegna hagræðingar eiga þeir rétt á launum
í þrjá mánuði umfram það sem
kjarasamningar kveða á um.
Staða gæslukvennanna er þó
ekki sambærileg, að sögn Birgis
Björns Sigurjónssonar, skrifstofustjóra á starfsmannaskrifstofu Reykjavíkurborgar. „Þarna
er fyrst og fremst verið að

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

SUÐVESTURHORNIÐ

Fréttablaðið

BARIST VIÐ SKÓGARELDA Í PORTÚGAL Slökkviliðsmenn hlaupa að húsi í þorpinu Almalagues nærri borginni Coimbra. Miklir skógareldar

Í MALARÁSI Gæslukonur á gæsluvellinum í

Malarási.

tryggja starfsmönnum fyrirheit
um ákveðin kjör ef ekki finnst
starf við hæfi.“

Birgir segir hendur borgarinnar bundnar af ráðningarsamningum, kjarasamningum
og samþykktum borgarinnar, en
menn hafi skapað sér ákveðið
svigrúm til þess að gera vel við
gæslukonurnar með því að
draga það á langinn að senda
uppsagnarbréfið þótt ákvörðun
um uppsögn hafi lengi legið
fyrir. Því væri hægt að bjóða
þeim laun samkvæmt uppsagnarfresti í nokkra mánuði eftir
starfslok.
Birgir segir þær enn fremur
hafa kost á fjöldamörgum störfum innan borgarinnar og nefnir
meðal annars leikskóla í því sambandi.
- grs

íraska ﬂingi›
Drög að nýrri stjórnarskrá
Íraks voru kynnt íraska þinginu í
gær, þrátt fyrir mótmæli minnihluta súnnía. „Við höfnum stjórnarskrárdrögunum sem lögð voru fram
því samþykki okkar vantaði,“ sagði
Nasser al-Janabi, fulltrúi súnnía.
Atkvæðagreiðslu
um
nýju
stjórnarskrána var þó frestað í gær
en reyna á til þrautar að ná fram
stuðningi súnnía við hana. Frestur
til að leggja fram drög að nýrri
stjórnarskrá rann út á miðnætti.
Íraska þingið hefur nú þrjá daga til
að ræða og ná samkomulagi um
stjórnarskrána, segir Hajim alHassani, forseti íraska þingsins. ■

ÍRAK, AP

2

SPURNING DAGSINS
Georg, eru› ﬂi› papparassar?
„Ef það hentar okkur þá getum við vel
verið það.“

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Starfsmaður Landhelgisgæslunnar ljósmyndaði
varðskip á tökustað Flags of Our Fathers við litla
hrifningu kvikmyndagerðarmannanna. Papparassar (paparazzi) eru ljósmyndarar sem leitast
við að mynda frægt fólk án samþykkis þess.
Georg Lárusson er forstjóri Landhelgisgæslunnar.
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Rannsókn á flugslysinu í Grikklandi:

Landnemabyggðir Ísraela:

Skortur á súrefni og eldsneyti olli slysinu

Brottflutningi
loki›Brottflutningi
á Gaza
landnema

AÞENA, AP Fall á loftþrýstingi og
eldsneytisskortur varð til þess að
kýpversk flugvél missti afl og
hrapaði norður af Aþenu í Grikklandi fyrr í mánuðinum. 121 farþegi og áhöfn létust í slysinu.
Þetta kom fram í skýrslu
grískrar rannsóknarnefndar sem
kannar tildrög slyssins. Skýrslan
skýtur stoðum undir þær kenningar sem fram hafa komið um
slysið, að farþegar og áhöfn hafi
misst meðvitund vegna þess að
loftþrýstingur féll í vélinni og að
einhver hafi reynt að bjarga vélinni skömmu áður en hún fórst.
Daginn sem vélin hrapaði
höfðu tvær herþotur flogið upp að
henni til þess að athuga hvort eitt-

hvað væri að því allt samband við
vélina hafði rofnað. Sögðust flugmenn herþotnanna hafa séð að
aðstoðarflugmaður farþegavélarinnar hefðu verið í öngviti og flugmaðurinn hvergi verið sjáanlegur.
Þeir sáu jafnframt súrefnisgrímur hangandi í farþegarýminu.
Líkamsleifar 118 farþega og
áhafnar hafa fundist en þrír eru
- sda
enn ófundnir.

ÍSRAEL, AP

gyðinga á Gaza lauk í gær, en Ísraelsher mætti ekki andstöðu þegar
farið var inn í Netzarim, síðustu
landnemabyggðina, síðdegis í gær.
Landnemarnir kvöddu með tárum og voru svo fluttir á braut í
brynvörðum bílum. Þar með lauk
um fjörutíu ára landnámi á svæðinu, en byggðirnar hafa verið taldar
draga úr friðarhorfum í Miðausturlöndum. Í tilefni dagsins hringdi
Mahmoud Abbas, leiðtogi Palestínumanna, í Ariel Sharon, forsætisráðherra Ísraels, og ræddust þeir við í
um fimm mínútur. Samtal þeirra er
það fyrsta í tvo mánuði. Báðir hétu
þeir því að vinna áfram að friði. ■

BRAK KÝPVERSKU FLUGVÉLARINNAR SEM
FÓRST Á GRIKKLANDI Talið er að fall á

loftþrýstingi og eldsneytisskortur hafi valdið því að flugvélin hrapaði með þeim afleiðingum að 121 farþegi og áhöfn létu
lífið fyrr í mánuðinum.

Óhæfur til yfirheyrslu

HÁTÍÐLEG ATHÖFN Á BESSASTÖÐUM Ólaf-

ur Ragnar Grímsson forseti, Václav Klaus,
forseti Tékklands, og Livia Klausová og
Dorrit Moussaieff forsetafrúr ræða við börn
á Bessastöðum.

Forseti Tékklands:

Kynnti sér
orkusöguna
Václav Klaus, forseti
Tékklands, byrjar daginn í dag á
því að funda með Halldóri Ásgrímssyni forsætisráðherra áður
en haldið verður til Nesjavallavirkjunar og Þingvalla klukkan
tíu. Opinber heimsókn Klaus og
eiginkonu
hans,
frú
Liviu
Klausová, hófst í gærmorgun með
hátíðlegri athöfn á Bessastöðum.
Í gær ræddi Klaus við Ólaf
Ragnar Grímsson, forseta Íslands, átti fund með Steinunni
Valdísi Óskarsdóttur, borgarstjóra Reykjavíkur, og kynnti sér
áfanga í orkusögu þjóðarinnar
auk hugmynda um nýtingu vetnis
á fundi í höfuðstöðvum Orkuveitu
- óká
Reykjavíkur.

STJÓRNMÁL

NOREGUR
STJÓRNIN FALLIN
Þegar þrjár vikur eru til kosninga benda sumar skoðanakannanir í Noregi til þess að stjórnin
sé fallin. Ný könnun sjónvarpsstöðvarinnar TV 2 sem birt var í
gærkvöldi leiðir í ljós að Kristilegi þjóðarflokkurinn er að bæta
við sig mestu fylgi, um tveimur
prósentum, meðan vinstriflokkar
missa mest.

LÖGREGLA Lögreglan í Reykjavík
vill ekkert segja til um hvort
maðurinn sem grunaður er um
morð á tvítugum manni í heimahúsi við Hverfisgötu í Reykjavík
um helgina hafi játað verknaðinn. Hinn grunaði var úrskurðaður í tíu daga gæsluvarðhald af
Héraðsdómi Reykjavíkur á laugardag og ætlar ekki að kæra úrskurðinn til Hæstaréttar.
Að sögn Ómars Smára Ármannssonar,
aðstoðaryfirlögregluþjóns hjá lögreglunni í
Reykjavík, stóð til að yfirheyra
hinn grunaða um helgina en
ástand hans var með þeim hætti
að erfitt var að yfirheyra hann.
Honum var gefinn tími til að
hvíla sig og stóð til að yfirheyrslur yfir honum færu fram í gær.
Að sögn Ómars Smára er málið
enn í rannsókn og segir hann að
ekki sé hægt að veita frekari
upplýsingar um framgang rannsóknarinnar þar sem það varði
hagsmuni rannsóknar af þessu
tagi og muni lögreglan halda
rannsókn málsins áfram með
hefðbundnum hætti.
Lögreglunni í Reykjavík barst
tilkynning snemma á laugardagsmorgun um að maður hefði
verið stunginn í heimahúsi við
Hverfisgötu í Reykjavík. Þegar
lögregla kom á staðinn var ljóst
að maðurinn hafði verið stunginn
í hjartastað og hófust endurlífgunartilraunir þegar í stað. Þær
báru ekki árangur og lést maðurinn skömmu síðar. Lagt var hald
á hníf í íbúðinni sem talinn er
vera morðvopnið.
Þrír karlmenn og ein kona, sem
öll voru í íbúðinni, voru handtekin
á staðnum og færð til yfirheyrslu,
grunuð um að vera völd að dauða
mannsins. Þau voru öll í annarlegu ástandi. Þeim var sleppt

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Ekki liggur enn fyrir hvort ma›urinn sem gruna›ur er um a› hafa or›i› tvítugum manni a› bana í húsi vi› Hverfisgötu á laugardag hafi játa› verkna›inn. Ástand hans er me› ﬂeim hætti a› ófært hefur veri› a› yfirheyra hann.

RANNSAKA DAUÐA MENEZES Ráðgjafar

brasilísku ríkisstjórnarinnar komu til Lundúna í gær.

Embættismenn til Lundúna:

Yfirheyra rannsóknarnefnd
BBC Tveir háttsettir
brasilískir embættismenn komu til
Lundúna í gær til að yfirheyra
rannsóknarnefndina sem rannsakar drápið á Jean Charles de
Menezes.
Lögreglumenn skutu hinn 27 ára
Brasílíumann til bana á lestarstöð í
Lundúnum í júlí því þeir héldu að
hann væri hryðjuverkamaður.
Skýrsla sem rannsóknarnefndin
hefur unnið lak í fjölmiðla fyrir
skemmstu en í henni kom fram að
fullyrðingar lögreglu um tildrög
málsins væru ekki í samræmi við
framburð vitna og myndir úr eftirlitsmyndavélum. ■

LUNDÚNIR,

Morðið á Gísla Þorkelssyni:

Réttarhöldum
fresta›
Héraðsréttur í Boksburg
frestaði í gær máli yfir parinu sem
grunað er um að hafa myrt Gísla
Þorkelsson í Suður-Afríku. Þau
Willie Theron, 28 ára, og Desiree
Oberholzer, 43 ára, eiga að mæta
aftur fyrir rétt 5. september.
Þetta kemur fram á suðurafríska vefritinu Independent
Online. Þar kemur einnig fram að
Theron mun fara fram á að vera
sleppt úr varðhaldi gegn tryggingu.
Lík Gísla fannst 10. júlí falið í
tunnu sem fyllt hafði verið með
steypu þannig að aðeins sá í fætur
þess. Hann hafði verið skotinn í
- ss
höfuðið.

DÓMSMÁL

VETTVANGUR MORÐSINS Tuttugu ára gömlum manni var ráðinn bani í þessu húsi við
Hverfisgötu á laugardagsmorgun.

Að sögn Ómars Smára verður
yfirheyrslum
haldið
áfram
næstu daga þar til tildrög morðsins skýrast en allt eins má búast
við að þau sem þegar hafa verið
færð til yfirheyrslu verði yfirheyrð nánar um tildrög atburðarhjalmar@frettabladid.is
ins.

síðar um kvöldið. Einn til viðbótar
var svo handtekinn á laugardag
en sleppt daginn eftir.
Einn þessara manna var úrskurðaður í gæsluvarðhald síðdegis á laugardaginn en hann var
gestur í húsinu eins og fórnarlambið.

Umhverfisstofnun sendir ráðherra tillögur að veiðistjórnun á rjúpu:

Umhverfisstofnun
hefur sent umhverfisráðherra tillögur að veiðistjórnun á rjúpu
þegar veiðar mega hefjast að nýju
í haust eftir tveggja ára alfriðun.
Tillögurnar byggjast á því mati
Náttúrufræðistofnunar Íslands að
veiðiþol rjúpnastofnsins verði 70
þúsund rjúpur í haust og miða tillögurnar að því að leyfa veiðimönnum að skjóta hóflegt magn
en sporna gegn atvinnuveiðum.
Endanlegrar reglugerðar umhverfisráðherra um rjúpnaveiðar
er að vænta um næstu mánaðamót.
Umhverfisstofnun leggur til að
sett verði sölubann á rjúpur og
rjúpnaafurðir og veiðitímabilið
verði stytt úr 69 dögum í 28 daga.
Samkvæmt tillögunum hefst
veiðitímabilið 19. október og
stendur til 3. desember en ekki
má veiða á sunnudögum, mánu-

RJÚPNAVEIÐAR

Ertu hungraður
í breytingar

FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN

Mega skjóta en banna› a› selja

RJÚPUR Í KJARNASKÓGI Í rjúpnatalningu Náttúrufræðistofnunar Íslands síðastliðið vor
kom í ljós að stofninn hefur meira en þrefaldast að stærð á undanförnum tveimur árum.

dögum og þriðjudögum.
Enn fremur leggur Umhverfisstofnun til að hrint verði af stað
hvatningarátaki svo veiðimenn

gæti hófs og skjóti ekki meira en
tíu til fimmtán rjúpur á veiðitímabilinu, og rjúpa verði áfram friðuð á Reykjanesskaga.
- kk

námsmenn sem gera kröfur. Námsvild er sérsniðin að
fjármálaþörfum námsmanna og innifelur betri kjör og
ýmis fríðindi.

* kortin verða ókeypis til 16. september
** gildir í eitt ár

Kynntu þér málið á isb.is

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 3423

Íslandsbanki kynnir Námsvild – þjónustu fyrir

100 fríar færslur á ári
Ókeypis persónugert debetkort *
Bílalán fyrir námsmenn
Ókeypis kreditkort með ferðaávísun
Ókeypis fartölvutrygging **
1.500.000 kr. námslokalán
Hagstæðari yfirdráttarvextir
Bankaábyrgð á námslánum
Hagstætt tölvukaupalán
Ókeypis ISIC kort
Flott inngöngugjöf
... og margt fleira!
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Sérmerktar akreinar fyrir strætisvagna í Reykjavík:

63,82

64,12

Sterlingspund

GBP

Evra

EUR

Dönsk króna

DKK

Norsk króna

NOK

9,739

9,797

Sænsk króna

SEK

8,297

8,345

Japanskt jen

JPY

0,5814 0,5848

SDR

XDR

93,38 93,94

114,63 115,19
77,71

78,15

10,424 10,484

Gengisvísitala krónunnar
108,9594 +0,01
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

NÝTT MIÐBÆJARSKIPULAG Strikið á Egils-

stöðum verður fyrst og fremst göngugata
en hægt verður að hleypa akandi umferð
á götuna að hluta.

Nýr miðbær á Egilsstöðum:

Göngugatan
heitir Striki›
Bæjarráð FljótsMIÐBÆJARSKIPULAG

dalshéraðs hefur samþykkt tillögu
skipulags- og byggingarnefndar
þess efnis að verslunar- og þjónustugata sem fyrirhugað er að liggi um
nýjan miðbæ Egilsstaða muni heita
Strikið.
Gatan verður mjög áberandi í
nýja miðbænum en hún verður bæði
hellulögð og malbikuð. Rauðleitum
náttúrulegum steinefnum verður
blandað saman við malbikið og því
mun gatan liggja sem rauðbrúnt
strik frá ráðhúsi bæjarins, sem ætlunin er að reisa við enda Striksins,
og í gegnum allan miðbæinn.
- kk

Háskólinn á Akureyri:

Aldrei fleiri
skrá›ir til náms
NÁM Kennsla nýnema í grunnnámi
við Háskólann á Akureyri hófst í
gær með dagskrá sem nefnd er Velgengnisvika. Í henni kynnast nemendur innbyrðis og fá upplýsingar
um þjónustu skólans. Markmiðið er
að búa nýnema undir nám og starf í
háskóla en hugmyndin er að erlendri fyrirmynd.
Kennsla eldri nemenda hefst
fimmtudaginn 25. ágúst en alls eru
1.590 nemendur skráðir til náms við
Háskólann á Akureyri að þessu
sinni. Hafa nemendur skólans
aldrei verið fleiri, en 1.520 nemendur lögðu stund á nám við skólann
- kk
síðastliðið haust.

Akstursbann er ekki enn komi› í gildi
Ásgeir Eiríksson, framkvæmdastjóri Strætó bs., segir trúlega ekki enn hægt að beita ökumenn viðurlögum sem stelast til að
aka eftir nýjum akreinum sérmerktum Strætó í Reykjavík. „En
það gerist um leið og lögreglan er
búin að auglýsa þetta,“ segir hann
og telur þá úrvinnslu hljóta að vera
á næsta leiti, enda allt annað til
reiðu.
Ásgeir segist ekki geta svarað
fyrir merkinguna BUS á akreinunum. „Framkvæmdin er á vegum
sveitarfélagsins sem á sínum tíma
stakk upp á að hafa þetta annars vegar lógóið og hins vegar BUS, svona í
samhengi við alþjóðlega staðla.“
SAMGÖNGUR

Hann útliokar þó ekki að skammstöfunin gæti líka staðið fyrir „Byggðasamlag um samgöngur.“
Þá segist Ásgeir ekki geta svarað
því hvort leigubifreiðum verði
heimill akstur á sérmerktu akreinunum líkt og er erlendis og taldi
borgaryfirvöld eða lögreglu skera
úr um það. „En ég hygg að við
myndum nú ekkert amast við því, ef
það á annað borð ekki veldur okkur
sérstökum töfum. Til sanns vegar
má færa að akstur leigubíla flokkist
líka undir almenningssamgöngur.“

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KAUP SALA

- óká

MIKLABRAUT Strætó hefur fengið sérmerkt-

ar akgreinar í Reykjavík þar sem öðrum
bílum á að vera óheimill akstur.

Hinn gruna›i sást losa sig
vi› hnífinn eftir árásina
Pilturinn sem var stunginn tvisvar í baki› í mi›borginni a›faranótt sunnudags er á batavegi. Lögreglan
segir a› fylgst hafi veri› me› ﬂeim sem gruna›ur er um árásina í eftirlitsmyndavél. Á myndum sást hvar
hann losa›i sig vi› hníf.
LÖGREGLA Átján ára piltur sem
stunginn var tvívegis í bakið aðfaranótt sunnudags í miðbæ
Reykjavíkur er á batavegi. Hann
var fluttur af gjörgæsludeild
Landspítalans í Fossvogi á Landspítalann við Hringbraut og segir
vakthafandi hjúkrunarfræðingur
á hjarta- og
lungnaskurðdeild að batalíkur séu góðar og
allt stefni í að
hann muni útskrifast
eftir
nokkra daga.
Lögreglan í
Reykjavík varð
í eftirlitsmyndaÓMAR SMÁRI ÁRMANNSSON Segir
vél við Geirsað tilkoma eftirlits- götu í Reykjavík
myndavéla hafi
vör við að maðfækkað afbrotum.
ur sem þar var á
gangi var mjög blóðugur á bakinu.
Starfsmenn stjórnstöðvar eftirlitsmyndavélanna sendu boð til
lögreglumanna í miðbænum um
að kannað yrði hvert ástand hans
væri en þegar lögreglan hugðist
nálgast manninn var veist að
henni. Hún komst þó að manninum, sem var undir áhrifum áfengis og hafði ekki fundið fyrir þeim
sárum sem hann hlaut af tilræðinu. Hann var færður á slysadeild,
þar sem í ljós kom að lunga hafði
fallið saman, og gekkst hann undir aðgerð.
Sautján ára piltur, grunaður
um verknaðinn, var á sunnudag
úrskurðaður í fimm daga gæsluvarðhald.
„Það má segja að það hafi orðið

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

GENGI GJALDMIÐLA 22.08.2005

Bandaríkjadalur USD
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EFTIRLITSMYNDAVÉLIN VIÐ GEIRSGÖTU Myndavélin þar sem hins blóðuga pilts varð vart. Skömmu síðar voru lögregluþjónar komnir til

að huga að meiðslum hans.

þessum dreng til lífs að hann
komst fljótt undir læknishendur,“
segir Ómar Smári Ármannsson,
aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá
lögreglunni í Reykjavík. „Við
fylgdumst með þeim sem grunaður var um þennan verknað í eftirlitsmyndavélunum þangað til

VEÐRIÐ Í DAG

hann var handtekinn og gátum
einnig séð hvar hann losaði sig við
hnífinn sem hann er grunaður um
að hafa stungið piltinn með.“
Ómar Smári segir að í þessu
tilfelli hafi gildi eftirlitsmyndavéla enn sannast.
„Afbrotum hefur fækkað eftir

að myndavélarnar komu til sögunnar en þær voru meðal annars
settar upp til þess að tryggja
öryggi fólks. Fyrst um sinn var
mikil gagnrýni á þessar myndavélar en ég held að fólk sjái nú hversu
mikilvægar þær eru,“ segir Ómar
hjalmar@frettabladid.is
Smári.

www.toyota.is

Kannastu við
tilfinninguna
að fá hærri
einkunn á
prófi en þú
reiknaðir með?
ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS TOY 29285 08/2005

Það er eins og að fá meiri bíl
en maður borgar fyrir
og Medion fartölvu í kaupauka.
Á Skóladögum hjá Betri notuðum bílum getur þú valið um
100 bíla á aldeilis frábærum tilboðskjörum.
Nú er tækifærið til að hífa upp mætinguna í skólann í vetur.
Komdu og kynntu þér málið. Þeir fyrstu verða ekki síðastir.

Í samstarfi við

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

100% fjármögnun á notuðum bílum.

Áhyggjulaus og örugg bílaviðskipti - strangt skoðunarferli, 14 daga skiptiréttur, ókeypis skoðun eftir 1000 km, allt að 1 árs ábyrgð.
Toyota
Nýbýlavegi 4
KÓPAVOGUR
Sími 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
AKUREYRI
Sími: 460-4300

Bifreiðaverkstæði Borgþórs
Miðási 2
EGILSSTAÐIR
Sími: 471-2660

Toyotasalurinn
Njarðarbraut 19
REYKJANESBÆR
Sími: 421-4888

Toyotasalurinn
Fossnesi 14
SELFOSS
Sími: 480-8000
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Sveitarstjórnarmönnum
fækkar úr 65 í fimmtán
Verði sameining níu
sveitarfélaga við Eyjafjörð samþykkt í sameiningarkosningunum 8. október næstkomandi mun
sveitarstjórnarmönnum á svæðinu fækka úr 65 í fimmtán. Í stað
átta bæjar- og sveitarstjóra, auk
eins starfandi oddvita, verður
einn bæjarstjóri og nefndarsætum mun fækka um hálft fjórða
hundrað. Töluverður fjárhagslegur ávinningur verður af
fækkun kjörinna fulltrúa og
fækkun nefndarsæta. Þó segir í
skýrslu vinnuhóps um stjórnsýslu í sameinuðu sveitarfélagi

KOSNINGAR

Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

59%

Nei

41%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er FH-liðið besta fótboltalið
Íslandssögunnar?

FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN

Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

SAMKOMUHÚSIÐ Skoðunarmenn Frumherja töldu gamlan ljósabúnað á sviði
Samkomuhússins varhugaverðan og því
verður hann endurnýjaður.

Húsnæði Leikfélags Akureyrar:

Athugasemdir
vi› rafmagn
Stjórn fasteigna Akureyrarbæjar hefur samþykkt að ráðist
verði í endurbætur á gömlum ljósabúnaði á sviði Samkomuhússins á
Akureyri í kjölfar athugasemda frá
Frumherja skoðunarstofu. Áætlaður kostnaður er 1,5 milljón króna
og segir Magnús Geir Þórðarson,
leikhússtjóri Leikfélags Akureyrar, að áhorfendur verði ekki varir
við breytingarnar heldur sé eingöngu um öryggismál að ræða er
snúi að starfsmönnum hússins.
„Engar athugasemdir voru gerðar
við frágang rafmagns í húsinu að
öðru leyti,“ segir Magnús.
- kk

ÖRYGGI

Taílenskt grænmeti:

Innflutningsbann skolli› á
HEILBRIGÐISMÁL
Umhverfisráðuneytið hefur tímabundið bannað
innflutning á ákveðnum tegundum
fersks og frosin grænmetis frá
Taílandi. Um er að ræða nokkrar
ferskar kryddjurtir, bananalauf,
bambuslauf, rætur og aspas.
Ákvörðunin kemur í kjölfar salmonellumengunar í vörunum.
„Innflutningur á þessum vörum
er þó heimill ef innflytjandi framvísar vottorði frá viðurkenndri
rannsóknastofu til Umhverfisstofnunar um að varan innihaldi ekki
salmonellu og að örveruástand
hennar sé að öðru leyti ásættanlegt,“ segir í tilkynningu umhverfis- óká
ráðuneytisins.

Yfirvöld í Kína segjast hafa
náð stjórn á sjúkdómi sem dregið hefur 38 til dauða í suðvesturhluta landsins.
Sjúkdómurinn, sem barst frá
svínum, olli nokkrum heilabrotum þegar hann kom fyrst fram.
Talið er að baktería af streptókokkaætt hafi orsakað sýkingarnar en fyrir utan þá sem létust sýktust um 200 af bakteríunni.
Í öllum tilfellum var hægt að
rekja sjúkdóminn til þess að
fólk hafði umgengist veik svín
eða hrátt svínakjöt. Ekkert
dæmi er um að veikin hafi
- sgi
borist á milli manna.

FRÁ AKUREYRI Sameinist níu sveitarfélög

við Eyjafjörð verða íbúar nýs sveitarfélags
um 23 þúsund talsins og ríflega 70 prósent þeirra munu búa á Akureyri.

Fræ›imenn sinna ekki
rannsóknaskyldu
N‡ úttekt lei›ir í ljós a› fjór›ungur fræ›imanna sem er í fullu starfi vi›
Háskóla Íslands er nánast óvirkur í rannsóknum. Höfundur úttektarinnar
telur ekki tiltökumál a› setja kröfur um lágmarksafköst ﬂessara starfsmanna.
RANNSÓKNIR Fjórðungur fræðimanna í fullu starfi við Háskóla
Íslands er nánast óvirkur í rannsóknum. Þetta kemur fram í úttekt um gæði rannsókna við skólann. Launakerfi fræðimanna er
afkastahvetjandi og þeir hafa
skyldu til að verja 43 prósentum
af tíma sínum til rannsókna en
engar lágmarkskröfur eru gerðar um árangur. Elstu og yngstu
fræðimennirnir eru síst virkir,
en þeir síðarnefndu hófu margir
hverjir störf meðan minni
áhersla var lögð á rannsóknir.
„Skólinn er með afar gott
kerfi til að meta árangur í
fræðastörfum,“ segir Inga Dóra
Sigfúsdóttir, sem er doktor í
félagsfræði við Háskólann í
Reykjavík og aðalhöfundur úttektarinnar. „Það á vera auðvelt
að setja kröfur um lágmarksafköst,“ segir Inga Dóra. Hún
getur ekki séð að það séu
kennsla eða stjórnunarstörf
fræðimanna sem taki tíma frá
rannsóknum. „Þvert á móti. Þeir
sem eru virkir í stjórnun og
kennslu virðast oft vera með
þeim virkustu í rannsóknum.“
Í skýrslunni er bent á fjöldamörg fleiri atriði og ýmsar
ábendingar og hugmyndir settar
fram. „Það þarf að taka allt fjárveitingakerfi til rannsókna í háskólastarfi til endurskoðunar,“
segir Inga Dóra. Fastar fjárveitingar sem háskólinn fær til rannsókna taka ekki mið af árangri.
„Það vantar hvata fyrir stofnanir
til að ná árangri í rannsóknum.“
Hún telur of mikið af rannsóknarfé eyrnamerkt stofnunum eða

MINNIST STRÍÐSLOKA Karl Bretaprins leggur blómsveig við minnismerki um lok síðari heimsstyrjaldar í Whitehall í Lundúnum.

Minningarathöfn í Lundúnum:

Minntist loka
heimsstyrjaldar

HÁSKÓLI ÍSLANDS Skýrsluhöfundur telur að taka þurfi fjárveitingakerfi til rannsókna í

háskólastarfi til endurskoðunar.

verkefnum og segir að frekar
ætti að notast við samkeppnissjóði.
Í úttektinni er lagt til að komið verði á einum rannsóknarsjóði
fyrir alla háskóla, stofnanir,
fyrirtæki og einstaklinga þar
sem úthlutað yrði eftir gæðum
rannsókna og frammistöðu umsækjenda. „Samkeppni er holl og
heilbrigð og kemur vísindastofn-

unum og samfélaginu til góða.
Við eigum að tryggja það að
Háskólinn geti tekið þátt í henni.
Háskólar ættu almennt að fá
góða
grunnfjármögnun
frá
ríkinu, en rannsóknarfjármagn
umfram hana ætti fyrst og
fremst að koma úr slíkum samkeppnissjóðum.“
Ekki náðist í Kristínu Ingólfsgrs@frettabladid.is
dóttur rektor.

F-listinn ályktar um flugvallarmálið:

Ber a› athuga flugvöll
á Lönguskerjum
SAMGÖNGUR „Við teljskerjum en ef svo er
um að það sé hagsekki væri af því
munamál jafnt fyrir
mikill ávinningur að
landsbyggðina
og
flytja völlinn þangað.
höfuðborgarsvæðið
Af því hlýst annars
að það sé flugvöllur á
vegar að flug yfir
höfuðborgarsvæðinu
miðborginni leggst af
og við erum því alog svo verður til
farið á móti því að
byggingarsvæði
í
flytja hann til KeflaVatnsmýrinni.
En
víkur,“ segir Ólafur F.
þetta þarf að hugsa í
Magnússon, borgarsamhengi við vegfulltrúi F-listans, um ÓLAFUR F. MAGNÚSSON
samgöngur því það
framtíð Reykjavíkur- Borgarfulltrúi F-listans.
þurfa að fara saman
flugvallar.
samgöngur í lofti og á
Honum finnst koma til
láði. Þannig kallar byggð í
greina að byggja nýjan flugvöll Vatnsmýri á vegtengingu til
á landfyllingu á Lönguskerjum.
suðurs yfir Skerjafjörð sem líta
„Hingað til hefur sjávarselta
mætti á sem nokkurs konar
og sjávargangur verið talin
Sundabraut til suðurs,“ segir
- hb
hindrun fyrir flugvöll á Löngu- Ólafur.

MINNINGARATHÖFN Karl Bretaprins
fór í fyrradag fyrir hátíðlegri athöfn til að minnast þess að sextíu
ár eru liðin frá því að Japan gafst
upp í síðari heimsstyrjöldinni en
það markaði einnig lok hennar.
Athöfnin var tileinkuð þeim hermönnum sem börðust fyrir hönd
Breta í Austurlöndum fjær.
Hundruð
uppgjafarhermanna
fylgdust með þegar Karl lagði
blómsveig að minnismerki um
stríðslokin í miðborg Lundúna.
Um þrjátíu þúsund breskir
hermenn létust í átökum í Austurlöndum fjær í síðari heimsstyrjöldinni og um hundrað þúsund til
viðbótar í fangabúðum.
- sgi
MYND/VÍKURFRÉTTIR

Var Menningarnótt vel heppnuð?

Hafa ná› tökum
á sjúkdómnum
KÍNA

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KJÖRKASSINN

að fjarlægð milli íbúa og yfirstjórnar muni aukast, bæði í eiginlegri og óeiginlegri merkingu,
og það geti skapað lýðræðishalla.
Því sé nauðsynlegt að grípa til
ráðstafana til að mæta auknum
kröfum almennings um samráð
og íbúalýðræði.
Vinnuhópurinn leggur til ýmsar leiðir til að ná fram íbúalýðræði og gagnvirkum samskiptum og í því sambandi er meðal
annars lögð áhersla á að nýtt
sveitarfélag
notfæri
sér
tækninýjungar til rafrænna sam- kk
skipta.

Svínapest í Kína:

MYND/AP

Sameining níu sveitarfélaga við Eyjafjörð:

FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN

6

Á SLYSSTAÐ Á REYKJANESBRAUT Blautur
vegurinn var talinn hafa leitt til þess að
ökumaður annars bílsins missti stjórn á
honum.

Árekstur á Reykjanesbraut:

Stjórnlaus á
blautum vegi
LÖGREGLA Mildi þykir að fólk slapp
lítið meitt eftir harðan árekstur
fólksbíls og jeppa á Reykjanesbraut nokkru fyrir klukkan þrjú
síðdegis í gær. Fólksbifreiðin fór
nánast í tvennt við áreksturinn.
Bílnum ók ung kona og í aftursæti
var þriggja mánaða gamalt barn.
Lögreglan í Keflavík segir ökumann jeppans einnig lítið meiddan, en bílarnir eru taldir ónýtir.
Nokkrar tafir urðu á umferð
vegna slyssins. Lögregla segir
ökumann fólksbifreiðarinnar hafa
misst stjórn á henni í bleytu eftir
að hafa farið út á vegöxlina framhjá kyrrstæðum bíl sem ökumaður ætlaði að beygja inn á
Njarðvíkurveg. Fólksbíllinn lenti
þversum framan á jeppanum, sem
- óká
var á suðurleið.

8
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Góðar undirtektir eldra fólks við atvinnuauglýsingu:

Sóknarnefnd einróma:

Yfir sextíu sóttu um vinnu

Fundarbo›
í Gar›asókn
Sóknarnefnd Garðasókn-

Yfir 60 atvinnuumsóknir hafa borist til Húsasmiðjunnar eftir að fyrirtækið auglýsti
eftir eldra fólki með áralanga
reynslu úr öllum greinum atvinnulífsins til starfa.
Guðrún Kristinsdóttir, starfsmannastjóri
Húsasmiðjunnar,
segir að allir umsækjendur verði
kallaðir í viðtal á næstu tveimur
vikum og síðan verði öllum svarað
innan mánaðar.
„Við viljum ekki vera að auglýsa og svo heyri fólkið ekkert
meira frá okkur,“ segir hún. „En
viðbrögðin voru svo miklu meiri
heldur en við bjuggumst við að
það tekur lengri tíma en áætlaður

ATVINNUMÁL

VEISTU SVARIÐ?

1
2
3

Hvar í Evrópu geisa nú miklir
skógareldar?
Hver sigraði á Íslandsmótinu í skák?

Hvað er fótboltalið FH með margra
stiga forskot á næsta lið?
SVÖRIN ERU Á BLS. 30

var til að fara í gegnum umsóknirnar.“
Þessi starfsmannastefna Húsasmiðjunnar hefur mælst vel fyrir,
að sögn Guðrúnar. Aðrir vinnuveitendur höfðu haft samband við
fyrirtækið til að spyrjast fyrir um
hvernig hefði gengið. Þá hefur
Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur auglýst eftir starfsfólki á
svipuðum forsendum.
„Ég vildi óska að stjórnvöld
tækju upp viðræður við Félag
eldri borgara um almannatryggingar og alla þá skerðingu sem nú
er kveðið á um,“ segir Guðrún.
„Þetta er hlutur sem verður að
velta upp við fólk þegar það kem-

KIRKJAN

GUÐRÚN KRISTINSDÓTTIR Guðrún vill gefa

lífeyrisþegum svigrúm til þess að afla sér
tekna.

ur í viðtal til okkar, þannig að það
geri sér grein fyrir stöðu sinni
- jss
með tilliti til þessa.“

ar hefur samþykkt einróma að
boða til aðalsafnaðarfundar
Garðasóknar þriðjudaginn 30.
ágúst
í
safnaðarheimilinu
Kirkjuhvoli.
Sóknarnefndin fundaði í gærkvöldi, en í tilkynningu kemur
fram að lokið sé erfiðu deilumáli innan sóknarinnar. Lýstu
sóknarnefndarmenn því yfir að
nauðsynlegt væri að menn
„tækju höndum saman um að
byggja upp öflugt safnaðarstarf.“
Sóknarnefndin hvetur Garðbæinga til að sækja aðalsafnað-óká
arfundinn.

Óttast um framtí› líknardeildar
Stjórn íbúasamtaka Vesturbæjar Kópavogs vill meiri umræ›ur um fyrirhuga›ar breytingar á skipulagi
íbúabygg›ar á Kársnesi og á Kópavogstúni. Stjórnin vill umsagnarfrest framlengdan fram á haust.
Frestur til a› skila inn athugasemdum rennur út á morgun. Bærinn segir vel sta›i› a› kynningu.
Stjórn Íbúasamtaka Vesturbæjar Kópavogs
hefur áhyggjur af breytingum í í
bæjarhlutanum sem Kópavogsbær ætlar að ráðast í. Á aðalfundi
samtakanna, sem haldinn verður í
Kársnesskóla klukkan átta í
kvöld, stendur til að ræða sérstaklega skipulagsmál á Kópavogstúni
og í Vesturbæ Kópavogs.
Stjórn íbúasamtakanna segir
fyrirhugað er að fjölga íbúum í
Vesturbænum um 3.000 manns og
leggja af stóran hluta atvinnustarfsemi á Kársnesinu og harmar
hversu litlar umræður hafi orðið
um fyrirætlanir bæjarins. Pétur
Eysteinsson, formaður íbúasamtakanna, segir áherslu verða lagða
á að fá framlengdan umsagnarfrest fram yfir fyrirhugað íbúaþing í bænum í haust. „Þannig
geta íbúarnir fengið að tjá sig um
þetta á eðlilegan hátt,“ segir hann
og telur auglýsingatíma frá seinni
hluta júlí og fram í seinni hluta
þessa mánaðar ekki vera nægan.
Frestur til að skila inn athugasemdum vegna skipulagsins rennur út á morgun. „Svona stórt mál
þar sem gjörbreytt er öllum umferðarstefnum um bæinn og fjarlægð jafnmikil starfsemi og er hjá
Landspítalanum þarna niður frá
og nýbúið að ákveða bryggju-

BÆJARSTJÓRNARMÁL

SIGRÚN STEFÁNSDÓTTIR Sigrún sinnir

Norðurlandaráði til októberloka.

Dagskrárstjóri Rásar 2:

Sigrún hefur
störf í vetur
FJÖLMIÐLAR Sigrún Stefánsdóttir,
sem ráðin var dagskrárstjóri Rásar 2 og forstöðumaður svæðisstöðva Ríkisútvarpsins, tekur
ekki til starfa fyrr en í fyrsta lagi
1. nóvember.
Áður en Sigrún hefur störf
lýkur hún sínu núverandi starfi og
sér um upplýsingastarf fyrir
Norðurlandaráðsþing, sem Ísland
er nú í formennsku fyrir, en þingið verður haldið í lok október.
Nokkrir fundir eru fyrirhugaðir áður en Sigrún flytur heim frá
Danmörku. Fundar hún meðal
annars með starfsmönnum Rásar
2 í næstu viku.

MORÐINGINN
VAR TIFANDI
TÍMASPRENGJA
HAFÐI ÁÐUR
STUNGIÐ LEIGUBÍLSTJÓRA
MEÐ HNÍF
Í BRJÓSTIÐ

LÍKNARDEILD LANDSPÍTALA - HÁSKÓLASJÚKRAHÚSS Í KÓPAVOGI

Íbúar í Kópavogi óttast sumir hverjir um framtíð líknardeildar Landspítalans á Kópavogstúni ef til framkvæmda koma fyrirhugaðar breytingar á skipulagi svæðisins. Íbúasamtök Vesturbæjar Kópavogs kalla eftir meiri umræðu um þessar breytingar og fleiri í bænum.

hverfi kallar eiginlega á að fólk fái
að ræða og melta þessa hluti betur.
Það er frumkrafan að meiri tími
fáist til að ræða hlutina.“ Pétur
segir marga uggandi um framtíð
líknardeildar Landspítalans og
telur skrítið að bærinn hafi forystu um flutning þeirrar starfsemi frá Kópavogstúni.
Gunnsteinn Sigurðsson, formaður skipulagsnefndar Kópavogsbæjar, vísar gagnrýni íbúasamtakanna á bug og segir auglýsingaferli vegna skipulagsins samkvæmt bæði lögum og venjum.

GUNNSTEINN
SIGURÐSSON

PÉTUR
EYSTEINSSON

„Til viðbótar var svo skipulag við
Kópavogstúni tekið til sérstakrar
kynningar fyrir rúmu ári síðan,
áður en það var fullunnið. Við

höfum farið þá leið að funda með
íbúum áður en breytingar eru auglýstar formlega,“ segir hann og
telur vel hafa verið staðið að kynningu hugmynda að skipulagsbreytingum. „Það má alltaf deila
um alla hluti en okkar markmið
hefur verið að halda íbúunum vel
upplýstum.“ Þá segir Gunnsteinn
skipulagshugmyndina á Kópavogstúni gera ráð fyrir að mörg
húsanna sem þar eru fyrir geti
staðið áfram. „Það er ekkert verið
að hrekja Landspítalann í burtu.“
olikr@frettabladid.is

Aron Pálmi bíður eftir ákvörðun ríkisstjóra Texas um frelsi:

Stundar nám og heilsurækt
RÉTTINDABARÁTTA
Aron
Pálmi
Ágústsson, sem dvelur í stofufangelsi í Texas í Bandaríkjunum,
fékk fyrir helgi leyfi fangelsisyfirvalda til að stunda nám og
heilsurækt í bænum Beaumont
þar sem hann dvelur.
Aron Pálmi hefur undanfarin
tvö og hálft ár verið í stofufangelsi og haft takmarkað frelsi til
athafna hins daglega lífs. Hann
hefur óskað eftir því við yfirvöld í
Texas að fá að halda til Íslands og
ljúka afplánun þar.
Hann hefur nú hafið nám í
menntaskóla og fær að dvelja í
skólanum frá því snemma á
morgnana til sjö á kvöldin. Hann
hefur netsamband og sitt eigið
netfang. Þá hefur hann aðgang að
sundlaug og tækjasal.
Í tilkynningu frá RJF-hópnum,
sem berst fyrir heimkomu Arons
Pálma, segir að sex vikur séu nú

ARON PÁLMI Bíður eftir ákvörðun ríkisstjóra Texas um lausn úr stofufangelsi.

frá því að svörum var heitið frá
ríkisstjóraembætti
Texas
og

ákvörðunar ríkisstjórans ætti því
að vera vænta hvað úr hverju. - hb
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PÁFINN Á HEIMLEIÐ Benedikt XVI páfi sit-

ur um borð í flugvél á leið heim til Vatíkansins eftir heimsókn til heimalands síns,
Þýskalands. Meira en milljón manns komu
saman í Köln til þess að hlýða á messu
páfa á sunnudag.

LÖGREGLUFRÉTTIR
BORVÉLUM OG SÖGUM STOLIÐ
ÚR VINNUSKÚR Brotist var inn
í vinnuskúr á Lindargötu í
fyrrinótt. Þjófarnir höfðu á
brott með sér borvélar og
sagir. Skúrinn er í eigu verktaka sem vinna við nýbyggingar á svæðinu. Ekki er vitað
hverjir voru að verki, að sögn
lögreglu í Reykjavík.
TVÖ UMFERÐARÓHÖPP Á SAMA
STAÐ Tveir bílar ultu á nær
sama stað á Þverárfjallsvegi á
Skagaheiði, milli Blönduóss og
Sauðárkróks, um helgina.
Minniháttar meiðsl urðu á
fólki. Í öðru óhappinu voru
tveir erlendir ferðamenn í bílnum og í hinu þrír Íslendingar.
Óhöppin urðu að sögn lögreglu
vegna þess að ökumenn bifreiðanna misstu stjórn á þeim
er farið var frá malbiki yfir á
malarveg.
VELTU BÍL Á MÖÐRUDALSÖRÆFUM Tveir erlendir
ferðamenn sluppu með skrekkinn þegar þeir veltu bílaleigubíl á Háreksstaðaleið á Möðrudalsöræfum í fyrradag. Bílaleigubíllinn skemmdist umtalsvert en talið er að ökumaðurinn hafi misst stjórn á
bílnum í lausamöl.
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Hollendingar óttast fuglaflensusmit frá Rússlandi:

Kaþólska kirkjan á Spáni:

Loka alla hænsnfugla inni

Fyrsti kvænti
presturinn

FUGLAFLENSA Yfirvöld í Hollandi
ætla að leggja bann við því að
bændur hafi hænsnfugla sína
utandyra, í því skyni að sporna
gegn útbreiðslu á fuglaflensu.
Óttast er að hollensk hænsni
smitist af fuglaflensu komist þeir í
snertingu við farfugla frá Rússlandi þar sem vart hefur orðið við
vírusinn, að því er skýrt er frá á
fréttavef BBC.
Sérfræðingar
Evrópusambandsins í dýralækningum hittast í
vikunni til að ræða úrræði Hollendinga. Þjóðverjar hafa lýst því yfir
að þeir hyggi á viðlíka viðbrögð.
Frá og með gærdeginum eru
því fimm milljónir hænsna, sem

HÆNUR Í HÚSI Hænur í Hollandi fá ekki lengur að valsa um utanhúss því yfirvöld hafa

skyldað kjúklingabændur til að loka fugla sína inni í von um að sporna gegn
fuglaflensusmiti.

áður fengu að valsa um úti, komnar undir þak ásamt þeim áttatíu
milljónum fugla sem áður voru
geymdar í búri.
Hollendingar eru einn stærsti

útflytjandi kjöts í heiminum.
Fyrir tveimur árum þurfti að
slátra um fjórðungi allra hænsna í
landinu eftir að fuglaflensa kom
- sda
þar upp.

SPÁNN Kaþólski biskupinn á
spænsku eyjunni Tenerife hefur
skipað kvæntan, tveggja barna
föður í embætti prests á eyjunni. Þetta er í fyrsta sinn sem
giftum manni er veitt prestsembætti á Spáni og sagði biskupinn að skipunin væri algjör
undantekning innan spænsku
kirkjunnar.
Samkvæmt reglum kirkjunnar ber prestum að stunda skírlífi. Páfinn veitti undantekningu
fyrir ráðningunni sem er ekki
sögð marka stefnubreytingu hjá
kaþólsku kirkjunni um skírlífi
presta. ■

Eldar ógna
borg í Portúgal
Hundra› ﬂúsund manna borg er í hættu vegna
skógarelda sem geisa í nágrenni hennar og ríkisstjórnin hefur be›i› nágrannaﬂjó›ir um hjálp.
SKÓGARELDAR Illa hefur gengið að
ráða niðurlögum skógareldanna í
Portúgal og sendi ríkisstjórn landsins út hjálparbeiðni til nágrannaþjóða sinna um helgina. Nokkrar
Evrópuþjóðir hafa þegar brugðist
við ákallinu og sendu Frakkar og
Spánverjar hvorir um sig tvær
flugvélar til Portúgal, sem nota má
til slökkvistarfa. Ítalir sendu eina
vél í gær. Þjóðverjar hafa sagst
munu senda þrjár lögregluþyrlur
með sérfræðingum sem aðstoða
eigi portúgalska slökkviliðsmenn.
Alls berjast 2.700 slökkviliðsmenn við eldana sem geisa á 27
stöðum víðs vegar um Portúgal.
Fimmtán manns hafa látið lífið og
140 þúsund hektarar lands orðið
eldinum að bráð. Mið- og norðurhluti Portúgal hafa orðið verst úti í
eldunum og hefur þurft að rýma
fjölda þorpa. Alvarlegustu skógar-

eldarnir um helgina voru í Coimbra
héraði tæplega 200 kílómetra
norður af höfuðborginni Lissabon.
Skógareldarnir nálgast nú stærstu
borgar héraðsins úr tveimur áttum
og þegar hafa yfir tíu hús skemmst
í úthverfi borgarinnar. Nokkur
hverfi hafa verið rýmd, en íbúar
eru um 100 þúsund og er borgin hin
þriðja stærsta í Portúgal. Reykur
og eldtungur sjást alla leið til Lissabon.
Mestu þurrkar frá upphafi mælinga eru nú í Portúgal og gífurlegir
hitar hafa verið að undanförnu.
Miklir vindar blésu að nýju í glæður skógareldanna um helgina sem
slökktir höfðu verið um miðja
síðustu viku. Skilyrði til slökkvistarfa næstu daga eru erfið því
áfram er spáð miklum hita og roki
fram á miðvikudag þegar vonast er
eftir úrkomu.
sda@frettabladid.is

BARIST VIÐ SKÓGARELDA Í PORTÚGAL Kona reynir að slökkva skógareld með vatni úr fötu

nálægt borginni Coimbra, 200 kílómetrum norður af Lissabon. Skógareldar nálgast borgina úr tveimur áttum og þegar hafa 10 hús í útjaðri hennar brunnið. Borgin er hin þriðja
stærsta í Portúgal, með 100 þúsund íbúa.

Íslandsbanki spáir frekari hækkun íbúðaverðs:

Hækkar fram á næsta ár
Íbúðaverð á
höfuðborgarsvæðinu hækkar enn
þótt veltan sé minni en undanfarið. Alls hækkaði verðið um 3,4
prósent í júlí. Þetta kom fram í
morgunkornum Íslandsbanka í
gær. Einbýlishús og raðhús hækkuðu mest, eða um 3,9 prósent.
Þá er því spáð að íbúðaverð
haldi áfram að hækka fram á
næsta ár, þrátt fyrir að nýbyggingum sé að fjölga og framboð að
aukast.
„Íbúðaverð hefur hækkað um
tæp 40% á sama tíma og bygging-

The Academy of Colour and Style er alþjóðlegur

Starfsmöguleikar eftir nám eru margir og spennandi

skóli sem kennir útlitsráðgjöf. Námið byggir á

og geta nýst á ýmsum sviðum og atvinnugreinum.

helstu atriðum útlitshönnunar og er meðal annars
tekið fyrir litgreining, fatastíll og textill. Eftir nám

Hver önn tekur þrjá mánuði og fylgja öll kennslugögn

fá nemendur alþjóðlegt diplóma í útlitsráðgjöf

með náminu. Kennsla fer fram í Iðnskólanum í

(fashion consultant).

Reykjavík einu sinni í viku frá 18-21.

Stundaskrá

1. Önn

2. Önn

Litgreining
Förðun út frá litgreiningu
Litasamsetning

Fatastíll
Fatasamsetning
Textill

Kristín, ráðgjafi
Ég hef mikin áhuga á að
starfa með fólki, veita
ráðgjöf varðandi fatnað,
liti og förðun sem hentar
hverjum og einum. Mér
finnst námið bæði lifandi
og skemmtilegt sem einnig hefur opnað margar
dyr til frekari náms á þessu sviði.

Birna,

Starfsmöguleikar:
Innkaupastjóri
Útlitsráðgjafi
Stílisti
Verslunarstjóri
Ragnheiður, ráðgjafi

verslunareigandi Stílistinn
Það hefur alltaf verður
draumur hjá mér að
stofna verslun með
fatnað. Námið gaf mér það sjálfstraust sem ég
þurfti til að fara út í reksturinn. Einnig nýti ég
námið til þess að ráðleggja viðskiptavinum mínum
hvaða snið og litir hentar þeim í val á fatnaði.

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533-5101

arkostnaður hefur hækkað um
tæp 4%. Hagur byggingaraðila
hefur því vænkast umtalsvert á
skömmum tíma, sem kallar á aukið framboð,“ segir Ingvar Arnarson, sérfræðingur hjá greiningardeild Íslandsbanka. „Framboð af
íbúðum er vaxandi um þessar
mundir en það er fremur hæpið að
það leiði til mikillar lækkunar á
íbúðaverði. Þvert á móti teljum
við að íbúðaverð muni áfram
hækka fram á næsta ár. Þá gæti
tekið við stöðnun og lækkun að
- grs
raunvirði,“ segir Ingvar.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HÚSNÆÐISMARKAÐUR

Ég hef alltaf haft áhuga
á tísku og útliti. Námið
opnaði mér nýja sýn á
þetta áhugamál mitt.
Auk þess er það mér
mikils virði í tengslum við starf mitt.

INNRITUN ER HAFIN FYRIR HAUSTÖNN

NÝBYGGING Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU Nokkuð hefur verið um nýbyggingar á höfuð-

borgarsvæðinu undanfarið, en greiningardeild Íslandsbanka telur þær ekki leiða til lækkunar íbúðaverðs á þessu ári.
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Par í Ohio í Bandaríkjunum á yfir höfði sér þrjátíu ára dóm verði það sakfellt:

Hug›ust selja stúlku fyrir eiturlyf

flugfelag.is
24. - 30. ágúst
Milli Reykjavíkur og

AKUREYRAR

Verð miðast við
flug aðra leiðina.
Bara á
www.flugfelag.is
Takmarkað
sætaframboð!

BANDARÍKIN Bandaríska alríkislögreglan, FBI, hefur komið upp
um par í Ohio-ríki sem ætlaði að
selja fimmtán ára stúlku í skiptum fyrir pakka af krakki. Nota
átti stúlkuna í vændi.
Parið keyrði um hundrað
kílómetra leið frá heimili sínu
til að afhenda stúlkuna eiturlyfjasala í Pittsburgh í Pennsylvaníu. Parið, sem er á fimmtugsaldri, var handtekið í bíl
sínum í Pittsburgh snemma
morguns á þriðjudag í síðustu
viku.
Fórnarlambið
fannst
einnig í bílnum, og auk hennar
þrettán ára stúlka. Parið hafði
þegar misnotað báðar stúlkurnar kynferðislega.

UNGLINGSSTÚLKUR Í VÆNDI Í BANDARÍKJUNUM Par í Ohio í Bandaríkjunum er nú fyrir
rétti fyrir áform um að selja fimmtán ára stúlku í vændi í skiptum fyrir skammt af krakki.

Stúlkurnar höfðu báðar hlaupist að heiman, önnur hafði strokið
úr unglingafangelsi í Ohio.
Skötuhjúin eiga yfir höfði sér
allt að þrjátíu ára fangavist verði
þau fundin sek um að ætla að fá

einstakling undir lögaldri til að
taka þátt í ólöglegu kynferðislegu
athæfi.
Stúlkunum hefur verið komið
fyrir á fósturheimilum en parið
- sda
mætti fyrir rétt í gær.

4.999 kr.

Milli Reykjavíkur og

BÍLDUDALS
Milli Reykjavíkur og

4.999 kr.

EGILSSTAÐA

5.699 kr.
Milli Reykjavíkur og

SAUÐÁRKRÓKS

4.999kr.
Milli Reykjavíkur og

ÍSAFJARÐAR

4.799 kr.
Milli Reykjavíkur og

GJÖGURS

4.999 kr.
ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN EHF./SIA.IS FLU 29314 08/2005

Milli Reykjavíkur og

HORNAFJARÐAR

5.899 kr.
Milli Akureyrar og

GRÍMSEYJAR

3.499 kr.
Milli Reykjavíkur og

VESTMANNAEYJA

4.399 kr.
Milli Akureyrar og

VOPNAFJARÐAR/
ÞÓRSHAFNAR

4.499 kr.

flugfelag.is

NAUTGRIPIR Í ARGENTÍNU Þessa myndarlegu hjörð ræktunargripa er að finna á búgarði ríflega 100 kílómetra frá Buenos Aires. Þar eru

2.700 nautgripir haldnir undir beru lofti. Stofninn, sem heitir AnGus, er útbreiddur í Argentínu og þekktur fyrir að gefa af sér einstaklega
ljúffengt kjöt og vera afurðamikill.

Hægt a› fá gott ós‡kt
nautakjöt frá Argentínu
Samtök verslunar og ﬂjónustu hafa fengi› svar vi› fyrirspurn um heilbrig›i nautgripa í Argentínu. Samkvæmt Alﬂjó›ad‡raheilbrig›isstofnuninni er nautakjöt
ﬂa›an í lagi. Forma›ur samtakanna gagnr‡nir landbúna›arrá›herra.
Hægt er að flytja hingað
til lands gott ósýkt kjöt á góðu
verði frá Argentínu, fullyrðir Sigurður Jónsson, formaður Samtaka
verslunar og þjónustu.
Samtökin hafa fengið svar frá
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnuninni
við fyrirspurn sinni um heilbrigðisástand nautgripa í Argentínu. Dr.
Karim Ben Jebara, yfirmaður upplýsingadeildar stofnunarinnar segir að embætti yfirdýralæknis í
Argentínu hafi ekki tilkynnt Alþjóðadýraheilbrigðisstofnuninni
um neina óeðlilega sjúkdóma í
nautgripum í Argentínu á árinu
2005. Þess vegna ætti land sem vill
flytja inn nautakjöt frá Argentínu
að fara eftir þeim reglum sem sett-

NAUTAKJÖT

ar eru í því landi eða samkvæmt
reglum alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, WTO. Innflutningslandinu
er alltaf frjálst að leyfa innflutning á kjöti eða kjötafurðum undir
ákveðnum skilyrðum sem eru annað hvort strangari eða rýmri en
ákvæði OIE segja til um, en það
verður að gerast samkvæmt vísindalegu áhættumati.
„Þetta segir okkur að ekkert er
að því að flytja inn nautakjöt frá
Argentínu,“ segir Sigurður og bætir
við að þar af leiðandi séu fullyrðingar Guðna Ágústssonar landbúnaðarráðherra ekki réttar að því
leyti.
„Að því er þarna segir getur
hann sett strangari skilyrði en

hann þarf samkvæmt alþjóðasamningum,“ segir Sigurður. „En
þá vaknar spurningin: „Af hverju
setur hann þessi skilyrði, þegar
kjötið er í lagi? Er það vegna þess
að hann vill halda ódýrasta nautakjötinu í 1.400 krónum kílóinu,
eins og það er nú?“
Sigurður segir að sannanlega sé
skortur á nautakjöti í landinu. Þess
vegna hafi verðið farið hækkandi
og er nú orðið mjög hátt, hærra en
Samtök verslunar og þjónustu
telja boðlegt fyrir neytendur.
„Þegar kostur er á ódýrari vöru
sem er góð,“ bætir hann við, „þá
vill verslunin fá að flytja hana inn
með viðbótarkvóta.“
jss@frettabladid.is

Landbúnaðarráðherra um argentíska nautakjötið:

Höfum varú›ina a› lei›arljósi
NAUTAKJÖT Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra segir að í svari
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar til Samtaka verslunar og
þjónustu um heilbrigði nautakjöts
í Argentínu sé ekkert nýtt.
„Við höfum varúðina að leiðarljósi og margar þjóðir sem fara
eftir WTO-samningum og SPSreglunum setja alls konar fyrirvara, vilja rannsaka lönd betur og
skoða nánar áður en þær opna
löndin,“ segir ráðherra. „Þetta er
réttur okkar, en snýr hvorki að
verði né skorti. Fyrirtæki eru að
flytja víða annars staðar að þar

GUÐNI ÁGÚSTSSON Segir stærsta mál neytandans í dag að ekki sé verið að nota lyf í
dýrin.

sem bæði gott og ódýrt nautakjöt
er framleitt.“
Guðni sagðist ítreka að Argentína væri tvískipt land. Fyrir lægi
að gin- og klaufaveiki hefði verið í
öðrum hlutanum fyrir tveimur
árum. Einnig lægi fyrir að enn
væri verið að sprauta dýrin í þeim
hluta við veikinni.
„Ég er með mestu sérfræðinga
WTO-samninganna mér við hlið
þegar ég tek þessa ákvörðun,“
sagði Guðni. Hann bætti við að
eitt stærsta mál neytandans í dag
væri það að ekki væri verið að
- jss
nota lyf í dýrin.
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ESB styrkir:

Millilandaflug að nýju til Basra í Írak:

Íslensk verkefni
fá 80 milljónir

Fyrsta farﬂegaflugi›
ﬂanga› í fimmtán ár

Þrjú íslensk verkefni fá samtals um áttatíu milljónir í styrk frá Leonardo Da
Vi n c i - s t a r f s m e n n t a á æ t l u n
Evrópusambandsins.
Sjö
íslenskir aðilar sóttu um. Þeir
sem fá styrkina eru Landbúnaðarháskólinn
á
Hvanneyri,
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
og
Verslunarmannafélag
Reykjavíkur.
Markmið Leonardo-áætlunarinnar, sem fór af stað árið 1995,
er að ýta undir ný viðhorf í
stefnumótun og geta af sér nýjungar í starfsmenntun atvinnulífs og menntakerfis.

STARFSMENNTUN

- grs

BASRA, AP Flugvél frá útlöndum
lenti í fyrsta skipti í fimmtán ár í
Basra, nærststærstu borg Íraks, í
gær en þá komst millilandaflug á að
nýju eftir langt hlé, við mikinn
fögnuð heimamanna, að því er APfréttastofan skýrir frá.
Flugsamgöngur hafa verið milli
Basra og Bagdad, en 550 kílómetrar
eru milli borganna. Vélin, sem er í
eigu Phoenix Air-flugfélagsins, kom
frá Dubai með 22 farþega en félagið
áætlar að fljúga tvisvar í viku milli
Dubai og Basra.
Millilandaflug lagðist af 1990

eftir að Sameinuðu þjóðirnar settu
viðskiptabann á Írak í kjölfar innrásar Íraka í Kúvæt. Stefnt hefur
verið að því að opna að nýju millilandaflugvelli víðs vegar um Írak
eftir að ríkistjórn Saddams
Hussein var komið frá. Stjórnendur flugfélaga hafa hins vegar verið
hikandi við að fljúga til landsins
vegna þess að árásir hafa verið
gerðar á flugvélar sem taka á loft
eða lenda á alþjóðlega flugvellinum í Bagdad. Þá er tryggingargjald
á flugvélum sem fljúga til og frá
- sda
Írak í hærri kantinum.

FYRSTA MILLILANDAFLUGIÐ TIL BASRA Í 15 ÁR Farþegar ganga út úr fyrstu útlensku flugvélinni sem lendir í Basra, næststærstu borg Írak, í fimmtán ár. Millilandaflug lagðist af 1990
eftir að Sameinuðu þjóðirnar settu viðskiptabann á Írak í kjölfar innrásar Íraka í Kúvæt.
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AMSTERDAM, AP Handrit að ritgerð
sem Albert Einstein birti árið 1925
fannst í skjalasafni Leiden-háskóla
í Hollandi á dögunum.
Titill handritsins er „Skammtafræði einatóma kjörgass“, en þar
er því haldið fram að við alkul
minnki orka frumeinda sumra gastegunda svo mikið að þær þjappi
sér saman í einn stóran klump.
Handritið er vel með farið en
meistaranemi í eðlisfræði við skólann fann það þegar hann leitaði að
heimildum í ritgerð sína.
Einstein kom oft til Leiden á
þriðja áratugnum en þar bjó
vinur hans Paul Ehrenfest eðlisfræðingur. ■
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Saklausir fangar:
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Fá engar bætur
LOUISVILLE, AP Fangar í Bandaríkjunum sem hafa ranglega verið
dæmdir fyrir glæpi sem þeir
frömdu ekki eiga í miklum erfiðleikum með að sækja bætur frá
ríkinu.
Um 160 föngum hefur verið
sleppt úr haldi vegna nýrra DNArannsókna sem leiddu í ljós að
þeir gátu ómögulega hafa framið
glæpinn sem þeir voru dæmdir
fyrir. Aðeins sautján þeirra hafa
fengið greiddar bætur frá yfirvöldum vegna mistakanna. ■

H`aVi^aWdÂhkZgÂ
Idh]^WVHViZaa^iZ
A&%"&-.

LÖGREGLUFRÉTTIR
MEIDDIST Í BAKI Í BÍLVELTU
Flytja þurfti bandarískan ferðamann með sjúkrabíl til Reykjavíkur snemma í gærmorgun
vegna bakmeiðsla sem hann hlaut
þegar bifreið sem hann ók valt í
Eldhrauni, skammt vestan
Kirkjubæjarklausturs. Tveir
voru í bifreiðinni, sem talin er
ónýt eftir slysið.
ÆÐARKOLLUR DREPNAR Í
VOPNAFIRÐI Lögreglan á Akureyri yfirheyrði tvo menn sem
grunaðir eru um að hafa drepið
sjö æðarkollur við Straumeyrarbrú við Nípslón í Vopnafirði í
fyrradag. Æðarvarpið er friðlýst
og hafði bóndinn sem þar býr
fyrr um daginn sleppt nokkrum
ungum sem aldir höfðu verið
heima. Urðu þeir fyrir barðinu á
mönnunum.
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Mitt kort hjá Landsbankanum

Edda Ýr Garðarsdóttir
Mamma

410 4000 | landsbanki.is

Farðu inn á landsbanki.is og búðu til þitt eigið kort
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„ OR‹RÉTT “
„ﬁeir voru víst alveg
foxillir yfir ﬂessu í
Warner Bros.“
JÓN PÁLL ÁSGEIRSSON, STÝRIMAÐUR
Á ÓÐNI, Í FRÉTTABLAÐINU.

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? JÓNA LÍSA ÞORSTEINSDÓTTIR, PRESTUR Í AKUREYRARKIRKJU

„Ég ætla a› reyna a›
bæta mig sem skákma›ur og svo kemur í
ljós hversu langt metna›urinn drífur mig.“
HANNES HLÍFAR STEFÁNSSON,
ÍSLANDSMEISTARI Í SKÁK, Í FRÉTTABLAÐINU.

nær og fjær

ﬁa› ver›ur erfitt a› kve›ja
Litlar fréttir er að hafa af sumarleyfisævintýrum hjá Jónu Lísu Þorsteinsdóttur, presti á Akureyri. „Ég tók
ekkert sumarfrí í ár og sumarið fór því
hálfpartinn framhjá mér,“ segir hún.
Ástæðan er hvorki frjókornaofnæmi
né ótti við geitunga heldur er Jóna
Lísa á leið í burtu. „Ég hætti hérna í
haust og flyst til Kanaríeyja.“
Seint í október heldur hún í humátt á
eftir farfuglunum og ætlar, eins og
þeir, að verja vetrarmánuðunum í sól
og sumaryl. „Það hefur lengi togað í
mig að vera á Kanarí á veturna, sérstaklega eftir að ég fór að vinna fyrir
kirkjuna.“ Jóna Lísa telur gott að
prestur sé á eyjunum yfir veturinn
þegar nokkur þúsund Íslendingar eru
þar saman komnir og stefnir að

helgihaldi um jól og páska.
Hún verður í hálfu starfi hjá
Sumarferðum og hyggst svo
nýta lausar stundir til gönguferða, lesturs og skrifta.
Það verður þó ekki auðvelt fyrir
Jónu Lísu að hverfa frá Akureyri
þar sem hún hefur unnið fyrir
kirkjuna í níu ár. „Það verður
erfitt að kveðja þegar þar að
kemur,“ segir hún.
Jóna Lísa kynntist Kanaríeyjum
fyrir tæpum 30 árum þegar
bróðir hennar var þar fararstjóri
hjá ferðaskrifstofunni Sunnu.
„Ég heillaðist strax af staðnum
og líður mjög vel þar. Loftslagið
er yndislegt og ég hef kynnst
þar mörgu góðu fólki.“

Landbúnaðarsýningin:

M‡sla mar›i
sigur

Á BRATTANN AÐ SÆKJA Keppendur í
svissneska fjallahjólreiðamaraþoninu
þurftu að kljást við snjó og kulda í keppninni miklu um helgina. 4.000 keppendur
voru skráðir til leiks en talsvert færri skiluðu sér í mark.

Kýrin Mýsla frá Efra-Ási í Hjaltadal bar sigur úr býtum á kúasýningunni Kýr 2005 sem haldin var í
tengslum við Landbúnaðarsýninguna Fluguna í Skagafirði um helgina.
Mýsla er fimm ára og undan
nautinu Krossa og kýrinni Hvítkollu. Hún er brandkrossótt og
hin glæsilegasta í alla staði. Meðalnyt Mýslu eru 6.987 kíló mjólkur, fituprósentan er 4,49 og
próteinprósentan 3,50.
K y n bótam a t
Mýslu
er mjög
hátt eða 124
stig og í útlitseinkunn hlaut hún
86 stig.
Í öðru sæti í
keppninni varð
kýrin Lind frá
Birkihlíð og í
þriðja
sæti
varð Padda frá
Sólheimum.

ÝLFRAÐ TIL TUNGLSINS Á fullu tungli bregður fyrir auknu lífi og tilfinningum. Stundum verða það jákvæðar og skemmtilegar tilfinningar. Á öðrum stundum brjótast þær út í ergelsi og ofbeldi.

Tungl í ljóni gefur lit

- bþs

Áhrifa fulls tungl á föstudag gætti enn á laugardag, segir Gunnlaugur
Guðmundsson stjörnuspekingur. Fólk verður
oft ergilegra daginn eftir
fullt tungl, þegar vaxtarkrafturinn minnkar.

!¹ EIGA STAFRNA MYNDAV£L
OG KUNNA EKKI Õ 0HOTOSHOP

Tólf sinnum á ári þykjast margir
sjá breytingar á fólki og dýrum,
með fullu tungli. Geðveikir og
flogaveikir voru eitt sinn sagðir
þjáðir af tunglsýki. Ljósmæður
segjast sjá meira líf í kringum
fæðingar á fullu tungli og bændur kíkja í útihúsin. Geir Jón
Þórisson, yfirlögregluþjónn í
Reykjavík, hefur oft sagt að það
viti ekki á gott fyrir lögregluna
þegar fullt tungl er, líkt og var nú
um helgina, en mikil átök ein-

kenndu Menningarnótt.
Það var þó á
föstudaginn,
rétt fyrir klukkan 18, sem fullt
tungl var, en
ekki á laugardaginn. Gunnlaugur
GuðGUNNLAUGUR
m u n d s s o n
GUÐMUNDSSON
stjörnuspekingStjörnuspekingur.
ur segir að áhrif
fulls tungls gæti í þrjá daga, daginn á undan og á eftir. Stemningin
breytist þó þegar fullu tungli sé
náð. „Það er meiri gleði þegar
tunglið fer í fyllinguna, en þegar
vaxtarkrafturinn minnkar verður
fólk ergilegra. Þá er farið að fjara
undan kraftinum.“ Það ástand á
við á laugardagskvöldið þegar
komið var fram yfir fullt tungl.
Áhrif tungls á líkamann komi til
vegna þess að við erum sjötíu pró-

sent vatn, og flóð og fjara eigi við
vatnið í líkamanum eins og annað
vatn.
Gunnlaugur segir tunglið
almennt opna á tilfinningar, fólk
verði opnara og meira örvandi og
meira fjör sé á skemmtistöðum.
„Mér
hefur
alltaf
fundist
skemmtilegra, ef ég á annað borð
er að fara út, að fara á fullu
tungli.“
Tunglin tólf hafa sín mismunandi einkenni, eftir því sem
Gunnlaugur segir. Í þetta sinn
var tungl í ljóni og vatnsbera, en
í ljóninu er mikið líf. Hann bendir á Menningarnótt og Hinsegin
dagar séu haldnir í ljónsmerkinu
og þær hátíðir séu mun litríkari
en til dæmis 17. júní. „Ef fullt
tungl er í nautinu, voginni eða
krabbanum, þá er fólk rólegra.
Þegar fullt tungl er í steingeit er
fólk agaðra.“
svanborg@frettabladid.is

Ellefu dagar í Landsmót hagyrðinga á Hótel Sögu:

KUNNA EKKI A¹ KEYRA

Hagyr›ingar eru skríti› fólk

 ¤ESSU NÉMSKEI¡I ER LÚG¡ ÉHERSLA É HVERNIG HGT
ER A¡ NOTA ¤ETTA MAGNA¡A FORRIT TIL EFTIRVINNSLU OG
LAGFRINGAR STAFRNNA MYNDA ÞR MYNDAVÏLUM E¡A
SKÚNNUM HUGAVERT OG SKEMMTILEGT  STUNDA
NÉMSKEI¡ Ó ¤ESSU FRÉBRA FORRITI
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-ÕNUD OG MI¹VIKUD FRÕ  
OG EINN LAUGARDAG FRÕ  
"YRJAR  SEPT OG L«KUR  SEPT
-ORGUNNÕMSKEI¹
-ÕN OG MI¹ FRÕ  
"YRJAR  SEPT OG L«KUR  SEPT
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Hagyrðingar landsins bíða þess nú
að laugardagurinn 3. september
renni upp en þá halda þeir árlegt
landsmót sitt. „Undirbúningur gengur vel en það getur verið erfitt að ná
hagyrðingum saman því sum okkar
eru jú stórskrítin,“ segir Sigrún Haraldsdóttir hagyrðingur, sem stendur
í undirbúningi ásamt fleirum.
Þetta er í sautjánda sinn sem
Landsmót hagyrðinga er haldið en
fyrst var það á Skagaströnd árið
1989. Þátttakendur eru jafnan á bilinu 100 til 200 en metfjöldi var á
mótinu 1995 sem haldið var í
Reykjavík, það sóttu á milli 300 og
400 manns.
Hefð er komin á mótshaldið og
verða stefin kunnugleg þeim er til
þekkja; Matur, mjöður, ávarp heiðursgests, kveðskapur og kvæðamennska og dans að lokum. Ógjörningur er að toga upp úr Sigrúnu
hver heiðursgestur kvöldsins verð-

MYND / GVA

ER EINS OG A¹ EIGA B¤L OG

ur enda ekki frágengið að fullu.
Fréttablaðið hefur þó vonir um að
geta skýrt frá því síðar í vikunni.
Sigrún hvetur hagyrðinga nær
og fjær til þess að sækja mótið og
leggur til að fólk taki sig saman og
komi til samkomunnar á langferðabifreiðum. „Það skapast alltaf svo
skemmtileg stemning í rútum og oft
verða til góðar vísur,“ segir hún til
útskýringar.
Fólk er vitaskuld hvatt til að láta
ljós sitt skína á Landsmótinu en
réttast væri af viðkvæmum að láta
það ógert. „Menn verða nefnilega
að una því að sitja undir gagnrýni,
ef illa er kveðið.“
- bþs
Í tilefni af komandi mótshaldi orti
Davíð Hjálmar Haraldsson á Akureyri:

MÆLIR MEÐ RÚTUNNI Sigrún Haraldsdóttir hvetur fólk til að sækja Landsmót
hagyrðinga í langferðabifreiðum. „Það
skapast alltaf svo skemmtileg stemning í
rútum og oft verða til góðar vísur.“

Hagyrðinga háttalag
hláturs, vekur óma.
Látum annan laugardag
ljóð og stökur hljóma.

6ECTAVIR É FRUNSUNA
(ANDHG VÚRN ¤GILEG Ó VESKI¡
N
&ST É S
L
LYFSE¡I

6ILTU LOSNA VI¦ FRUNSUNA
6ECTAVIR VERKAR FRÈ BYRJUN EINKENNA
6ECTAVIR VERKAR EINNIG È BLÚ¦RUR
6ECTAVIR È  KLST FRESTI Ó  DAGA
6ECTAVIR KREM  G ÈN LYFSE¦ILS

 Ó VESKI¡
6ECTAVIR KREM ER ÉHRIFARÓKT LYF TIL ME¡FER¡AR É FRUNSU AF VÚLDUM (ERPES 3IMPLEX 6ECTAVIR VIRKAR É ÚLLUM STIGUM FRUNSUNNAR FRÉ STING E¡A ¡ASLÉTTAR TIL BLÚ¡RU · 6ECTAVIR ER VIRKA EFNI¡ PENCIKLØVÓR SEM
STÚ¡VAR FRAMGANG VEIRUNNAR 6ECTAVIR ER TLA¡ FULLOR¡NUM OG BÚRNUM ELDRI EN  ÉRA "ERI¡ 6ECTAVIR É FRUNSUSV¡I¡ É  KLST FRESTI Ó  DAGA "ERI¡ É RÏTT FYRIR SVEFN OG UM LEI¡ OG VAKNA¡ ER $MIGERT ER
A¡ FRUNSA KOMI FRAM VI¡ OFREYNSLU KVEF E¡A INmÞENSU E¡A Ó MIKILLI SØL TD É SKÓ¡UM  %KKI É A¡ NOTA LYl¡ EF A¡ É¡UR HEFUR KOMI¡ FRAM OFNMI FYRIR PENCIKLØVÓR FAMCIKLØVÓR E¡A Ú¡RUM INNIHALDSEFNUM
-E¡ 6ECTAVIR GRR FRUNSAN HRA¡AR VERKIR MINNKA OG SMITTÓMI STYTTIST 6ECTAVIR KREMI¡  G FST ÉN LYFSE¡ILS ,ESI¡ VEL LEI¡BEININGAR SEM FYLGJA LYlNU 'EYMI¡ ¤AR SEM BÚRN HVORKI NÉ TIL NÏ SJÉ
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SVONA ERUM VIÐ
Fjöldi útgefinna ákæra hjá
Lögreglustjóranum í Reykjavík 2000-2004
Heimild: Lögreglustjórinn í Reykjavík
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1126

1085

1047

833

1063

2001

fréttir og fró›leikur

SPURT & SVARAÐ
MENNINGARNÓTT Í REYKJAVÍK

Fimm ﬂúsund manns kenna 45 ﬂúsund nemendum
Grunnskólar landsins hefja starf í þessari
viku en skólasetningar voru víða í gær.
Búist er við að svipaður fjöldi stundi
nám við grunnskóla Reykjavíkurborgar
og verið hefur undanfarin ár. Mikil
áhersla verður lögð á einstaklingsmiðað
nám og aukna samvinnu nemenda í
grunnskólum borgarinnar.
Hversu margir stunda nám við grunnskóla?
Alls stunduðu tæplega 45 þúsund nemendur nám við grunnskóla landsins á
síðasta skólaári. Örlítið fleiri drengir voru
í grunnskólunum, þeir voru 22.093 talsins meðan stúlkurnar reyndust 21.716.
Meðalfjöldi nemenda í bekkjardeild var
19,4. Tæplega 1.500 nemendur eiga sér
annað móðurmál en íslensku. 26.690

nemendanna stunduðu nám við grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu, þar af
rúmlega fimmtán þúsund í Reykjavík.
Hversu margir kenna við grunnskólana?
Tæplega fimm þúsund manns kenndu
við grunnskóla landsins á síðasta skólaári og eru þar meðtaldir skólastjórar, aðstoðarskólastjórar, grunnskólakennarar
og sérkennarar. Mikill meirihluti kennara
eru konur, en 3.637 konur og 1.065
karlar kenndu við skólana. Flestir þeirra
sem kenndu við skólana höfðu til þess
kennsluréttindi, 3.837 manns samanborið við 870 sem höfðu þau ekki.
Stöðugildi við kennslu við skólana voru
4.458 talsins og við þau störfuðu 4.725
manns.

Hversu margir grunnskólar eru á landinu?
Grunnskólar á Íslandi eru
um 180 talsins og sjá
sveitarfélögin um rekstur
þeirra langflestra. Einkaskólar voru á síðasta
starfsári grunnskólanna
ellefu, en opinberir aðilar
sáu um rekstur fjögurra
þeirra. 430 nemendur
stunduðu á síðasta ári
nám við einkaskóla og
170 við sérskóla sem
reknir eru af opinberum
aðilum. 9 fimm ára nemendur stunduðu nám við
opinbera skóla og 117 við
einkaskóla.

Vopnabur›ur eykst í borginni
Tvö alvarleg hnífstungumál komu upp um helgina. Á laugardagsmorgun var ungur ma›ur myrtur í
íbú›arhúsi vi› Hverfisgötu en fyrir snarræ›i lögreglumanna hélt ma›ur sem stunginn var í baki› í
mi›bænum lífi. Lögreglan segir ﬂa› færast í aukana a› menn séu handteknir me› eggvopn.

STEINUNN VALDÍS ÓSKARSDÓTTIR
Borgarstjóri í Reykjavík.

Umgjör› tókst vel
Mikill erill var hjá lögreglunni í
Reykjavík á Menningarnótt. Talið er
að um 90 þúsund manns hafi sótt
hátíðarhöldin. Borgarstjóri ætlar að
fara vel yfir málin.
Hefurðu áhyggjur af auknu ofbeldi
á Menningarnótt?
Ég get ekki séð að það tengist
Menningarnótt sem slíkri. Þetta er
eitthvað sem gerist um helgar í miðborginni. Á það hefur verið bent að
þetta var síðasta helgi fyrir skólabyrjun og mikil spenna í loftinu. Það er
leitt að heyra af þessu hnífstungumáli en það hefur ekki með
umgjörð Menningarnætur að gera,
hún tókst vel.
Er breytinga að vænta?
Við setjumst yfir málin í vikunni og
það getur verið að eitthvað megi
færa til betri vegar. Við förum yfir
þetta í rólegheitunum.

Það sem af er árinu hafa sex
menn verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna hnífstungumála í
Reykjavík. Nú síðast var grunaður hnífamaður úrskurðaður í
fimm daga gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjavíkur vegna
gruns um að hafa stungið annan í
bakið aðfaranótt sunnudags. Á
laugardagsmorgun var framið
morð við Hverfisgötu þar sem
ungur karlmaður var stunginn í
brjóstið í samkvæmi í íbúðarhúsi.
Sá sem grunaður er um verknaðinn var úrskurðaður í tíu daga
gæsluvarðhald. Lögregla hefur
áhyggjur af þeirri
þróun að nú virðist
færast í aukana að
menn gangi með
eggvopn og barefli á
sér.
Í fimmta kafla vopnalaga
er eftirfarandi setning:
„Vopnaburður á almannafæri er bannaður. Heimilt er
að bera á sér bitvopn þar
sem eðlilegt og sjálfsagt
getur talist, svo sem við
vinnu eða veiðar eða í öðrum
tilvikum þegar engin hætta er

ÓDÝRT FERSKT GRÆNMETI
OG ÁVEXTIR FRÁ TÆLANDI!
Kynningarverð á Thai Heritage sósum.
Langar þig til að elda tælenskan mat?
Hafðu samband!

Allt sem þarf til að búa til
tælenskan mat.
Nana-thai thailenskur veitingaog matvörustaður

SKEIFUNNI 4, BEINT Á MÓTI BT

því samfara.“ Þar kemur einnig
fram að blátt bann er við því að
ganga með bitvopn ef blaðið er
lengra en tólf sentimetrar, fjaðrahníf, fjaðrarýting, fallhníf, fallrýting, stunguvopn eða önnur slík
vopn. Brot gegn þessum reglum
geta varðað sektum eða fangelsisvist í allt að fjögur ár, þá fyrir það
eitt að eiga eða bera slík vopn.
Alvarlegri afleiðingar ofbeldisverka
Sigurbjörn Víðir Eggertsson,
aðstoðaryfirlögregluþjónn
í
Reykjavík, segir að ef litið sé til
síðustu ára sé ekki að merkja
neina umtalsverða fjölgun ofbeldisbrota. Hitt sé þó verra að
brotin verði sífellt alvarlegri. Menn noti í átökum ýmiss konar
eggvopn, hnífa
og
jafnvel
skrúfjárn.
Svo virðist einn i g
sem

brotin séu oftast framin af litlum
ástæðum. Þá má segja að oft sé
það samnefnt með þessum alvarlegu brotum að þau séu framin
undir áhrifum áfengis eða ólöglegra vímuefna.
Mikið haldlagt af vopnum
Sigurbjörn Víðir vill ekki meina
að vopnaburður sé orðinn viðtekin
venja í undirheimum Reykjavíkur
þó að verulega aukningu megi
merkja á því að menn gangi með
eggvopn og barefli. Fólk beri því
við þegar það er tekið vopnað af
lögreglu að vopnin séu borin til að
verja sig og það óttist mjög að á
það verði ráðist. Hann segir það
alveg hreint ótrúlegt hversu
mikið sé haldlagt af ólöglegum
vopnum.
Ekki er mikið um það enn að
menn gangi með skotvopn á sér
úti á götu en þrátt fyrir það leggur lögregla hald á nokkuð magn
ólöglegra skotvopna í húsleitum.
Vopnin eru þá stolin og ólögleg af
þeirri ástæðu. Ekki virðist þó
vera til í dæminu að skotvopn séu

flutt ólöglega hingað til lands. Í
yfirgnæfandi meirihluta tilfella
eru það karlmenn sem teknir eru
með ólögleg vopn. Oftast er það
þá ungt fólk sem á í hlut.
Morðið sem framið var á laugardagsmorgun var annað morðið
sem framið er með eggvopni í
Reykjavík á þessu ári. Hitt málið
var þegar Víetnaminn Vu Van
Phong var stunginn til bana á
heimili í Kópavogi um hvítasunnuna. Meintur banamaður Phong,
Phu Tien Nguyen, situr enn í
gæsluvarðhaldi en það rennur út
nú á morgun. Að sögn Sigmundar
Hannessonar, lögmanns hans, er
málið enn í rannsókn og því búist
við að gæsluvarðhaldið verði
framlengt. Rannsóknin er þó á
lokastigi og er búist við því að
ákæra verði gefin út á næstunni.

FRÉTTASKÝRING
ODDUR ÁSTRÁÐSSON
oddur@frettabladid.is
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Aðeins öðruvísi brúðargjafir
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SMÁAUGLÝSI NGASÍM I N N ER 550 5000 OG Á visir.is

Góðan dag!
Í dag er þriðjudagur 23. ágúst,
235. dagur ársins 2005.

KRÍLIN

Af hverju
getur maður
ekki klappað
fólkinu í
sjónvarpinu?

Smáauglýsingar
Flokkar

Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Bílar & farartæki

Snorri fer yfir stöðuna í boltanum á Enska boltanum og fær sína brennslu í fótbolta.

Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR
Á visir.is

Gott að finna endorfín
líða um kroppinn
Snorri Már Skúlason, verkefnisstjóri
sjónvarpsstöðvarinnar Enska boltans,
hefur ekki aðeins áhuga á fótbolta
heldur notar íþróttina til þess að
halda sér í góðu formi.
„Ég er yfirleitt frekar duglegur að hreyfa
mig en er búinn að vera afskaplega latur
við það síðan í vor. Ég hef reyndar verið að
spila fótbolta með Old Boys í Fram og reynt
að hlaupa eitthvað í kringum það. Þetta
horfir nú allt til betri vegar því ég er í
tveimur fótboltahópum í haust og vetur og
mun því spila fótbolta tvisvar sinnum í
viku. Þetta eru ákaflega skemmtilegir hópar hvor um sig, þannig að ég fæ góðan
félagsskap og spila skemmtilegan fótbolta.
Ég fæ mína brennslu úr fótboltanum því
mér leiðast langhlaup, hlaupabretti, þrekhjól og slík tæki,“ segir Snorri.
„Undanfarin sjö eða átta ár hef ég verið
duglegur í ræktinni og í vetur ætla ég að

taka upp þráðinn þar sem frá var horfið í
vor. Það skiptir líka máli að vera ekki bara
í góðu formi til að vera í góðu formi.
Maður er mun orkumeiri í vinnu og öllu
því sem maður tekur sér fyrir hendur.
Þetta styður mann á allan hátt og ákveðið
kikk sem maður fær út úr því að finna
endorfínið líða um kroppinn.“
Snorri segir líka að hann mætti vera
duglegri í mataræðinu en hann hefur svo
sem aldrei haft áhyggjur af því að fitna. Ég
er rosalega slappur í mataræði. Sem betur
fer er ég þannig af guði gerður að ég hef
getað borðað allt sem mig langar í í gegnum
tíðina án þess að fitna. Ég reyni samt að
borða hollt frekar en óhollt. En ef mig langar í safaríka steik eða hamborgara læt ég
það eftir mér. Ég er lítið fyrir salat og slíka
hluti,“ segir Snorri og hlær þegar blaðakona segir hann dæmigerðan karlmann.
„Já, ég hef fengið að heyra það í gegnum
tíðina að ég sé karl af gamla skólanum.“
lilja@frettabladid.is

LIGGUR Í LOFTINU

í tilboðum
Salmonella
Umhverfissvið Reykjavíkurborgar tók 9. ágúst síðastliðinn sýni
af grænum smáaspas frá
Taílandi sem Bananar ehf.
fluttu inn. Niðurstöður rannsókna liggja nú fyrir og greindist Salmonella sp. í aspasnum. Í
ljósi þessa hefur dreifing vörunnar verið stöðvuð og í samvinnu við innflytjanda hefur
hún verið tekin úr sölu. Varan
hefur einungis verið seld í Hagkaupum og Melabúðinni.
Sálfræðiþjónusta
Landspítali - háskólasjúkrahús
hefur gert samninga við Heilbrigðisstofnun Ísafjarðabæjar, Heilbrigðisstofnun Austurlands og
Heilsugæsluna í Reykjavík um
sálfræðiþjónustu í heilsugæslunni. Heilbrigðis- og trygginga-

málaráðuneytið styrkir verkefnið með 24 milljóna króna framlagi á tveggja ára samningstíma. Markmið samningsins er
að efla sérhæfða sálfræðiþjónustu innan heilsugæslunnar og
fjölga úrræðum fyrir sjúklinga
með geðraskanir.
Reykingar
Niðurstöður árlegra rannsókna
þar sem spurt er um reykingar
Íslendinga má sjá á vefsíðunni
www. manneldi.is. Þar
kemur í ljós að reykingar hafa farið
minnkandi frá árinu
1989 í næstum öllum aldursflokkum.
Það vekur hins vegar
athygli að reykingar hafa
aukist í aldursflokknum 60-69
ára, en reykingar hjá þessum
hóp náðu lágmarki 1998 þegar
aðeins 14% reyktu en nú er
talan komin upp í 22%.
tilbod@frettabladid.is

[

]

Andleg heilsa
Góð andleg heilsa er gulls ígildi og miklu skiptir að viðhalda henni. Vertu meðvituð/-aður um hvað gerir þig ánægða(n) og hvað ekki. Ekki stressa þig of mikið
á því sem þú ræður ekki við og reyndu að halda í jákvæðnina.

STÆRSTA
HEILSUVÖRUVERSLUN
Á LANDSBYGGÐINNI
Póstsendum um land allt

Glerártorg Akureyri S: 462-1889

Sykurlaus
jógúrt!
Hreina lífræna jógúrtin frá
Biobú er framleidd án sykurs.
A›eins er nota›ur lífrænn hrásykur í
ö›rum jógúrt tegundum frá Biobú.

www.biobu.is var kosinn besti íslenski bændavefurinn

heilsuhorn@simnet.is
www.simnet/heilsuhorn.is

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Systurnar Bryndís og Martha Ernstsdætur komu, sáu og sigruðu á Reykjavíkurmaraþoninu síðustu helgi. Dagbjartur Daði sonur Mörthu
er með þeim á myndinni.

Hlaupa úti á aðfangadag
Systurnar Martha og Bryndís
Ernstsdætur slógu heldur
betur í gegn í Reykjavíkurmaraþoninu síðustu helgi þar
sem Bryndís vann heilmaraþonið og Martha hálfmaraþonið. Bróðir þeirra Sveinn
hljóp einnig og var annar í
karlaflokki í hálfmaraþoninu.
Fréttablaðið sló á þráðinn til
þeirra systra.
„Þetta er fjórða heilmaraþonið
sem ég keppi í og ég er bara mjög
ánægð með árangurinn, enda
bætti ég tímann aðeins,“ segir
Bryndís Ernstsdóttir, sigurvegari
kvenna í heilmaraþoni í Reykjavíkurmaraþoninu sem fram fór
síðastliðinn laugardag. Systir
hennar Martha hljóp hálfmaraþon
og vann með glæsibrag, og ekki í
fyrsta sinn. „Ég hef verið með í
Reykjavíkurmaraþoninu frá 1984
og kannski sleppt því fjórum sinnum, og ég er bara sátt miðað við
undirbúning,“ segir Martha.
Systurnar hlæja báðar þegar
þær eru spurðar hvort þær séu

með svona góð gen og segja það
eflaust hafa eitthvað að segja.
„Annars geta allir hlaupið,“ segir
Martha. Bróðir þeirra Sveinn
keppti einnig í hálfmaraþoninu og
kom annar í mark. „Við erum nú
ekki alin upp í neinu sérstöku
íþróttaumhverfi, við yngri systkinin höfum bara elt Mörthu. Fyrst
var hún í sundinu og þá syntum
við og svo fór hún að hlaupa og við
bara eltum, ef hún færi í ballett
þá færum við í ballett,“ segir
Bryndís og hlær.
Systurnar hlaupa mjög mikið
saman og oft ásamt bróður sínum
og jafnvel mökum og börnum.
„Fólki finnst við mjög skrítin
þegar við förum öll saman klukkan
fjögur á aðfangadag, stór hópur út
að hlaupa. En okkur finnst þetta
æðislegt,“ segir Martha. Þær segja
það mikla hvatningu að hlaupa
saman og það hafi eflaust skipt
sköpum hvað árangurinn varðar.
„Það kemur sjaldan fyrir að við
séum báðar svo latar að við förum
ekki út að hlaupa, önnur dregur út
hina sem er löt,“ segir Martha.
Þær hafa báðar hlaupið erlendis þótt Martha hafi sennilega
hlaupið mun oftar en Bryndís.

Ekki eru þær að baki dottnar og
svara því játandi þegar þær eru
spurðar hvort til standi að hlaupa
annað maraþon á næstunni. „Ég
er ekki alveg búin að ákveða
hvert ég fer,“ segir Bryndís og
tekur Martha í sama streng. „En
það verður eitthvað með vorinu,“
segir Martha.
Aðspurðar hvort í þeim sé
mikið keppnisskap ber þeim ekki
alveg saman. „Já ég held það sé
ansi mikið,“ segir Martha, en
Bryndís segir: „Ég er að æfa því
það er svo gaman að hreyfa sig,
því það er svo góður lífsstíll. Það
er ekki árangurinn sem teymir
mig áfram heldur leiðin,“ segir
Bryndís.
Báðar segjast þær hlaupa oft í
viku og Martha segist jafnvel
hlaupa átta sinnum í viku. „Já ég
fer stundum tvisvar á dag, ég er
líka að hlaupa með saumaklúbbnum, og hittumst við tvisvar í viku
og hlaupum áður en við förum í
vinnuna,“ segir Martha og lætur
augljóslega aldrei sleppa frá sér
stund til að hlaupa. „Ég horfi bara
ekki á sjónvarpið, þá hef ég tíma
til að hlaupa,“ segir Bryndís.
kristineva@frettabladid.is

Framúrskarandi fyrir

Erum flutt að Skólavörðustíg 16 í stærra og glæsilegra
húsnæði. Margar nýjar vörur og tilboð. *tilbúnir réttir
beint í ofninn, *ekta ítalskur ís og margt fleira.
Verið velkomin á Skólavörðustíginn

Yggdrasill
Lífrænt ræktaðar vörur frá 1986 • S: 562 4082

HÁGÆÐA AMERÍSK FÆÐUBÓTAREFNI

MELTINGUNA
Byggir upp eðlilega flóru
í maga og meltingarvegi

Fæst í apótekum, heilsubúðum
og matvöruverslunum

Opið 8-24 alla daga

í Lágmúla og Smáratorgi
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Opið virka daga kl. 10-20
laugardaga kl. 10-17
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Hvers vegna notar þú
Rautt Eðal Ginseng?
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REYKJAVÍKU RMARAÞON IÐ

Konur unnu maraþonið
Íslenskar konur voru fyrstar í mark í
Íslandsbanka-Reykjavíkurmaraþoni.
Bryndís Ernstsdóttir var fyrsti Íslendingurinn sem kom í mark í Íslandsbanka Reykjavíkurmaraþoni. Annar
Íslendingurinn var Rannveig Oddsdóttir. Árangur þessara kvenna er
sögulegur því það hefur aldrei gerst
áður að íslenskar konur séu á undan
öllum íslensku körlunum. Fyrsti íslenski karlinn sem kom í mark var
Trausti Valdimarsson. Hér eru úrslitin
í maraþoninu og tímar keppendanna.

FJÖLVÍTAMÍN
MEÐ GINSENG

Maraþon - konur:
Bryndís Ernstsdóttir - 2:55:39
Rannveig Oddsdóttir - 3:06:38
Karen Warrendorf - 3:17:59

Jónsi lét sig ekki vanta í hlaupið á
laugardaginn.

Hálft maraþon
Runar Höiom - 1:13:32
Martha Ernstsdóttir - 1:20:12

Fyrstu Íslendingarnir:
Trausti Valdimarsson 03:10:24
Klemens Sæmundsson 03:11:06
Jóhann Karlsson 03:11:58

Lilja Valdimarsdóttir,
hornaleikari:
Til að vera frísk og svo er
ég líka einbeittari.

FÆST Í APÓTEKUM,
HAGKAUP, NETTÓ,
SAMKAUP, SPARKAUP,
NÓATÚNI, ÚRVALI
OG STRAX

Fyrstu Íslendingarnir:
Bryndís Ernstsdóttir - 2:55:39
Rannveig Oddsdóttir - 3:06:38
Eva Margrét Einarsdóttir - 03:28:47
Maraþon - karlar:
Mans Hoiom - 2:29:10
Colin Deasy - 2:38:35
Jeremy Rogers - 2:40:18

Aukin
líkamleg orka
og andleg
vellíðan

smoothie ávaxtadrykkur

10 km
Kári Steinn Karlsson - 32:50
Jóhanna Skúladóttir Ólafs - 39:38

úr pressuðum ávöxtum

100% hreinn fyrir þig

Áhorfendur fylgjast spenntir með hlaupurunum.

arka • Sími 899 2363

Sjöfn Har.
myndlistarmaður:
Það eykur hugmyndaflugið.

Ragnhildur Sigurðardóttir,
golfari:
Keppnisgolf er mjög krefjandi, þess vegna nota ég
Rautt Eðal Ginseng.
Þannig kemst ég í andlegt
jafnvægi, skerpi athyglina og
eyk úthaldið.
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Lífsaugað
Þriðjudagskvöld 22-24

Ragnheiður Runólfsdóttir,
sundþjálfari:
Það er gott fyrir heilsuna og
eflir mann í leik og starfi.

Guggul Plex
inniheldur
guggulsteron,
afar virkt efni
sem lækkar
kólesteról
Rannsóknir hafa leitt í ljós að guggulsteron geti lækkað
kólesteról um 11-12%. Guggul er ekki skyndilausn og þarf
jafnvel nokkra vikna notkun til að sjá árangur. Guggulsterón
virðist ekki aðeins lækka slæma kólesterólið (LDL) heldur
byggja jafnframt upp gott kólesteról (HDH).

Fæst í lyfjabúðum, matvöruverslunum, Heilsuhúsinu
og öðrum heilsuverslunum

Kogga, listakona:
Það eykur einbeitingu og
sköpun.

Rautt Eðal Ginseng
Skerpir athygli og
eykur þol

www.ginseng.is

[

Gjafir
Margir gifta sig á miðjum aldri og eiga þá þegar allt sem þeir þurfa í búið. Sniðugt getur
þá verið að afþakka gjafir en biðja gestina frekar að mæta með vín með matnum, eða
leggja fé til styrktar góðu málefni.

]

Hvítir brúðarkjólar eru spánnýtt fyrirbrigði.

Kjólar á kjóla ofan
Í HVERJU VORU BRÚÐIRNAR
EINU SINNI?
Hvítir brúðarkjólar eru í raun
spánný tíska. Í gamla daga völdu
brúðir sér kjóla í öllum regnbogans litum og vildu með því sýna
hversu glaðar þær væru yfir að
vera loksins að gifta sig. Hvíta
brúðarkjólatískan kom ekki til
sögunnar fyrir alvöru fyrr en Viktoría Bretadrottning klæddist einum slíkum í brúðkaupi sínu. Það
var því kristin kirkja sem í seinni
tíð stimplaði hreinleikatákn á
hvíta brúðarkjólinn.
Brúðarmeyjar í eins kjólum eru
aftur á móti mjög gamall siður.
Upphaflega var besta vinkona
brúðarinnar ávallt í eins kjól og
hún til þess að rugla illa anda
sem vildu ná sér niður á brúðinni
og spilla væntanlegri framtíð
hennar. Þessi tilhögun reyndist
líka vel þegar hryggbrotnir vonbiðlar gerðu tilraunir til þess að
ræna brúðinni áður en hún næði
að ganga í hjónaband.

Fallegar myndir í öllum stærðum eftir íslenska listamenn frá 5.000 krónum. Þessi
fæst í Gallerí Fold, er eftir Þórdísi Elínu
Jóelsdóttur og kostar 5.300 krónur.

Rúmteppi á 14.900 úr Tékk-Kristal en með því fylgja tveir púðar í stíl.

Aðeins öðruvísi brúðargjafir
Flottur kálfaskinnspúði úr Tékk-Kristal á
7.490 krónur.

Fallegar og óvenjulegar brúðargjafir
sem koma á óvart.

hvern veginn engar hugmyndir. En ekki
örvænta - það er hægt að finna margt fagurra og notadrjúgra gripa sem gaman er
að gefa góðum hjónum. Þetta eru gripir
sem þeim dettur kannski ekki í hug að
þau langi í eða vanti en verða svo helsta
heimilisprýðin. Persónulegir, fallegir –
og kannski aðeins öðruvísi.

Það getur verið snúið að velja brúðargjöf, einkum ef brúðhjónin eru
fjarskyldir ættingjar eða gamlir
vinir sem sambandið hefur rofnað
við. Sumir leysa málið með því að
fara í verslanir og kaupa þar gjafir
eftir pöntunarlistum frá brúðhjónunum. Öðrum finnst það ópersónulegt og
vilja frekar velja eitthvað sjálfir en fá ein-

Fallegar og óvenjulegar veggklukkur. 6.500 og 8.900
krónur í Borð fyrir tvo.

Bítlavasar
á 7.900 krónur stykkið og Bítladiskur 11.900 í
Duka.

Dekurkarfa úr Lush full af nautnavarningi,
Kostar 4.970 krónur.

TILBOÐSDAGAR
TILBOÐSVIKA
22. ÁGÚST - 2. SEPTEMBER
11.-18. MARS

10-40% afsláttur af öllum vörum
að auki 5% staðgreiðsluafsláttur

ÓKEYPIS NAFNGYLLING
FYLGIR ATSON-LEÐURVÖRUM

Leðuriðjan ehf.
Brautarholti 4, 105 Rvk.
S: 561 0060 • atson@atson.is
Opið: mán.-fös. 10-18

Fondú er skemmtilegur og félagslegur matur. Fondúpottur 8.900
krónur í Duka.

Aringrind sem sniðugt er að nota sem gluggaskraut eða bara hafa
frístandandi með logandi kertum á hráslagalegum vetrarkvöldum.
6.900 krónur í Borð fyrir tvo.

Ó, þú hjónaband!
SPEKI UM HJÓNABANDIÐ OG ÁSTINA.
Piparsveinar vita meira en eiginmenn um konur. Þess
vegna eru þeir piparsveinar.
H.L. Mencken

Hjartað stjórnast af eigin rökum, rökum sem rökfræðin
mun aldrei skilja.
Blaise Pascal

Hafðu augu þín vel opin á meðan þú giftir þig en hálflokuð eftir það.
Benjamin Franklin

Ástin er fallegur garður, hjónabandið akur með netlum.
Finnskur málsháttur.

Sá sem vill eiga gallalausa unnustu giftist ekki.
Búlgarskur
Hjónaband er eins og býflugnabú þar sem hvort hjónanna verður að láta í té meira hunang en það þarf
sjálft.
Samúel Butler
Að elska er að gera sáttmála við sársaukann.
Höf. ók.
List hamingjunnar er fólgin í því að gleðjast yfir hinu
smáa.
Kínverskur málsháttur

Kvæntur maður ætti að gleyma mistökum sínum. Það
er engin þörf á að tvær manneskjur muni alltaf það
sama.
Dewal
Ó, þú hjónaband. Enn einn sigur vonarinnar yfir reynslunni.
Johnson
Hjónabandið er eina lífstíðarrefsingin sem er ekki stytt
þrátt fyrir góða hegðun.
Enskur málsháttur
Hvað sem menn kunna að segja vissi Adam harla lítið
um hvað paradís var fyrr en Eva kom til sögunnar.
S. E. Brenner

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

Nissan Pathfinder, skrd. 02/1996 ek.
135.000 km, 3000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 740.000 kr Tilboð 620.000 kr
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo V70R 4x4 300hö., skrd. 01/2004,
ek. 22.000 km., 2500 cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 4.900.000 kr. S. 515 7000.
Ford Focus H/S station, skrd. 01/2001,
ek. 97.000 km. 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 990.000,- kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Terrano II SGX, skrd. 01/1996,
ek. 165.000 km, 2400cc, beinskiptur.
Ásett verð 720.000 kr. Tilboð 599.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.
Citroen C3, skrd. 08/2002, ek. 64.000
km., 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
920.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Lexus LS430, skrd. 08/2003, ek. 19.000
km., 4300cc, sjálfskiptur. Ásett verð
5.990.000 kr. Tilboð 5.490.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Escort Van, skrd. 06/1996, ek.
135.000 km., 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 250.000 Kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Citroen C5 Elegance, skrd. 11/2002 ek.
85.000 km., 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.590.000 kr. Tilboð 1.480.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Transit 280S, skrd. 06/2002, ek.
70.000 km., 2000cc, diesel, beinskiptur.
Ásett verð 1.250.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Subaru Legacy GX, skrd. 02/1998, ek.
205.000 km. 2200cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 650.000 kr. Tilboð 499.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford FocusTrend station, skrd. 04/2003,
ek. 50.000 km., 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.350.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Opel Astra, skrd. 03/1999, ek. 135.000
km., 1200cc, beinskiptur. Ásett verð
650.000 kr. Tilboð 499.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Toyota LandCruiser 90, skrd. 08/2000,
ek. 70.000 km., 3400cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.570.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.
MMC Space Star, skrd. 07/1999, ek.
43.000 km., 1300cc, beinskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. Tilboð 490.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus station, skrd. 03/2001, ek.
85.000 km., 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.080.000 kr. 100 % lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Focus C-Max, skrd. 11/2003, ek.
26.000 km., 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.590.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.
MMC Pajero, skrd. 06/2003, ek. 44.000
km., 3500cc, sjálfskiptur. Ásett verð
4.200.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Peugeot 206 SW, skrd. 01/2004, ek.
22.000 km. 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.250.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.
Daewoo Nubira, skrd. 05/1999, ek.
57.000 km., 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 560.000 kr. Tilboð 390.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Mondeo Trend, skrd. 06/2002, ek.
54.000 km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.590.000 kr. Tilboð 1.450.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

MMC Lancer 4x4 station, skrd.
09/1996, ek. 165.000 km., 1600cc,
beinskiptur. Ásett verð 560.000,- kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Ranger, skrd. 07/1992, ek. 46.000
km., 3000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
290.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

VW Golf station, skrd. 12/1998, ek.
86.000 km., 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. Tilboð 580.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Polo, skrd.10/1997, ek. 103.000
km., 1400cc, sjálfskiptur. Ásett verð
480.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.
VW Passat, skrd. 10/1997, ek. 117.000
km. 1800cc, beinskiptur. Ásett verð
820.000 kr. Tilboð 590.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Opel Astra, skrd. 05/2000, ek. 83.000
km., 1200cc, beinskiptur. Ásett verð
770.000 kr. Tilboð 550.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Kangoo, skrd. 05/2001, ek.
110.000 km., 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. 620.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S40, skrd. 06/1999, ek. 109.000
km., 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
820.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Renault Laguna, skrd. 03/1999, ek.
63.000 km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 890.000 kr. Tilboð 690.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus station. skrd. 03/1999, ek.
88.000 km., 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 770.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.
Volvo S60 LPT-Turbo, skrd. 05/2004, ek.
16.000 km. 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 3.470.000 kr. Tilboð 3.250.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Toyota Avensis, skrd. 05/2003, ek.
27.000 km., 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.820.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Hyundai Elantra, skrd. 04/1998, ek.
108.000 km., 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 540.000 kr. Tilboð 399.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Kia Grand Sportage. skrd. 06/1999, ek.
97.000 km., beinskiptur. Ásett verð
890.000 kr. Tilboð 690.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.
Land Rover Freelander, skrd. 03/2001
ek. 97.000 km., 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.450.000 kr. Tilboð
1.299.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Opel Astra, skrd. 11/1998, ek. 97.000
km. 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
740.000 kr. Tilboð 499.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus Trend, skrd. 12/2004, ek.
5.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.750.000 kr. S. 515 7000.

Subaru Forester 4x4, skrd. 03/1998, ek.
119.000 km., 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 770.000 kr. Tilboð 650.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus station, skrd. 01/2000 ek.
120.000 km., 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 820.000 kr. S. 515 7000.

VW Passat, skrd. 04/2003, ek. 26.000
km., 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.550.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Volvo XC90 T-6 Twin Turbo, skrd.
02/2004, ek. 23.000 km., 2900cc, sjálfskiptur. Ásett verð 6.150.000 kr. Tilboð
5.490.000 100% lán mögulegt. S. 515
7000.
Subaru Impreza, skrd. 06/1998, ek.
97.000 km., 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. Tilboð 550.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Honda Civic ESi, skrd. 04/1992, ek.
202.000 km. 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 290.000 kr. S. 515 7000.

Ford F-350 Lariat, skrd. 06/2004, ek.
21.000 km., 6000cc, Diesel, sjálfskiptur.
Ásett verð 3.850.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S40 LPT-Turbo, skrd. 05/2000 ek.
61.000 km., 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.310.000 kr. S. 515 7000.

Citroen Picasso, skrd. 02/2002, ek.
44.000 km., 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.150.000 Tilboð 990.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is
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SMÁAUGLÝSINGAR
Til sölu Toyota Carina árg. ‘91. Þarfnast
smá viðgerðar. Verð 75 þús. Upplýsingar í síma 868 7733.

Kerrur

Til sölu Nissan Sunny árg. ‘91, þarfnast
smávægilegra lagfæringa, selst á vægu
verði, áhugasamir sendið á arnarjon@simnet.is
M.Benz Sprinter 208 Turbo Dísel. Árg.
6/2002 ek. 28 þ. km 3. Manna. V. 2.480
þús. m.vsk 100 % Fjármögnun. Frekari
upplýsingar í síma 897 2908.

Mitsubitshi Lancer með sídrifi árg. ‘90,
ekinn 174 þús. km. Sk. ‘06, bíll í mjög
góðu ástandi. Þarfnast smá aðhlynnigar. Verð 60 þús. Uppl. í s. 897 8025.
Honda Accord ‘92, ekinn 142.000, 4ra
dyra, sjálfskiptur, topplúga, sumar og
vetrardekk á álfelgum. Verð 350.000.
BMW 520 ‘89 ekinn 265.000, mikið
endurnýjaður, ný 17” sumardekk, vetrardekk á 15” álfelgum. Verð 350.000.
Uppl. í s. 895 4500.

Nýr Chrysler Pacafica 4x4 3,5L, 250 hö.
Sjálfskiptur, 6 manna, glertopplúga, “17
álfelgur, leðurinnrétting, allt rafdrifið,
hiti í 1. og 2. sætaröð, ofl. Okkar verð
4.877 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Honda Sport HRV árg. ‘99, 3dyra sjálfskiptur, dráttakúla og fl. Verð 930.000.
Skipti á ódýrari með 500-600.000 kr.
milligjöf. Sími 553 9033.

1-2 milljónir

Tjónabíll

M.Benz Sprinter 208 Turbo Dísel. Árg.
2004 ek. 60 þ. km. 2 manna þjónustubók. V. 2.590 þús m.vsk 100 % fjármögnun. Frekari upplýsingar í síma 897
2908.

Til sölu VW passat árg ‘04. Búið að rétta
og sprauta af viðurkenndu verstæði, á
eftir að raða saman. Flest allir varahlutir fylgja. Verð 1 milljón stgr. Uppl. í s.
898 2111.

0-250 þús.
Nissan Praire fjölskylduvinur til sölu.
Árg. ‘90. Ek. 208 þ. 7 manna, 4x4.
Dr.kúla. Þarfnast lagfæringar. Sk. ‘06.
Verð 70 þ. Uppl. í s. 820 1207.

Hyundai Starex 7 manna, ek. 99 þús.,
árg.’99, kom á götuna ‘00, vetrar og
sumardekk. Verð 1.390 þús., engin
skipti. Uppl. í s. 868 6656.

Glæsilegur VW Toareg árgerð 2004 eins
og nýr úr kassanum. Vel útbúinn 6cyl
bíll með öflugum hljómtækjum og leðurinnréttingu. Kominn til landsins og til
afgreiðslu strax. Gerðu reyfarakaup á
BílaUppboði eða kjarakaup í stærstu
BílaBúð landsins. Allt að 5 ára ábyrgð
og 100% bílalán. Þú finnur bestu bílakaupin á www.islandus.com Bíllinn er á
staðnum - Hringdu í 552 2000 til að
skoða hann!

Hjólhýsi
Rúmgott og breitt hjólhýsi, 22 feta, 2,50
á breidd. Verð ca 1,2 milljónir. Sími 896
7935.

2 milljónir +

Ekta stráka bíll Nissan Sunny Twin Cam
‘94 5d., 5g., sk. ‘06. Lítur vel út. V. 175
þ. S. 690 1433.
Renault Clio árg. ‘91, ek. 117 þús. Uppl.
í s. 843 0139.

Fellihýsi
MMC L200 dísel árg. ‘01. Ek. 111 þús.
km. 32” dekk. Áhv. lán. ath. öll skipti. S.
860 0866.

250-499 þús.
Vörubílar
Mazda 6 2.0 L. 03/2003, ek. 35þús.
km., ssk., leður, sóllúga, álfelgur, o.fl.
Upplýs. 565-2500.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

Bílaleit okkar ber árangur! Leitaðu að
draumabílnum með Bílaleit þjónustu
Islandus.com. Nýjir og nýlegir fólksbílar,
jeppar og pallbílar. Gerðu reyfarakaup á
BílaUppboði eða kjarakaup í stærstu
BílaBúð landsins. Allt að 5 ára ábyrgð
og 100% bílalán. Þú finnur bestu og öruggustu bílakaupin á www.islandus.com

Aukahlutir

á vagna og kerrur, kerrufætur, hjólastopparar, kerrutengi, beisli, dráttarkrókar og kúlur, bremsutjakkar, lamir og
lokur, ljós og glitaugu o.fl. Vélaborg ehf.,
Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414-8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464-8600

Nýr Lexus IS-200 Sport, ssk. 05.05. Ek.
4.500. V. 3.450.000. Engin skipti. Uppl.
í s. 691 0202 & 692 7273.

Fellihýsaleiga.

Til leigu fellihýsi og tjaldvagnar. Sími
899 6277 & 461 5077, Tjalda og Seglaþjónustan ehf, Óseyri 6c, Akureyri.
Frítt á tjaldsvæðið í Hveragerði á Blómstrandi dögum 26-28 ágúst. Dagskrá
við allra hæfi alla helgina, verið velkomin.
Til sölu Palomino Colt árg. 2004. Uppl.
í s. 897 3536.
Til sölu Camplet fellihýsi í toppstandi,
árg. ‘99. Fylgihlutir: sólarsella, nýr 110v
geymir, ný dekk, grjótgrind. Verðhugmynd 450 þús. S. 588 2448 & 864
2620.

Renault Clio 1,8 RSI ‘95, 125.000 km,
nýtt lakk, nýjar 15” OZ álfelgur, s+v
dekk, topplúga, raf. í öllu, sportpúst,
loftsýja, lofpúðar fyrir farþega, CD-MP3
Pioneer. V. 480.000 kr. S. 844 8140.

Ford Mustang GT Premium V8 2005

Ekinn 3500 km. Svartur, rautt leður,
sportinnrétting o.fl. Áhvílandi 3 mill. Afborg. 43 þús. Verð 3750 þús. Engin
skipti. Uppl. í s. 861 6171.

Scania 143.420 8x4 dráttarbíll m 98tm
Effer krana. Getum útvegað þennan bíl
ásamt fl. kranabílum, vögnum og tækjum Heiði Vélahlutir S. 534 3441.

Vinnuvélar

Húsbílar

Bílar óskast
Subaru Impreza ‘97 ekinn 127 þús. Ný
kúpling. CD. Góður bíll. Verð 420 þús. S.
692 9825.
Volkswagen Passat 1.8 Comfortline
Stw., nýskr. 04/99, ek. 116 þ. km., svartur, álfelgur, smurbók, heilsársdekk o.fl.
Verð 990.000.- Bílasölusvæðið við
Klettháls er algjör nýjung á Íslandi sem
alltaf hefur vantað, skoðaðu mörg
hundruð bíla... sjáumst!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík
Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Óska eftir að kaupa 5 dyra Yaris. Ekki
eldri en árg.’01. Uppl. í s. 897 3081.
Óska eftir að kaupa VW Bjöllu árg. ‘98
og uppúr í skiptum fyrir Skoda Fabia
árg. ‘00. Milligjöf stgr. Uppl. í s. 822
8808 til kl. 18.

Mitsubishi Pajero/Montero Limited Árgerð 2005 Splúnkunýr frá verksmiðju
með nær öllum fáanlegum aukalhlutum. Jeep, Ford, Mercedes-Benz, VW,
Toyota og önnur topmerki langt undir
markaðsverði. Gerðu reyfarakaup á
BílaUppboði eða kjarakaup í stærstu
BílaBúð landsins. Allt að 5 ára ábyrgð
og 100% bílalán. Þú finnur bestu bílakaupin á www.islandus.com

Óska eftir bíl á um 50 þús. staðgr. Þarf
að vera skoð. ‘06. Uppl. í síma 899
5277.

Kanadískur húsbíll árg. ‘86 til sölu.
Lengd 7.15 cm, vel útbúinn, ek. 98 þús.
km, svefnpláss fyrir 6, öryggisbelti fyrir
6. Verð 2.200.000. Uppl. í s. 565 9140
e.kl. 19.

Jeppar
Til sölu VW Golf árg. ‘97, nýsk., ek. 136
þús., í góðu standi. Uppl. í s. 893 4673.

John Deere hágæðaolíur;

Smurolíur, vökvakerfisolía, koppafeiti
og frostlögur. 50% lengri endingatími.
Nánari upplýsingar hjá sölumönnum.
Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk,
414-8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 4648600

Mótorhjól

Bílar til sölu

Daewoo Nubira st. 1600 ssk., árg.
10/98, nýsk., CD, álf. Tilboð 320 þús.
Skipti koma til greina. Uppl. í s. 487
5838 & 892 5837.

Ford F 250 Laret, árg. 2005. Er með
Raino liner, kafteinsstólum, húsið fylgir.
Vel með farinn. Einn eigandi. Tilboð
óskast S. 899 3004.

M.Benz Sprinter 211 Turbo Dísel. Árg.
2003. ek. 88 þ. km. 3 Manna. Þjónustubók. Ath skipti. V. 2.450 þús. m.vsk. 100
% Fjármögnun möguleg. Frekari upplýsingar í síma 897 2908.

M.Benz Sprinter 208 Turbo Disel Pallbíll. Árg. 7/2003 ek. 18 þ. km 7 manna.
V. 2.550 þús. m. Vsk. 100 % Fjármögnun möguleg. Frekari upplýsingar í síma
897 2908.

500-999 þús.
Glæsilegur Mercedes Benz C230K árgerð 2005 með kompressor/túrbínu
sem gefur mikinn kraft úr ótrúlega sparneytinni vél. Einn með öllu, leðurinnrétting, rafmagn í öllu, öflug hljómtæki
með CD magazíni og margt fleira. Bíllinn er kominn til landsins og til afgreiðslu strax. Gerðu reyfarakaup á
BílaUppboði eða kjarakaup í stærstu
BílaBúð landsins. Allt að 5 ára ábyrgð
og 100% bílalán. Þú finnur bestu bílakaupin á www.islandus.com Bíllinn er á
staðnum - Hringdu í 552 2000 til að
skoða hann!

Bens 430 Avantgarde ‘98, ekinn 120
þús. Ný innfluttur, bíll með öllu. Viðmiðunarverð 2.950 þús. Stgr. verð 2.350
þús. S. 691 9610.

Til sölu Mjög góður og fallegur Suzuki
Grand Vitara 2003, 5 dyra, beinskiptur.
Ekinn 50.000. Verð 1.950.000. Sigurjón
897 1065.

Fjórhjól
Toyota Yaris 1000 Terra 5/2001, ek. 75
þús., CD, 5 dyra, 5 gíra, gott eintak. Verð
780 þús. Uppl. í s. 894 6315, 698 9457
& 588 9457.

Til sölu Daewoo Nubira II Polar Wagon
skr. 10/2001. Ekinn 77.000 km. 1600cc,
beinskiptur. Verð 720.000. Uppl. í s. 567
3223 & 864 7194.

Splúnkunýjir frá kr. 3.390.000. Næstum
nýjir 2005 árgerð frá kr. 2.800.000!
Jeep Grand Cherokee var valinn jeppi
ársins 2005! Eigum flesta liti á lager og
bjóðum lægsta verðið á nýjum bílum.
Gerðu reyfarakaup á BílaUppboði eða
kjarakaup í stærstu BílaBúð landsins.
Allt að 5 ára ábyrgð og 100% bílalán.
Þú finnur bestu bílakaupin á www.islandus.com

Yamaha Grizzly 660 4X4 nýtt. Yamaha
Bruin 350 4X4 nýtt. Yamaha Hodiak
400 4X4 árg. 2001. Polaris Sportsman
700 4X4 árg. 2001 og 2004. Polaris ATP
500 4X4 árg. 2004. Polaris Aportsman
400 og 500 4X4 árg. 2001 og 2002.
Arctic Cat 375 4X4 árg. 2002 og 500 árg
2003. Plus Gallery ehf S. 898 2811.

Til sölu Volvo FL 6-11. ‘94. Bobcat ‘00
Ásamt fylgihlutum, 3 skóflur, fræsara,
fleig, snjóblásara, tveir gangar af felgum
mjóum og breiðum, verð 3 milj +vsk. S.
899 3004.
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Lyftarar

Varahlutir

Tölvur

Ráðgjöf

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Impresa 2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel,
Audi 100 ‘95, Lancer Golf. Opið 8-18
Lau. 10-15.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkenndur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 898
0690 (Ríkharður). Frá kl 8-23.

Peugeot-Citroen.

Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur.
Uppl. í s. 899 8894 eftir kl.18:00.

Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.
Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs.

Stífluþjónusta

Ódýrar tölvuviðgerðir!

Útsala. 30% afsláttur af stórum skóm.
Dömustærðir 42-44, herrastærðir 4750 Ásta skósali. Súðarvogi 7. Opið
þriðjud. miðvikud. og fimmtud. 13-18

Bílapartasalan Ás

Tölvuviðgerðir frá 1500
kr.

Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Vélar og verkfæri

Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir varahlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Í fjármálum, alhliða fjármála- og rekstrarráðgjöf.
Skattskil og bókhaldsþjónusta
Endurskipulagning fjármála,
samningar við lögmenn, lánadrottna og innheimtumenn, aðstoð v/nauðungaruppboða, stofnun einkahlutafélaga ofl. Geymið
auglýsinguna.
SÍMI 517 1030 OG 822 9670
Kaflaskipti ehf. - Skipholti 5 Sími 517 1030 og 822 9670
kaflaskipti@rsg.is

Hedd 557 7551

Lyftarahjólbarðar .

Í úrvali á flestar gerðir lyftara, loftfylltir
eða gegnheilir, svartir eða hvítir strikafríir. Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk,
414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464
8600.

Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Bens, VW, Musso, Skoda og fl. Opið
mán-föst 9-18.

Málarar

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Málari, tek að mér smærri verk. Helst
inniverk. Eyjólfur. S. 867 4325.

S. 555 3560

Tökum að okkur viðgerðir og málningavinnu. Uppl. í s. 869 3934, Viðhald og
Málning ehf.

Bílapartar og Þjónusta eigum varahluti í
flestar gerðir bíla. Dalshrauni 20.

Aðalpartasalan s. 565
9700

Meindýraeyðing

Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel
og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

Úrvals einfasa járnabeygjur og klippur.
Taka 25 MM. Tvær beygjugráður. Góð
verð og þjónusta. Rafbjörg EHF, Vatnagörðum 14, sími 581 4470.

bilapartar.is

Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum eingöngu með Toyota. Kaupum Toyotabíla. Opið virka daga frá 10-18.
Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla
‘92, ‘97, Touring ‘92, Sunny ‘92, Micra
‘91, Swift ‘90, Subaru ‘90, Justy, L300
‘90, Primera ‘93, Escort ‘88. Hyundai
Coupe Turbo ‘93. Sonata ‘92. S. 896
8568.

Viðgerðir
Bátar

Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikkþjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Verslun

Til sölu

Nudd

Vegna flutninga er til sölu veggsamstæða frá Hirslunnni á 20 þús. og tvískiptur ísskápur á 15 þús. Uppl. í s. 893
5553.

Ísskápur, uppþvottavél í borð, 12
blöðku trimform tæki, stofuskápur úr
Línunni og Natuzzi Lazy Boy. Upplýsingar í s. 864 1972.

Ódýrt erotískt nudd. S. 868 1739.

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.
S. 822 3710.

Aukahlutir í bíla
Til sölu Nissan Sunny 1600cc vél og
sjalfskipting ekið 166.000, með startara
og fl. Verð 35.000. Uppl. í síma 663
4315.

Full búð af nýjum vörum frá Austurlöndum. Frábært úrval. Vaxtalausar léttgreiðslur. Sigurstjarnan, S. 588 4545.
Fákafeni (bláu húsin) Opið 11-18 virka
daga og 11-15 laugardaga.

Spádómar
Alspá 908-6440

Orkulaus? óþarfi. Nýjar leiðir, miðlun og
huglækningar. 10-22. Y.Carlsson.
Ibiza komið frá 29.900. Frábær rúm.
Snorrabraut 56 & Glerárgötu 34 Akureyri, s. 551 5200 & 461 5300.

Búslóðaflutningar

Í tilefni af fullu tungli, bjóðum við 20 %
afslátt af spáspilum og reykelsum. Opið
14-18. Nornabúðin Vesturgötu 12, 101
Rvk.

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Ýmislegt

Til sölu mjög vel með farin Colorit húsgögn, borðstofuborð og sex stólar, sófaborð, skápar, skenkur og kommóða úr
kirsuberjavið frá GP Gæðahúsgögnum.
Mjög sanngjarnt verð. Upplýsingar í
síma 697 5667.
Íssk. 144 cm m/sér frysti á 10 þ., 113 og
85 cm á 8 þ. Frystiskápur á 10 þ. Eldavél á 5 þ. Þríhjól á 2 þ. Hjólabretti á 3 þ.
Barnabílstóll á 2 þ. Línuskautar 2 þ. 28”
sjónvarp á 8 þ. Barnakerra á 4 þ. Einnig
varahlutir í ýmsa bíla og mikið af dekkjum á felgum á 1 þ. stk. S. 896 8568.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 898 0690
(Ríkharður). Milli kl 8-23 alla daga.
Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Til sölu SKY + móttakari, mjög gott
verð. Nýr og ónotaður. Uppl. í síma 820
3712.

Þrír frístandandi sturtuklefar með rennihurðum, 1,95x0,86x,083 blöndunartæki og sturtuhaus fylgir með. Verð 40
þús. stk. Uppl. í síma 661 7755.

Bílaþjónusta

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Til sölu eldhústæki fyrir veitingahús.
Einnig vantar ýmis tæki. S. 899 8922.

Danskt antiksett frá 18. öld til sölu. Tveir
skenkar og borðstofuborð ásamt 6 stólum. Verð 120.000 kr. Upplýsingar í síma
895 6955.

Bátaland, allt til báta.
Utanborðsmótorar, bátahlutir,
dælur, öryggisbúnaður, bátar,
þurrkubúnaður og margt fleira.
Bátaland, Óseyrarbraut 2
Hafnarfirði S. 565 2680,
www.bataland.is

Tölvur

Til sölu vínglasahengi f/bar, 12 borð,
hitaborð, forréttakælir, steikingarhella,
áleggssneiðari, crépespanna og 2 akkeri. Selst allt fyrir 350.000 kr. eða hæsta
tilboð. Fyrirspurnir berist í síma 554
6064, 895 9497 & 690 3110.

Gúmmíbátar og Gallar

Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla.
Seago björgunarbátar & vesti. 4ra
manna bátar til leigu. S. 660 7570
www.gummibatar.net

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennslislögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Beygjuvélar -klippur.

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.
Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

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

Skemmtanir

Húsaviðhald

Garðyrkja

Óskast keypt
Kaupum gamlar vínylplötur, gott verð,
góð tilboð. Uppl. í s. 698 8629.
Vantar bílskúrshurðir 3 stk. sem opnast
upp. S. 899 8922.

Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holtagróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. Sími 892 3666
Gylfi Jónsson

Hjólbarðar
Hljóðfæri
Get útvegað allar gerðir af harmonikkum. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S.
690 2020. www.harmonikan.is
Marshall Valvestate 40 wött, módel
840. Verð 50 þús. Uppl. í s. 843 0139.

Sjónvarp
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Rafvirkjun
Tökum garðinn í gegn!
Helluleggjum, sláum gras, þökuleggjum, klippum/fellum tré,
hreinsum beð, eitrum tré og túnfífla og margt margt fleira. Gerum
góð tilboð.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.
Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur s. 868 2667.

Tónlist
Comet háþrýstidælur

margar gerðir, verð frá kr. 10.347m/vsk. (mynd 26.390- Comet 1350
classic) Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110
Rvk, 414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak,
464 8600.

Söngvari óskast í þungarokkshljómsveit, reynsla æskileg. Við erum á aldrinum 26-32ja ára og spilum frumsamiið efni. Uppl. í s. 692 4469 & 898
3110, Árni.

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@simnet.is
Alhliða garðyrkjuþjónusta. Halldór
garðyrkjumaður sími 698 1215.

Eignarviðhald SF
Steypuviðgerðir, lekavandamál,
þakrennuupsetningar, þakásetningar, þak-og gluggamáling. Trésmíðavinna. Tilboð og tímavinna.
Áratugareynsla og fagmennska. S. 854 7449, 864
7449 og 565 7449

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.
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Fyrir veiðimenn

4ja herb. íbúð til leigu í norðurb. Hfj. í 1
& 1/2 til 2 mán. með húsgögnum.
Uppl. í s. 894 0043 & 555 1432.

Svæði 105

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Til leigu 75 fm, 2ja herb. íbúð með sérinngangi. Laus frá 1. sept. ‘05. Uppl. í s.
696 0900.
Herb. á sv.105, búið húsgögnum, allt í
eldhúsi, þvottavél, Stöð2, Sýn. S. 895
2138.

Húsgögn

Húsnæði óskast
www.sportvorugerdin.is

Óska eftir að kaupa íbúð eða atvinnuhúsn. á stór Rvk. svæðinu. Má þarfnast
lagf. og vera mikið skuldsett. S. 899
8922.

Allt fyrirfram

Óska eftir 2ja herbergja íbúð frá 15.
sept. á höfuðb. sv. í 6-8 mán. Öll greidd
fyrirfram. Gott ef einhver húsgögn
fylgdu. Kem frá Noregi heim til Íslands í
barneignarfrí. Sími 897 2583 & 660
0595.
Óska eftir einstaklingsíbúð frá 01/09 í
Hafnarfirði eða Garðabæ. Uppl. í s. 698
7783 eftir kl. 19.

Heilsuvörur
15 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.

Design tískustólinn, verð áður 29.900,
verð nú 14.900 www.rum.is Snorrabraut 56, Rvk. S. 551 5200, Glerárgötu
36, Akureyri 461 5300.

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is
og
herbalife@mmedia.is s. 891 8902, Ásta.
Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.
Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.587 8687.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Snyrtil reglum nýkominn til landsins
óskar eftir studio eða góðu herb med
húsg & aðstöðu sem fyrst, helst í Rvík.
GSM 845.1326
Nemandi við KHí óskar eftir lítilli íbúð
eða herbergi til leigu. Er 28 ára, reyklaus. Uppl. í síma 696 7035, Bjarni.

Antík
Vel með farið sófasett. 3ja sæta sófi og
2 stólar, sófaborð með marmaraplötu.
Verðhugmynd 130.000. Upplýsingar í
síma 698 4880.

Heimilistæki
Fæðubótarefni

www.sportvorugerdin.is

Sumarbústaðir

Slökunarnudd 3500 kr.

Aksturshlið - Gönguhlið

Á göngustíga, heimreiðar, vegi, girðingar, beitarhólf ofl. Mikið úrval, margar
gerðir og stærðir. Smíðað úr galvaniseruðu stáli. Öflugir burðarstaurar, einnig
staurar með læsingu, nokkrar gerðir.Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk,
414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464
8600.

Barnavörur

Full búð af nýjum vörum. 30% afsl. af
öllu. Opið mán. til föst. 10 til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til 16. Tokyo
Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565 8444.

Yndislegur Pomeranian “strákur” til
sölu, eins árs. Uppl. 663 9174.

Bættu Microsoft prófgráðu í ferilskrána.
MCSA námið hefst 12. sept. Rafiðnaðarskólinn. www.raf.is

Ódýrir og stórir maðkar til sölu! Silungs
og laxa. Margra ára reynsla. Geymið
auglýsinguna. S. 692 5133.
Þú færð allt í veiðiferðina í Veiðideild
Intersport Bíldshöfða. Mikið úrval af
beitu; maðk, makríl og sandsíli. Erum
einnig með fallegar laxa- og silungaflugur, hnýttar af Dr. Jónasi Jónassyni (Dr.
Frances). Yfirförum og smyrjum hjól að
kostnaðarlausu og spólum uppá nýjar
línur á meðan beðið er. Veiðideild Intersport Bíldshöfða.
Höfum til leigu jörð í Meðallandi Skaftárhrepp fyrir gæsaveiði. Húsnæði getur
fylgt. Uppl. í s. 891 8853 & 897 0214.

Lærum heima www.heimanam.is Frábær námskeið allt árið. Tölvufræðslan s.
562 6212.

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg.
Allt á að seljast.
Enn meiri verðlækkun
Komdu núna í Brimborg.

Kennsla
The Academy of Colour and Style - útlits- og förðunarskóli. Innritun er hafin
fyrir haustönn, uppl. í síma 533 5101.

70 fm heilsárshús til sölu. Tilbúið að
utan og einangrað að innan. Uppítaka á
nýlegum díseljeppa möguleg. Gestahús
getur fylgt. S. 822 4200.

Framlengingarspeglar,
Víkurvagnar.

Pítan Skipholti

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir á brettum. Starfað í 18 ár. Uppl. í s.
567 4046 & 892 2074. Sækjum og
sendum búslóðirnar.

Íbúð til leigu í Barcelona, Playa de Aro
og Menorca. Uppl. í s. 899 5863.

Sjónaukastillingar.

Húsnæði í boði
Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600.
Til leigu ný 2ja herb. rúmgóð íbúð í
miðbæ Reykjavíkur. Reglusemi og
snyrtimennska skilyrði. Fyrirframgreiðsla. Uppl. í s. 896 1306 & 897
9390.
Herbergi til leigu, fyrir einstakling, aðgangur að öllu. Uppl. í síma 894 2908.
Til leigu mjög gott ca 90 fm + 25 fm
milliloft atvinnuhusnæði á mjög góðum stað á höfðanum góð og mjög há
innkeyrsluhurð og mikil lofthæð hentar
mjög vel sem lager eða geymsluhúsnæði. Uppls: 699-5801.

550 5000

Þriðjudaga og miðvikudaga frítt inn og drykkur í
boði hússins.
Óðal.

Óskar eftir starfsfólki í fullt starf í
vaktavinnu. Góð laun í boð fyrir
rétt fólk. Framtíðarstarf.
Umsóknareyðublöð á staðnum
og einnig á www.pitan.is

Geymsluhúsnæði

Byssusmiðja Agnars, sími 891 8113.

AUGLÝSINGASÍMI

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

Auglýstu þar sem markhópurinn þinn
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.

Lóð óskast undir bústað. Mest 100 km.
frá Rvík. Uppl. í s. 820 0782 og 562
1058.

Gisting
Byssur

TIL SÖLU

Parket-útsala.
Egill Árnason, Ármúla.

Hringdu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á BLT (Bylgjunni, Létt
og Talstöðinni) og birta í smáauglýsingum
í Fréttablaðinu og á vísir.is Mun fleiri en
áður lesa og heyra auglýsinguna þína
á einfaldan og ódýran hátt.

Hentugt starf með skóla

Nám í útlitsráðgjöf

Útsala,
Valhúsgögn, Ármúla

83% íslenskra kvenna undir
fimmtugu stilla á Bylgjuna, Létt 96,7
eða Talstöðina á viku og heyra því
samkeyrðar auglýsingar.

Hundabúr-Hvolpagrindur

Íshundar

Rafmótorar - gírmótorar
Fálkinn

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

KONUR HLUSTA

Dýrahald

Skráningu á haustsýningu félagsins lýkur 2. sept. nk. Skráning fer fram á skrifstofu félagsins Síðumúla 31, á ishundar@ishundar.is og í símum 863 0474 &
863 8596.

Nýjar vörur.
Xena, Skóbúðin Mjódd.

Allt fyrir kaffistofuna.
Kerfi
564-1400

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Til sölu vel með farin barnakerra, einnig
ömmustóll. Uppl. í s. 554 4468.

Námskeið

Jeppakerrur
Víkurvagnar.

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg.
Það eru brjáluð tilboð á
notuðum bílum núna hjá
Brimborg.
Allt á að seljast.
Komdu strax í Brimborg.

Dráttarbeisli,
Víkurvagnar.

Nýleg þvottavél, AEG Lavamat 1030, 5
kg í mjög góðu lagi. Sími 849 0453.

Láttu dekra við þig, þú átt það skilið.
Frábær tilboð á nuddi. Nuddstofan
Hólmaseli 2. Pantanir í s. 587 0077.

Líkamsræktarkort fyrir 1.
september.
Það borgar sig.
Mecca-Spa, Nýbílavegi.
Mecca-Spa, Hótel Sögu.

Flísa-útsala.
Egill Árnason, Ármúla.

Tóti Tönn og Ingó Ásgeirs fengu 42 laxa
á þessa túpu. fæst á www.frances.is

Fatnaður
Nudd

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg
Allt á að seljast.
Enn meiri verðlækkun,
komdu strax.
Brimborg, notaðir bílar.

Til leigu 16 fm herb. í Kóp. Aðgangur að
WC, ekki sturta. Uppl. í s. 697 9605 e.
kl. 18.
Til leigu á Akureyri 67 fm íbúð í vetur. Í
nýlegu húsi, sérinngangur, leigist með
húsgögnum og húsbúnaði. Tilboð og
upplýsingar um leigutaka sendist á netfang storalamb2@emax.is

Vegna aukina umsvifa vantar okkur
hæft kynningarfólk í Reykjavík og nágrenni strax til starfa. Mikilvægt að viðkomandi hafi ánægju af samskiptum
og sé áreiðanlegur og stundvís. Áhugasamir hafi samband við Ólaf og hjá
Kynningu ehf. í síma 586 9000 eða í
gsm ólafur 863 3125. anna 898 9903
Einnig má senda umsóknir á
omm@kynning einnig hægt að sækja
um kynning.is

Mosfellsbakarí
á Háaleitisbraut 58-60, Rvk. óskar
eftir góðu fólki til starfa í afgreiðslu í eftirfarandi störf: fyrir
hádegi frá 7:00-13:00, virka daga
og einn dag aðra hverja helgi eða
eftir hádegi frá 13:00-18:30, virka
daga og einn dag aðra hverja
helgi
Nánari upplýsingar veitir Ellisif
í síma 553 5280 eða 660 2153.

Vantar starfsmann
sem fyrst

Atvinna í boði

Spennandi tækifæri!
Enginn áhætta, enginn
útlagður kostnaður!
ClaMal vantar nokkra duglega
sölufulltrúa til að kynna falleg og
vönduð dönsk föt á heimakynningum. Miklir tekjumöguleikar góður sölutími framundan.
Allar nánari upplýsingar gefur
Anna í síma 565 3900 milli 10
og 16 alla virka daga, eða á
anna@clamal.is

Starfskraftur óskast í afgreiðslu í
verslun í fullt starf. Ekki yngri en
20 ára.
Kökuhornið, Bæjarlind. Uppl. í
síma 544 5566 & 897 0702.

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til malbikunarframkvæmda og jarðvinnuframkvæmda. Heimkeyrsla
og matur í hádeginu.
Upplýsingar í síma 565 0877.

Mosfellsbakarí
Mosfellsbæ, óskar eftir góðu fólki
til starfa í afgreiðslu í eftirfarandi
störf: fyrir hádegi frá 6:30-13:00,
virka daga og einn dag aðra
hverja helgi eða eftir hádegi frá
13:00-18:30, virka daga og einn
dag aðra hverja helgi.
Nánari upplýsingar veitir Áslaug eða Linda í síma 566
6145.

Vantar þig vinnu?
Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn Glæsibæ, Húsgagnahöllinni, Smáratorg, Suðurveri og mjódd óskar eftir afgreiðslufólki. Ýmsir vinnutímar í
boði t.d 7-14, 8-16 og 10-19.
Uppl. í s. 897 5470.

Vegna aukinna umsvifa óskum
við eftir duglegum einstaklingum
til starfa í matvælavinnslu í Mosfellsbæ. Hlutastörf og full vinna í
boði.
Uppl. í s. 897 3236, Ragnar eða
566 6614, Ragnar eða Sigurður.
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Hefur þú áhuga?

Smiðir óskast !
Devitos pizza
Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu
á dagvaktir og kvöldvaktir.
Uppl. í s. 663 0970.

Hvar ert þú að
vinna í haust ?
Okkur vantar gott fólk í störf með
skóla/vinnu. Ef þú ert dugleg/duglegur og hefur áhuga á
mjög góðum tekjumöguleikum,
skemmtilegri vinnu og vinnuumhverfi þá ert þú sá sem við erum
að leita að.
Áhugasamir sendi póst með
helstu upplýsingum um sig á
hordur@ipf.is

Leikskólinn Sólbakki,
Stakkahlíð 19
Starfsmenn vantar í lítinn og
skemmtilegan leikskóla í hlíðunum. Möguleiki á hlutastarfi.
Uppl. gefur Kristín í
s. 552 2725

Atvinna í boði.
Rúmfatalagerinn í skeifunni óskar
eftir hressu fólki til afgreiðslu
starfa. Um er að ræða 50-100%
starf í skemmtilegu umhverfi.
Umsækjendur hafi samband
við verslunarstjóra á staðnum
eða í síma 568 7499 eða á
www.skeifan@rumfatalagerinn.is.

Duglegir menn óskast í framtíðarstörf hjá Handlaginn. Mikil vinna
og góð laun fyrir rétta fólkið.
Uppl. í síma 511 1707 eða
sendið umsóknir á handlaginn@handlaginn.is.

Verkamenn óskast !
Duglegir menn óskast í framtíðarstörf hjá Handlaginn. Mikil vinna
og góð laun fyrir rétta fólkið.
Uppl. í síma 511 1707 eða
sendið umsóknir á handlaginn@handlaginn.is.

Vilt þú vinna heima og byggja upp vaxandi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur, sími 861 4019 www.HalldoraBjarna.is
Bakarí í vesturbæ óskar eftir starfskrafti
til afgreiðslustarfa. Um full starf er að
ræða. Nánari upplýsingar í síma 699
5423, Sigríður.
Smiður eða vanur maður óskast í uppslátt 2ja húsa í Kópavogi. Næg vinna
framundan. Uppl. í s. 893 0884.
Bílaleiga óskar eftir starfsfólki í bílaþrif
og almenn störf við viðhald bifreiða.
Enskukunnátta er nauðsynleg. Uppl.
um aldur menntun og fyrri störf sendist
á e-malið atak@atak.is Fyrir 25. ágúst
2005.
Papinos Pizza óskar eftir starfsfólki til
starfa nú þegar. Nánari upplýs á staðnum Núpalind 1 Kóp.

Aukavinna-uppgrip

Okkur vantar duglegt símasölufólk 2-3
kvöld í viku. Uppl. í s. 511 4501 Ístal ehf.
Vantar þig góða aukavinnu? Okkar vantar gott fólk í ýmis ræstingaverkefni.
Nánari uppl. á www.solarservice.org
eða í síma 581 4000.
Hellusteypa JVJ óskar eftir mönnum í
verksmiðju og hellulagnir. Uppl. í s. 692
2697

Okkur vantar áhugasaman og lífsglaðan
starfskraft í sal. Góður starfsandi. Góð
laun fyrir réttan aðila. Vaktavinna. Nánari uppl. á staðnum. Veitingahúsið
Lauga-ás, Laugarásvegi 1.

Hæhæ

Ertu að leita að aukavinnu með skólanum, kvöld og helgarvinna. Ef þú hefur
áhuga hafðu þá samband í síma 567
8780 til kl. 18 næstu daga.

Atvinna óskast
38 ára fjölskyldumaður óskar eftir góðu
framtíðarstarfi. Getur byrjað strax. Uppl.
í s. 662 3695.
Heildsölur athugið! 25 ára konu vantar
vinnu fyrir kl. 14 á virkum dögum helst
við birgðaeftirlit/umsjón í búðum. Hef
bíl. S. 896 2850.

Starfsfólk óskast í matvöruverslun í
vesturbænum. Um er að ræða kvöld og
helgarvinnu, aðeins framtíðarvinna í
boði. Uppl. í s. 692 5349.

Ef þú hefur áhuga að slást í hóp blaðbera hafðu þá
endilega samband í síma 5858330.
Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi:

Starfsfólk óskast í framleiðslu og helgarvinnu í bakarí og á kaffihúsi. Uppl.
gefur Guðný í s. 551 3524, Sandholt.

Á virkum dögum:

Sjómenn

Einn vanan háseta vantar á Eldhamar til
netaveiða frá Grindavík strax. Uppl. í s.
894 2013.

101-11 Frakkastígur
Skúlagata

Tapað - Fundið

Byggingarfyrirtæki óskar eftir að ráða 12 smiði í vinnu eða starfsmenn vana
byggingarvinnu. Uppl. í s. 893 9777

Bakarí

Starfsmaður óskast á vakt frá kl. 1319.00 í Bakararíið Austurveri. Uppl. í s.
845 0572.
Óskum eftir barngóðri og reglusamri
konu í baðvörslu. Upplýsingar í s. 822
3530.
Kofi Tómasar Frænda óskar eftir að
ráða í fullt starf, starfsmann í ábyrgðarstöðu. Áhugasamir sendi uppl á
ktf@simnet.is
Byggingaverkamenn. Óskum eftir að
ráða vana verkamenn, mikil vinna. S.
860 0866.
Óskum eftir að ráða trésmiði, mikil
vinna framundan. Uppl. í s. 860 0866.

Snorrabraut
101-16 Grettisgata
Vitastígur
101-17 Bárugata
Stýrimannastígur
101-20 Framnesvegur
101-21 Blómvallagata
Brávallagata

Týnd læða í Hafnarfirð

Sóley hefur ekki sést síðan hún fór út á
sunnudagskvöld. Hún er 6 mánaða og
er til heimilis að Köldukinn 1 í Hafnarfirði. Er með rauða ól en hafði síðast á
sunnudag á einhvern hátt losað sig við
hluta merkihylkis sem á ólina var fest.
Hún er því ómerkt þarna úti. Uppl. í
síma 822 0482, Hans.
Taska og sími töpuðust í miðbænum
aðfaranótt laugardags. Fundarlaun.
Uppl. í s. 567 0526.

Hringbraut
Ljósvallagata
Ásvallagata
101-22 Hávallagata

Viltu kynnast fólki?

FASTEIGNIR

109-06 Brúnastekkur

Burknavellir
221-20 Blikaás
Lóuás
Spóaás
230-01 Bragavellir
Gígjuvellir

Ægisvellir

Þjórsárgata

110-17 Urriðakvísl

Baugatangi
101-37 Hólavallagata

Álakvísl
110-26 Seiðakvísl
Árkvörn
111-15 Depluhólar
Erluhólar

Þórsvellir
230-14 Austurgata
Framnesvegur
Hrannargata
Suðurgata
Vatnsnesvegur
230-16 Brekkubraut

Suðurgata

Fýlshólar

Mánagata

Túngata

Haukshólar

Sólvallagata

Vesturhólar

Vatnsnesvegur

101-39 Bjarkargata
Hringbraut

112-05 Funafold

Suðurgata

112-06 Hverafold

Tjarnargata

112-09 Fannafold

101-44 Bræðraborgarst.

112-36 Bakkastaðir
112-37 Bakkastaðir
Barðastaðir

Ásabraut
230-17 Faxabraut
Mávabraut
230-25 Efstaleiti
Vatnsholt
240-05 Blómsturvellir

112-42 Berjarimi

Efstahraun

Lækjargata

112-49 Frostafold

Gerðavellir

Pósthússtræti

113-02 Maríubaugur

Hólavellir

Tryggvagata

170-05 Fornaströnd

Höskuldarvellir

101-61 Fossagata
Skerplugata
104-02 Brúnavegur
Dyngjuvegur

Látraströnd

Iðavellir

Víkurströnd

Litluvellir

200-03 Kópavogsbraut
Meðalbraut
Skjólbraut
200-07 Kópavogsbraut
Sunnubraut
Þinghólsbraut

Kleifarvegur

200-10 Holtagerði

Kleppsvegur

200-26 Hvannhólmi

Sunnuvegur

Starhólmi

Heiðarhjalli
200-48 Kársnesbraut
Litlavör

Sigluvogur

200-55 Trönuhjalli

104-15 Karfavogur

200-58 Auðbrekka

Nökkvavogur

210-01 Haukanes

104-20 Skeiðarvogur

Þrastanes
210-15 Garðaflöt

Selvogsgrunn

Smáraflöt

Sporðagrunn

Stekkjarflöt

104-34 Dragavegur

Leynisbrún
Staðarhraun
250-05 Garðaveg
Garðbraut
Melabraut
Melteigur

200-38 Gnípuheiði

104-26 Dalbraut

Leynisbraut

Nýjaland-Kríuland

200-30 Fagrihjalli

Njörvasund

Borgarhraun

Vallhólmi

104-08 Langholtsvegur
Hlunnavogur

Sólvellir
240-06 Arnarhraun

Stórihjalli

104-07 Langholtsvegur
104-14 Drekavogur

210-18 Garðaflöt

Skagabraut
Skólabraut
260-09 Fitjabraut
Klapparstígur
Sjávargata
Tunguvegur
270-03 Barrholt
Bergholt
Njarðarholt
Urðarholt
Þverholt
270-07 Bjarkarholt
Dalatangi
Grundartangi

Kleppsvegur

Lindarflöt

Norðurbrún

210-22 Holtsbúð

Hlaðhamrar

105-04 Háteigsvegur

210-24 Sunnuflöt

270-19 Brekkuland

105-06 Hjálmholt

210-25 Asparlundur

Hagaland

Skipholt

Einilundur

Helgaland

Vatnsholt

Hvannalundur

Hjarðarland

105-07 Flókagata

Skógarlundur

105-12 Langahlíð

Víðilundur

Skaftahlíð
105-13 Reynihlíð

210-29 Hrísmóar
Kjarrmóar

Álafossvegur
270-28 Tröllateigur
600-15 Byggðavegur
Grænamýri

Suðurhlíð

210-32 Holtsbúð

Hamarstígur

Víðihlíð

220-03 Austurgata

Rauðamýri

105-24 Miðtún

Fjarðargata

Samtún
105-34 Rauðalækur
105-39 Blönduhlíð
105-40 Hamrahlíð

550 5000

Hólmgarður

110-13 Viðarás

104-03 Laugarásvegur

óskar eftir aðstoðarmanneskju í
eldhús, strax. Einnig óskast leiðbeinendur á deildirnar okkar.
Upplýsingar gefur Bessý leikskólastjóri síma 567 8585 eða
866 0509.

Rauðagerði
108-27 Hæðargarður

Reykjavíkurvegur

Vesturvallagata

AUGLÝSINGASÍMI

Hvammsgerði
108-18 Borgargerði

Spóaás
221-18 Blómvellir

Týsvellir

Vesturbrún

Leikskólinn Sjónarhóll
í Grafarvogi.

Heiðargerði

Lóuás

Gilsárstekkur

Sólvallagata

Okkur vantar hressa, jákvæða og þjónustulunda starfsmenn til þjónustustarfa
í sal á veitingastaði okkar í Skipholti og
Höfðabakka. Kvöld og helgarvinna, eða
dagvinna, sveigjanlegur vinnutími við
allra hæfi. Góð laun í boði fyrir gott fólk.
Uppl. gefur Skipholt Haukur í s.552
2211 eða 660 1143. Höfðabakki Gunnar s.517 3990 eða 660 1144

Reynimelur
108-06 Grensásvegur

Álfaberg
221-12 Blikaás

101-29 Hörpugata

Holtsgata

Frábær-aukavinna

107-23 Kaplaskjólsvegur

Fagraberg

Sjafnarvellir

101-56 Brekkustígur

Óskar eftir rösku starfsfólki
í fullt starf.
Uppl. í s. 567 7974.

Nesvegur

221-03 Dofraberg

Geitastekkur

101-49 Aðalstræti

Gullnesti, Grafarvogi

107-17 Kaplaskjólsvegur

101-27 Eggertsgata

Drafnarstígur

Vantar duglegan mann með
meirapróf til útkeyrslustarfa á
stóran bíl í Reykjavík.
Uppl. í síma 893 7224.

107-13 Ægisíða

Vesturholt
220-55 Suðurgata

Ránarvellir

101-47 Laugavegur

Óskum eftir duglegum
manni með meirapróf

Þrastargata

Miðholt

Fremristekkur

Skildinganes

Fólk með sömu þarfir og þú er akkurat
núna að að spjalla saman á
einkamal.is. Einfalt og skemmtilegt að
kynnast góðu fólki. Einkamal.is

Smyrilsvegur

101-24 Ránargata

Þorragata

Einkamál

Fálkagata

Strandgata
220-44 Hörgsholt

Fornistekkur

Túngata

101-33 Bauganes

Prikið auglýsir.
Óskum eftir kaffibarþjónum á
dagvaktir og starfsfólki í sal á
kvöldin fyrir veturinn sem fyrst.
Góð laun í boði fyrir rétt fólk.
Upplýsingar veitir Þórhildur í
síma 694 5553.

Njálsgata
101-13 Laugavegur

Raftækjaverslun. Starfsmaður óskast í
afgreiðslu- og lagerstarf. Vinnutími 1318 og annan hv. laugard. Glóey, Ármúla
19, sími 568 1620 gloey@gloey.is
Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraustum starfsmanni í vinnu við háþrýstiþvott og sótthreinsun. Þarf að hefja
störf strax. Umsóknir og umsögn um
reynslu berist til. sotthreinsun@sotthreinsun.is - www.sotthreinsun.is

101-12 Klapparstígur

Starhagi
107-10 Dunhagi

Stigahlíð
105-47 Flókagata
Skeggjagata
107-01 Hringbraut
107-04 Einimelur

Reykjavíkurvegur
Strandgata
220-27 Háakinn
Kaldakinn
Stekkjarkinn
220-28 Lækjargata
Öldugata
Ölduslóð
220-31 Brekkugata

Þingvallastræti
810-02 Arnarheiði
Borgarheiði
Þelamörk
810-03 Brattahlíð
Dynskógar
Klettahlíð
Laufskógar
810-05 Breiðamörk
Heiðmörk

Hofsvallagata

Lækjargata

Hveramörk

Melhagi

Suðurgata

Reykjamörk

107-09 Grímshagi
Lynghagi

220-33 Hringbraut
Reynihvammur
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DEILISKIPULAG

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um breytingar á
deiliskipulagsáætlunum í
Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum,
eru hér með auglýstar til kynningar tillögur að
breytingum á deiliskipulagsáætlunum í Reykjavík.

FUNDIR

ATVINNA

Fundarboð
Dagforeldrar í Reykjavík athugið áríðandi fundur
verður haldinn í Gerðubergi
miðvikudagskvöldið 24. ágúst kl. 20.
Mun Stefán Jón Hafsteinn borgarfulltrúi
ásamt Garðari G. Gíslasyni lögfræðingi
mæta á fundinn og skýra stöðu mála
hjá dagforeldrum.

Brúargerð
Vantar duglega verkamenn til starfa við brúargerð
sem fyrst

Allir velkomnir. Stöndum saman.

Upplýsingar gefur Höskuldur Reynir í síma
822-4411

Stjórn Barnavistunar.

UPPBOÐ

Jafnasel 8.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi við
Jafnasel, athafnasvæði, vegna lóðarinnar að
Jafnaseli 8.
Breytingin felst í því m.a að gerð verði gegnum
keyrsla á gámasvæðinu, þ.e. innkeyrsla á
sama stað og útkeyrsla frá suðaustur enda
lóðarinnar inn á Útvarpsstöðvarveg, enn
fremur að gangstígur verði færður fjær lóðinni
þar sem útkeyrsla verður.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Urriðakvísl 17.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Ártúnsholts vegan lóðarinnar að Urriðakvísl 17.
Breytingin felst í því m.a að lóðarmörk eru færð
til austurs um 5,25 metra og lóð stækkuð um
110,3m2. Inni á því svæði eru afmörkuð tvö
bílastæði með innkeyrslu frá Urriðakvísl og
verða því fjögur bílastæði á lóðinni.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Seljabraut 54.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Seljahverfis, vegna lóðarinnar að Seljabraut 54.
Breytingin felst í því m.a að í stað þjónustustarfsemi á annarri hæð komi tíu litlar
einstaklingsíbúðir. Átta íbúðir hafi aðkomu frá
suðurhlið um svalagang en tvær frá norðurhlið
um stigagang, svalagangur og útitröppur
mega fara út fyrir byggingarreit sem nemur
1,6m. Bílastæði fyrir verslanir á fyrstu hæð
verða óbreytt en á suðurhluta lóðar er gert ráð
fyrir tólf bílastæðum fyrir íbúðir. Aflétt verður
kvöð um að umferð, um þann hluta lóðar, sé
takmörkuð við vöruaðkomu.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála
skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar í Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl.
8:20 – 16:15, frá 23. ágúst til og með 4.
október 2005. Einnig má sjá tillögurnar á
heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is. Eru
þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta
hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum
og athugasemdum við tillögurnar skal skila
skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is, til
skipulags- og byggingarsviðs (merkt skipulagsfulltrúa) eigi síðar en 4. október 2005.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkja tillögurnar.
Reykjavík, 22. ágúst 2005
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

UPPBOÐ

Verkamenn

Uppboð á upptækum varningi

Vegna mikilla vinnu framundan
vantar okkur hörkuduglega smiði og verkamenn
til starfa sem fyrst

Uppboðið verður haldið að Grænásveg 10, Reykjanesbæ,
laugardaginn 27. ágúst 2005 og hefst kl. 13:00.

Áhugasamir hafi samband við Vilhjálm
í síma 822-4443

Boðinn verður upp upptækur varningur, m.a. bifreið, tjaldvagn, pels, hljómflutningstæki og Yamaha YZ 400 mótorhjól
(ósamsett)
Greiðsla við hamarshögg. Ávísanir ekki teknar gildar.
Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli
19. ágúst 2005

FASTEIGNIR

Hjúkrunarforstjóri
Stjórn Sunnuhlíðar óskar eftir að ráða hjúkrunarforstjóra. Starfið er laust frá 1. nóvember 2005.
Umsóknarfrestur er til 6. september 2005.

Guðmundur St. Ragnarsson - löggildur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG kl. 17:00 TIL 18:00

FÍFULIND 5
Fjölbýli • 83 fm. • 3 herb.

20,300.000,-

Upplýsingar um starfið veita Áslaug Björnsdóttir,
hjúkrunarforstjóri í síma 560 4163, netfang:
aslaug@sunnuhlid.is og Jóhann Árnason,
framkvæmdastjóri í síma 560 4170, netfang:
johann@sunnuhlid.is.
GLÆSILEG 3JA HERB.
ÍBÚÐ Á ANNARRI
HÆÐ Í GÓÐU
FJÖLBÝLI.

FASTEIGNIR

Komið inn í forstofu með flísum. Rúmgóð stofa og borðstofa.
Fallegt eldhús með kirsuberjainnréttingu með útgangi út á stórar
flísalagðar suðursvalir. Stórt hjónaherbergi með skápum og barnaherbergi með skáp. Gott flísalagt baðherbergi með
baðkari og sturtuklefa, inn af baðherbergi er þvottahús. Góð sérgeymsla í kjallara. ( ath. ekki inn í fm
stærð íbúðar) Laus fljótlega. FRÁBÆR STAÐSETNING ÞAR SEM STUTT ER Í ALLA ÞJÓNUSTU. GYÐA GERÐARSDÓTTIR, SÖLUMAÐUR,
S. 695-1095 TEKUR Á MÓTI GESTUM MILLI kl.
Gyða
17:00 og 18:00 Í DAG.

533 4300

564 6655

Salómon Jónsson lögg. fasteignasali

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

Opið hús, þriðjudaginn 23. ágúst,
kl. 17:30 - 18:30

sölumaður
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Starhólmi 2, Kópavogur.
Gott 8 herbergja 243,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Fallegur gróinn garður og gróðurhús, einnig stórt
saunaherbergi og þrjú baðherbergi. Húsið er laust við samning.

Lífsaugað
Þriðjudagskvöld 22-24

Eign sem nýtist mjög vel og vert er að skoða. Verð 45 millj.

BORGARTÚN 3 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 411 3000 • MYNDSENDIR 411 3090

18,9 millj.

REMAX BÚI

Laugateigur 18

Opið hús kl. 20:30-21

Stór 102,7fm kjallaraíbúð með sér
inngangi á mjög góðum stað í
Teigunum.
Stór
stofa
með
bogadregnum gluggum. Hjónaherbergi
er rúmgott með nýlegum skápum.
Stórt barnaherb. Eldhús með
upprunalegri innréttingu og nýlegri
eldvavél, korkdúkur á gólfi.

Stærð eignar: 102 fm
Fjöldi herb.: 3
Byggingarár: 1949
Brunab.mat: 11,8 millj.
Verð: 18,9 millj.
Svana Ingvaldsdóttir GSM:
8669512. svana@remax.is

Sigurður Guðmundsson
hdl. Löggiltur fasteignasali

-fimm
Sérþjónusta, - viðbót við M-fjóra:
Atvinnuljósmyndun og stílisti. Við sjáum um
aflestur og nafnabreytingu hjá OR, flutning á
heimilisfangi, síma og interneti. Allt frágengið
á réttum tíma við afhendingu eignar.

-fjórir
Heildarþjónusta, - viðbót við M-þrjá:
Við setjum upp heildar markaðsáætlun og
leggjum fyrir þig. Við sjáum alfarið um allar
auglýsingar og greiðum fyrir þær líka.
Þú sérð alltaf hvað við gerum og hvenær.

-þrír
Hagþjónusta, - til viðbótar við M-tvo:
Við sýnum eignina og erum á staðnum í
opnu húsi. Þannig erum við ávallt skrefi nær
kaupendunum og betur búin til að meta
viðbrögð þeirra við þinni eign.

-tveir
Grunnþjónusta:
Almenn sala þar sem þú færð aðgang að
markvissu sölukerfi og öflugri viðskiptamannaskrá Hóls-M. Við greinum markaðinn og
skipuleggjum söluferlið. Þú sýnir eignina.

-einn
Skjalaþjónusta:
Í mörgum tilfellum getur verið að þú hafir
þegar fundið kaupanda að þinni eign. Í þeim
tilfellum bjóðum við upp á vandaðan skjalafrágang og aðgang að samningadeild Hóls-M

Hóll-M | Skúlagata 17 | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | s: 595 9050
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SJÓNARHORN

Haustkvöld í Básum/Ljósmynd: Vilhelm

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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Mikill erill hjá lögreglunni í Reykjavík:

FJÖLDI ÚTKALLA Á MENNINGARNÓTT
Mikill erill var hjá lögreglunni í Reykjavík á
menningarnótt og sagði Árni Vigfússon,
aðstoðaryfirlögregluþjónn á forvarna- og
fræðsludeild, að færslur í atburðaskrá lögreglu væru á sjöunda tug talsins á tímanum frá miðnætti til fjögur á aðfararnótt
sunnudagsins. Hér fer á eftir upptalning á
sumum þessara verkefna, sem gefa ætti
nokkra mynd af því hversu fjölbreytt verkefni lögreglu voru þessa nótt.

bergi hjá sér og kviknaði í henni. Af varð
nokkur reykur og kviknaði í sængurfötum.
Skemmdir voru minniháttar.

00:12 Gönguhópar lögreglu voru á leið

02:42 Dyraverðir óska aðstoðar vegna

að sinna stúlku sem fallið hafði í götuna
og slasast þegar þeir gengu fram á hvar
þrír til fjórir menn gengu í skrokk á einum. Lögregla greip inn í og voru þrír
handteknir. Óskað var eftir frekari aðstoð
þar sem fjölda fólks bar að vegna átakanna. Mikið lögreglulið kom á vettvang,
en svo virðist sem í átökunum við handtökuna hafi fórnarlambið forðað sér
sjálfur og náðist ekki í hann. Þar sem
enginn þolandi var á þessu stigi og
mennirnir virtust ekki undir áhrifum var
þeim sleppt að loknu tiltali á lögreglustöð.

02:34 Lögregla kölluð í heimahús þar
sem maður hafði dottið úr hjólastól og
komst ekki í hann aftur hjálparlaust.

02:39 Ölvaður maður handtekinn eftir
að hafa veist að lögreglumönnum við
störf.
slagsmála á skemmtistað við Tryggvagötu.
Einn handtekinn þar sem hann neitaði að
gefa upp nafn og kennitölu.

02:42 Lögregla kölluð til vegna meðvitundarlauss manns á Opus í Hafnarstræti.
Sjúkrabíll á leiðinni.

02:49 Starfsmenn á skemmtistaðnum
Pravda óskuðu aðstoðar vegna konu sem

sögð var ósjálfbjarga. Konan var mjög
ölvuð og faðir hennar sótti hana á lögreglustöðina.

02:49 Maður tekinn á Kaplaskjólsvegi

höfði. Hún var mjög ölvuð.

03:18 Drengur fluttur á slysadeild eftir að
lögregla ók fram á hann alblóðugan í
Lækjargötu. Hann hafði staðið við hliðina
á manni sem fékk flösku í höfðuðið og
hlaut djúpan skurð af glerbroti sem
kastaðist í hann.

húskjallaranum. Hafði kastað upp á gólfið
og var flutt á brott með sjúkrabíl.

03:47 Afskipti höfð af hópslagsmálum í

skemmdarverk við Hverfisgötu, en þar
höfðu rúður verið brotnar í verslun. Ekki
náðist í eiganda verslunarinnar.

03:20 Dyravörður tilkynnti mannsöfnuð
við skemmtistaðinn Sólon og sagði
stefna í átök. Lögregla kom á staðinn..

Austurstræti, en þar ók lögregla fram á
marga unga menn að slást. Lögregla stillti
til friðar. Einn var með verulega áverka á
höfði, en ekki vitað hver veitti þá. Lögregla gaf mönnunum upplýsingar um
kæruferli og svo héldu vinahóparnir tveir
sem lent hafði saman í sína áttina hvor.

03:05 Maður tekinn á Suðurlandsvegi og

03:22 Tilkynnt um ölvaðan ökumann á

03:48 Ölvuð kona var til vandræða á

færður á stöð grunaður um ölvun við
akstur.

leið um Ártúnsbrekku.

grunaður um ölvun við akstur, en þar
hafði hann lent í óhappi.

02:59 Tilkynning barst um eignaspjöll og

03:11 Útkall vegna bruna við Bergstaðastræti. Maður hafði verið að sjóða bjúgu
en sofnaði frá verkinu þannig að bjúgað
brann við. Hann var svo ósamvinnuþýður
þegar lögreglu bar að og neitaði að gefa
upplýsingar um sig.
03:16 Afskipti höfð af öldauðum manni
við Hverfisgötu. Lifnaði við og gekk sína
leið.
03:18 Konu ekið á slysadeild með gat á

03:23 Ökumaður fluttur á stöð grunaður
um ölvun við akstur á Sléttuvegi.

03:39 Kona sagði barnabarn sitt, unga
stúlku, hafa tekið bíl hennar ófrjálsri
hendi. Stúlkan hafði verið stöðvuð á leið
til Grindavíkur og bíllinn í vörslu lögregluí
Keflavík.

03:41 Fólk í heimahúsi lofaði að hafa
lægra þar sem það var að spila partíspil.

03:46 Tilkynnt um veika stúlku í Þjóðleik-

skemmtistaðnum 22 við Laugaveg. Henni
var ekið heim til sín.

03:58 Lögreglumenn í forvarnadeild tilkynntu um slagsmál við Ingólfstorg. Einn
var handtekinn og annar aðstoðaður í bifreið. Þolandinn mjög ölvaður drengur,
hringt var í móður hans og hann síðan
sóttur.

04:00 Lögregla kölluð til vegna líkamsárásar á Miðbar við Laugaveg. Kallað var á
sjúkrabíl vegna manns sem lá eftir slags-óká
mál.

00:29 Par kom inn á lögreglustöð við
Hverfisgötu og var konan meðvitundarlítil. Að sögn mannsins höfðu þau farið í
tæki í tívólíi niðri í bæ, þar sem fólk er
híft í sætum sínum upp turn og svo
látið detta niður nokkrum sinnum.
Hann sagði að um 15 mínútum eftir að
hún fór í tækið hafi hún misst allan
mátt og ekki getað staðið í fæturna.
Lögregla kallaði til sjúkrabifreið, sem
flutti konuna á sjúkrahús.

00:39 Lögregla kölluð til vegna áreksturs strætisvagns og fólksbíls. Engin
meiðsli urðu á fólki.

01:09 Líkamsárás í Hverfisgötu. Maður
stunginn með hnífi og árásarmaðurinn
handtekinn skömmu síðar í Lækjargötu.

01:12 Lögregla kölluð í fjölbýlishús í
Breiðholti þar sem eldri maður hafði
fallið fram úr rúmi sínu og ættingi
komst ekki til að aðstoða hann.
01:12 Afskipti höfð af ölvuðum manni
við Ægisgötu þar sem hann var blóðugur á höfði. Hann neitaði aðstoð og
kvaðst eiga heima rétt hjá.
01:14 Maður fluttur úr Bankastræti á
slysadeild með skurð eftir flösku.
01:14 Lögregla kölluð til vegna heimilisófriðar í íbúð við Langholtsveg.
Maðurinn var á leiðinni út þegar lögregla kom á staðinn.
01:18 Kvartað vegna hávaða frá gleðskap við Hörpugötu. Þegar lögregla
kom á staðinn var enginn hávaði, en
rætt við fjóra drengi. Mikil gleði hafði
verið í húsinu áður en lögregla kom.
01:19 Dyraverðir á skemmtistaðnum
Sirkus við Klapparstíg óskuðu eftir aðstoð lögreglu. Bíllinn sem til var kvaddur lenti í öðru meira áríðandi máli og
ekki annar laus til að sinna þessu.
01:20 Tilkynning barst um slagsmál við
bensínstöð Esso Geirsgötu.

01:20 Ölvaður maður fluttur í fangageymslu, en lögreglu barst tilkynning
um að hann væri ósjálfbjarga í Ártúnsbrekku.

01:21 Kvartað yfir hávaða í Gullengi í
Grafarvogi. Lögregla ræddi við húsráðanda, sem lofaði að hafa hægar um sig.

01:39 Dyravörður á skemmtistað
óskaði aðstoðar vegna slagsmála utandyra á Laugavegi. Komið hafði upp
ágreiningur gests og dyravarðar. Enginn
var handtekinn og enginn fluttur.

01:44 Lögregla kölluð til vegna manns
sem var með bjölluónæði í húsi við
Bergstaðastræti.

01:53 Maður tekinn til verndargæslu
og keyrður heim þar sem hann var
ölvaður á almannafæri við Víkurveg á
miðjum gatnamótum.

01:53 Lögregla kölluð til vegna ölvaðs
manns sem sagður var liggja á Túngötu.

01:56 Lögregla kölluð í Frostafold þar
sem drengur svaf ölvunarsvefni í stigagangi. Honum var ekið heim til sín.

MultiPot
®

Lampi, fjöltengi og smáhlutageymsla fyrir lykla og smámynt

02:00 Lögregla hefur afskipti af manni
skornum á hendi eftir slys við Vatnsstíg.
Sjúkrabíll kom á staðinn.

Lumex kynnir nýja kynslóð lampa. MultiPot er allt í
senn, lampi, fjöltengi og smáhlutageymsla. Undir
lokinu á MultiPot er fjöltengi fyrir allt að fimm raftæki,
þannig að þú getur hlaðið GSM síma, iPod eða
myndavél, geymt lykla og smámynt, allt á sama stað.

02:00 Lögregla aðstoðaði dyraverði á
skemmtistaðnum Amsterdam þar sem
þeir áttu í vandræðum með mann sem
var með læti inni. Honum var vísað út
og sló í leiðinni dyravörð.

02:02 Dyraverðir á Miðbar við Laugaveg tjónkuðu ekki við konu. Henni var
vísað á brott.

MultiPot fæst í fjórum litum. Komdu til okkar í Lumex
og kynntu þér málið.

02:03 Lögregla kölluð til vegna heimilisófriðar í Hraunbæ.

02:14 Lögregla fær tilkynningu um hávaða í húsi við Óðinsgötu. Ekkert óeðlilegt að sjá eða heyra á staðnum.

02:16 Bíl velt með handafli í Austurstræti. Ekki náðist í eiganda bílsins, sem
lögregla tók í vörslu sína.
02:18 Maður vill kæra dyraverði á Ara í
Ögri eftir átök. Hann sagðist hafa misst
tönn og var fluttur á slysadeild.
02:31 Bruni í heimahúsi. Maður var að
fikta með skiparakettu inni í svefnher-

www.multipot.com

Lumex, Skipholti 37, Sími 568 8388, www.lumex.is

23. ágúst 2005 ÞRIÐJ U DAGU R

FRÁ DEGI TIL DAGS

SJÓNARMIÐ

STEI N U N N STEFÁNSDÓTTI R

Sóst er eftir vinnukrafti eldri borgara bæði í
einkageiranum og þeim opinbera.

Frelsi til a› velja
eim atvinnurekendum fer nú fjölgandi sem sækjast eftir
vinnukrafti fólks sem komið er yfir miðjan aldur. Um fyrri
helgi auglýsti Húsasmiðjan eftir eldra fólki til afgreiðslustarfa og var sérstaklega vísað til þess að sóst væri eftir reynslu
þess. Á sunnudaginn síðasta var í auglýsingu frá Íþrótta- og tómstundasviði Reykjavíkur spurt: „Ertu á besta aldri? Viltu miðla af
reynslu þinni til unga fólksins? Manstu gömlu góðu leikina eða
kanntu sniðugar sögur?“ Í boði eru störf á frístundaheimilum borgarinnar og sveigjanlegur vinnutími allt niður í nokkrar stundir á
viku. Einnig hafa bæði formaður menntaráðs og sviðstjóri Menntasviðs borgarinnar látið hafa eftir sér að til greina komi að ráða
eldri borgara til starfa á leikskólum en þar er mikil mannekla eins
og títt er á haustin.

Þ

Atvinnuﬂátttaka fólks sem komi› er yfir mi›jan aldur er ekki
bara mikilvægur valkostur fyrir hvern og einn sem í hlut á. Brei›
aldursdreifing á vinnustö›um er yfirleitt til mikilla bóta.
Eftirspurn eftir starfskröftum eldri borgara er ein birtingarmynd þeirrar þenslu sem ríkir á vinnumarkaði, mun fleiri störf
eru nú í boði en unnt virðist vera að manna með því vinnuafli sem
hefur verið virkt á markaðinum. En það er ekki bara þenslan sem
leiðir þetta af sér heldur ákveðin viðhorfsbreyting sem á sér ekki
bara stað hér á landi heldur einnig í löndum í kringum okkur. Sú
æskudýrkun sem lengi hefur loðað við vinnumarkaðinn virðist að
einhverju leyti vera á undanhaldi. Þegar kemur að störfum þar
sem reynsla og áhugi fyrir starfinu eru grundvallaratriði, frekar
en menntun, virðist í vaxandi mæli vera sóst eftir eldra fólki til
starfa, eða “gráa gullinu” eins og þessi hópur er stundum
kallaður. Vissulega eru ekki há laun í boði en í fréttaskýringu í
Fréttablaðinu í vikunni kom þó fram að hjá Húsasmiðjunni, þar
sem þegar hefur talsvert verið ráðið af eldri borgurum til
afgreiðslustarfa, eru þeim ekki greidd lágmarkslaun heldur
umfram þau.
Atvinnuþátttaka fólks sem komið er yfir miðjan aldur er ekki
bara mikilvægur valkostur fyrir hvern og einn sem í hlut á. Breið
aldursdreifing á vinnustöðum er yfirleitt til mikilla bóta. Starfsumhverfið verður fjölbreytilegra, meira krefjandi og skemmtilegra en þar sem einsleitur aldurshópur starfar. Þetta ætti að skila
sér í betri starfsanda og um leið skilvirkari vinnu.
Mikilvægt er að eldri borgarar geti tekið þátt í atvinnulífinu. Því
þarf skatta-, eftirlauna- og lífeyrisumhverfið að vera þannig að
aðlaðandi sé fyrir þennan hóp að fara út á vinnumarkaðinn. Fram
kom í fréttum um daginn að Danir væru að laga sína löggjöf að
þessu breytta viðhorfi og það þarf einnig að gera hér. Gæta þarf
þess um leið að skerða á engan hátt grundvallarréttindi fólks til
lífeyris.
Frelsið til að velja er mikilvægt. Það skiptir miklu fyrir sjálfsmynd fólks sem vill vinna að fá að vinna. Ekki má þó heldur gleyma
því að fjölmargir sem unnið hafa mislanga starfsævi hafa enga
þörf fyrir að taka þátt í atvinnulífinu eftir að eftirlaunaldri er náð
og eiga sinn rétt til að taka sín eftirlaun og lífeyri án þess að
samfélagið geri kröfu um atvinnuþátttöku þess. Mæta þarf þörfum
beggja þessara hópa.

Lofthitinn eykst

Margvísleg áhrif

„Veðurfarsbreytingar síðari ára hafa sýnt
að lofthitinn hefur farið vaxandi á öllu
meginlandi jarðar... Mest hefur hitaaukningin orðið í nyrstu löndum Evrópu
og á pólarsvæðinu. ... Sá hluti
golfstraumsins sem fellur milli Noregs
og [Svalbarða] inn í íshafið hefur verulega hlýnað á sama tíma. Rannsóknir á
yfirborði Ermarsunds, Norðursjávarins
og írska hafsins hafa og sýnt svipaða
niðurstöðu. Það er því staðreynd að
golfstraumurinn hefur flutt með sér
meiri hita á seinustu
árum en áður
og þess vegna
hefur vetrarveðráttan hlýnað í
Norður-Evrópu.“

Ofangreint eru glefsur úr athyglisverðri
grein sem ber yfirskriftina „Loftslagsbreyting síðari ára og áhrif hennar“.
Enn skal vitnað í greinina: „Hitaaukningin í loftinu og sjónum hefur margvísleg áhrif, einkum í íshafslöndunum.
Jöklarnir minnka og rekísinn berst
skemmra suður. Firði og ár brýtur upp
fyrr á vorin og leggur síðar á haustin.
... Fuglarnir byrja að verpa fyrr á vorin
og sumir þeirra sem fóru til suðlægari
landa á haustin dvelja nú allan ársins
hring á norðurslóðum. Ýmis dýr sem
ekki hafa getað hafst við í íshafslöndunum hafa þrifist þar á síðari árum. ...
Grasvöxtur byrjar fyrr en áður, skóggróðurinn hefur færst norðar og korn
er nú ræktað á ýmsum stöðum þar

sem ekki var viðlit að rækta það
áður“.

Mesta breytingin
Höfundur greinarinnar segir að fullyrða
megi að aukning lofthitans síðari árin
sé mesta loftslagsbreytingin sem
dæmi séu til um síðan veðurfarsrannsóknir hófust og að hún hafi mjög
þýðingarmiklar afleiðingar fyrir atvinnulífið, fiskveiðar, dýraveiðar, landbúnað og skógarhögg. Eitthvað hljómar þetta nú allt kunnuglega. Er þetta
kannski tilvitnun í Fréttablaðið í gær?
Ekki er það nú. Þetta er forsíðufrétt
sem birtist í Tímanum fyrir sextíu og
sex árum, 29. apríl árið 1939. Ekkert er
nýtt undir sólinni.
gm@frettabladid.is

Í skólanum er skemmtilegt a› vera
Þá er skólastarf hafið á nýjan
leik. Sumarleyfum er lokið og
fram undan er nám og starf í
skólunum fram á vor. Fyrstu
skóladögunum fylgir gleði,
eftirvænting, spenna, tilhlökkun og jafnvel kvíði. Fram undan
er mikilvægt verkefni, að fræðast og þroskast í leik og í starfi.
Nám er ein af grunnþörfum
mannsins. Við höfum sífellda
þörf fyrir að læra eitthvað nýtt,
takast á við ný verkefni og
víkka sjóndeildarhring okkar.
Það er hins vegar misjafnt
hvernig til tekst. Á Íslandi teljum við það sjálfsagt að allir
læri að lesa og skrifa en svo er
ekki alls staðar í heiminum.
Börn sem ekki fá tækifæri til að
læra og mennta sig þrá fátt jafn
mikið enda vita þau sem er að
þekking er forsenda árangurs.
Þekking er víðtækt hugtak.
Það er okkur öllum nauðsynlegt
að kunna að næra okkur og
hirða og takast á við ólíkar aðstæður. Kannski er það síðastnefnda enn mikilvægara á Íslandi en víða annars staðar. Við
búum við óblíð náttúruöfl. Yfir
okkur vofir ógn eldgosa, jarðskjálfta og flóða auk snjóflóða
og erfiðs veðurfars. Ef við
eigum að geta búið í þessu landi
óttalaus verðum við að kunna að
takast á við þær aðstæður sem
búast má við. Þess vegna er
kannski til dæmis mikilvægara
að íslensk börn læri jarðfræði
en jafnaldrar þeirra víða
annars staðar í heiminum.
Hekla gýs nokkuð reglulega og
Katla er vöktuð eins og kona
sem komin er með hríðir. Land
skelfur jafnt og þétt og talað er
um að búast megi við öðrum
Suðurlandsskjálfta, eldgosum á
Reykjanesi og svo mætti áfram
telja.
Það er löngu þekkt staðreynd
að vanþekking elur á ótta. Við
óttumst frekar það sem við
þekkjum ekki né skiljum en
síður það sem við þekkjum vel.

Í DAG

SKÓLINN BYRJAR

INGA RÓSA
ÞÓRÐARDÓTTIR

Vi› ﬂurfum a› kunna a›
ganga í hrauni og móum,
va›a læki og ár og ganga
brattar brekkur, jafnt upp
sem ni›ur. ﬁetta kann
ekki sá sem ekki fær tækifæri til a› spreyta sig. Sá
sem aldrei hefur fengi›
a› sulla í á kann ekki a›
va›a hana. Sá sem alltaf
gengur á malbiki er í
stökum vandræ›um ﬂegar út af ﬂví er komi›.

Ef við höfum lært um eðli eldfjalla, hvernig þau haga sér,
hvenær búast má við eldgosum,
hvað gerist í eldgosum og hvað
þarf að varast erum við reiðubúin þegar þar að kemur. Þá
vitum við að ekkert er að óttast,
við höfum tök á aðstæðum og
kunnum að bregðast við. Við
þurfum að kenna börnunum
okkar að skilja og þekkja landið
og náttúru þess, lifa með ógnum
hennar og nýta gæði hennar.
Vonandi hafa foreldrar haft
tækifæri til að vera á faraldsfæti með börnum sínum um

landið í sumar, kenna þeim að
þekkja blóm og fugla og þessa
dagana er sjálfsagt að drífa sig
í berjamó. Allt er þetta hluti af
því að þekkja umhverfi sitt. Við
þurfum að kunna að klæða
okkur miðað við aðstæður, hafa
skjólgóðan fatnað og góða skó
og föt til skiptanna því á Íslandi
getur rigningin komið algjörlega að óvörum og rennbleytt
okkur á svipstundu. Við þurfum
að kunna að ganga í hrauni og
móum, vaða læki og ár og ganga
brattar brekkur, jafnt upp sem
niður. Þetta kann ekki sá sem
ekki fær tækifæri til að spreyta
sig. Sá sem aldrei hefur fengið
að sulla í á kann ekki að vaða
hana. Sá sem alltaf gengur á
malbiki er í stökum vandræðum
þegar út af því er komið.
Við þurfum að þjálfa börn
okkar í því að takast á við ólíkar
aðstæður, í byggð og í óbyggðum, á malbiki og öræfum. Við
þurfum að kenna þeim að rata
um landið, þekkja það og skilja
eðli náttúrunnar umhverfis
okkur. Aðeins þannig geta þau
notið þess að búa í þessu stórkostlega landi sem býður fjölbreyttari náttúru en flest nágrannalönd okkar og jafnvel
þótt víðar væri leitað. Þetta er
samstarfsverkefni heimila og
skóla eins og reyndar svo margt
sem lýtur að uppeldi barna.
Vonandi fá flest skólabörn tækifæri til útivistar í skólanum
sínum en það er þó enn brýnna
að þau fái tækifæri til slíks með
fjölskyldum sínum. Það er svo
óendanlega skemmtilegt að fara
í rannsóknarleiðangra úti í náttúrunni, skoða blómin, rannsaka
hella, sulla í ám og lækjum, tína
ber og brölta í brekkum. Það er
síðan hlutverk skólanna að
kenna börnunum að þekkja eðli
náttúrunnar, skilja jarðfræði,
eðli jökla og fljóta og við hverju
má búast í umhverfi okkar – að
svo miklu leyti sem það er
hægt. ■
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [ Hlutabréf ]
ICEX-15 4.541,11 +0,44%
MESTA HÆKKUN
FL Group
Íslandsbanki
Bakkavör

Fjöldi viðskipta: 174
Velta: 1.225 milljónir

MESTA LÆKKUN

+1,95%
+1,35%
+0,49%

HB Grandi
Actavis
Össur

-1,16%
-0,71%
-0,56%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 41,70 -0,71% ... Bakkavör 41,30 +0,49%... Burðarás 17,40 +0,00%... FL Group 15,70
+1,95% ... Flaga 4,14 +0,00% ...HB Grandi 8,55 -1,16% ... Íslandsbanki 15,00 +1,35% ... Jarðboranir 21,20 +0,47% ... KB
banki 583,00 +0,34% ... Kögun 57,80 +0,17% ... Landsbankinn
21,10 +0,48% ... Marel 62,90 +0,00% ... SÍF 4,85 +0,21%
...Straumur 13,40 +0,00% ... Össur 88,50 -0,56%

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Umsjón:

ENN HÆKKAR FASTEIGNAVERÐ Fasteigna-

verð á höfuðborgarsvæðinu hækkaði ellefta mánuðinn í röð. Það hækkaði um 3,4
prósent í júlí frá fyrri mánuði.

Ellefu mána›a
hækkun
Sérb‡li hækkar meira
en fjölb‡li.
Fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu í júlí hækkaði um 3,4 prósent frá mánuðinum áður. Þetta
var ellefti mánuðurinn í röð sem
vísitalan hækkar, samkvæmt tölum frá Fasteignamati ríkisins.
Sérbýli hækkaði heldur meira
en fjölbýli á milli mánaða eða um
3,9 prósent samanborið við 3,2
prósenta hækkun í fjölbýli.
Undanfarna sex mánuði hefur
fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu hækkað um rúman
fimmtung og um tæp 40 prósent á
liðnu ári.
Sérbýli hefur hækkað um 48
prósent á einu ári en verð á fjöl- eþa
býli um 37,3 prósent.
HÆKKUN FASTEIGNAVERÐS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Hækkun frá fyrra mánuði
5,0 prósent
2,4 prósent
3,9 prósent
3,8 prósent
0,7 prósent
3,4 prósent

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Mánuður
Febrúar
Mars
Apríl
Maí
Júní
Júlí

KEYPT Í MATINN Verðbólga mun aukast

um 0,9 prósent í september gangi spá
Greiningardeildar KB banka eftir.

Ver›bólga eykst
í september
Vísitala neysluverðs mun
hækka um 0,9 prósent í september samkvæmt Greiningardeild
KB banka. Gangi spáin eftir verður tólf mánaða verðbólga 4,2 prósent.
Á vef Greiningardeildarinnar
segir að rætur verðbólgunnar
megi nær eingöngu rekja til
hækkunar
á
fasteignaverði.
Neysluverð án húsnæðis hefur aðeins hækkað um 0,1 prósent síðastliðið ár.
Verðbólga í löndum Evrópska
efnahagssvæðisins er lægst á Ís- jsk
landi.

nánar á visir.is

Hagna›ur Opera ﬂrefaldast
Alls sty›jast nú 6,7 milljónir farsíma vi› netvafra frá Opera.
Norska hátæknifyrirtækið Opera
Software, sem er stofnað af Íslendingnum Jóni S. von Tetzchner, hagnaðist um 76,4 milljónir króna fyrir
skatta og fjármagnsliði á öðrum ársfjórðungi. Er það rúmlega þrefalt
meiri hagnaður en fyrir sama tímabil
í fyrra. Tekjur félagsins námu tveimur milljörðum króna á fjórðungnum
og er það 74 prósenta aukning frá því
í fyrra.
Í Vegvísi Landsbankans kemur
fram að 6,7 milljónir farsíma styðjist
við netvafra frá Opera og að fjöldinn
hafi rúmlega tvöfaldast á einu ári.
Í tilkynningu frá Opera segir að
gert sé ráð fyrir því að afkoma félagsins fyrir árið í heild verði sú besta frá
- jsk
upphafi.

JÓN S. VON TETZCHNER, STOFNANDI OPERA SOFTWARE Hagnaður Opera nam á öðrum ársfjórðungi
76,4 milljónum króna. Er það þrefalt meiri hagnaður en fyrir sama tímabil í fyrra.
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST

Vestur-ﬂ‡skur njósnari fl‡r
timamot@frettabladid.is

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

Snjólaug Magnea Bjarnadóttir
Þelamörk 54, Hveragerði,

Þennan dag árið 1985 kom í ljós að yfirmaður vestur-þýsku öryggisþjónustunnar hafði í lengri tíma starfað sem
njósnari fyrir Austur-Þjóðverja. Svik
Hans-Joachim Tiedge komu í ljós þegar
hann flúði yfir til Austur-Þýskalands en
yfirvöld þar í landi tilkynntu um liðhlaup
njósnarans. Einnig greindu þau frá því
að á síðustu átján mánuðum hefðu
nærri 170 vestur-þýskir njósnarar í Austur-Þýskalandi verið teknir höndum
vegna upplýsinga sem Tiedge veitti.
Þegar öryggissveitir leituðu í híbýlum
Tiedge í Köln komu í ljós ýmis skjöl
sem innihéldu ríkisleyndarmál. Helmut
Kohl, kanslari Vestur-Þýskalands, lýsti athæfi Tiedge sem meiriháttar ógæfu en
fyrir utan Tiedge hurfu þrír aðrir hátt-

settir starfsmenn innan stjórnarinnar á
sama tíma.
Að minnsta kosti sex aðrir voru grunaðir
um að vera í njósnahring Tiedge. Nokkrir ritarar í höfuðborginni Bonn voru
undir eftirliti. Ein þeirra, Herta-Astrid
Willner, sem vann á skrifstofu kanslarans, flúði nokkru síðar ásamt eiginmanni sínum til Austur-Þýskalands.
Árið áður hafði verið flett ofan af ritara
á skrifstofu forseta Vestur-Þýskalands
sem hafði þá stundað njósnir í yfir
fimmtán ár.
Hin tilbúnu landamæri sem skiptu Austur- og Vestur-Þýskalandi frá árinu 1961
þýddu að tiltölulega auðvelt var fyrir
njósnara að starfa í mörg ár án þess að
vekja athygli.

1914 Japan lýsir stríði á hendur
Þjóðverjum í fyrri heimsstyrjöldinni.
1946 Gunnar Huseby verður Evrópumeistari í kúluvarpi
með allmiklum yfirburðum
á móti í Osló.
1954 Steinkista Páls biskups
Jónssonar, sem lést árið
1211, finnst við uppgröft í
Skálholti.
1967 Íslendingar tapa fyrir Dönum í landsleik í knattspyrnu í Kaupmannahöfn
með fjórtán mörkum gegn
tveimur.
1979 Rússneski ballettdansarinn
Aleksandr Godunov flýr til
Bandaríkjanna eftir sýningu
Bolsoj-ballettsins í New
York.
1993 Hendur leikarans Mel Gibson öðlast eilíft líf þegar
hann þrýstir þeim í blauta
steypu í Hollywood.

lést sunnudaginn 21. ágúst á Hjúkrunarheimilinu Ási, Hveragerði.
Magnús Kr. Guðmundsson
Guðrún Reynisdóttir
Gyða Ó. Guðmundsdóttir
Kolbeinn Kristinsson
Bjarni R. Guðmundsson
Brynja Sveinsdóttir
Ragnheiður Guðmundsdóttir
Lars D. Nielsen
Sveinn H. Guðmundsson
Erna Þórðardóttir
Hildur Rebekka Guðmundsdóttir
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Kolbrún Sigurðardóttir
Álftamýri 2, Reykjavík,
sem andaðist á heimili sínu mánudaginn 15. ágúst, verður
jarðsungin frá Háteigskirkju fimmtudaginn 25. ágúst kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast
hinnar látnu er bent á heimahlynningu Krabbameinsfélagsins.
Höskuldur Elíasson
Sigrún Höskuldsdóttir
Antonio Cavaleiro
Elías Höskuldsson
María Carolina Skackauskaite
Sigurður Höskuldsson
Dagbjört Edda Barðadóttir
Linda Rut, Telma Rós, Alexander Freyr, Ragnar Már, Lilja Björk,
Ragnhildur Sara og Vigdís Karólína.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Oddný Aðalbjörg Jónsdóttir
Rauðalæk 20, Reykjavík,
áður Sunnuhvoli, Fáskrúðsfirði,

sem lést á Landakotsspítala 12. ágúst sl. verður jarðsungin frá
Fossvogskirkju fimmtudaginn 25. ágúst kl. 13.00.
Jóhanna Ásdís Þorvaldsdóttir
Guðný Björg Þorvaldsdóttir
Jóna Kristín Þorvaldsdóttir
Kristján Þorvaldsson
Ómar Ásgeirsson
Helga Jóna Óðinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Víðir Sigurðsson
Sigurður Þorgeirsson

GUÐMUNDUR G. GUNNARSSON VERÐUR BÆJARSTJÓRI Á ÁLFTANESI:

Fetar í fótspor góðvinar
„Ég er í starfskynningu þessa
dagana til að fá tilfinningu fyrir
starfinu,“ segir Guðmundur G.
Gunnarsson sem á föstudag tekur
við bæjarstjóraembættinu á Álftanesi. Rekstur sveitarfélagsins er
honum ekki með öllu ókunnur því
Guðmundur hefur starfað að málefnum þess í hartnær tuttugu ár og
lengi verið oddviti.
Margt hefur breyst á Álftanesi
síðan Guðmundur og fjölskylda
fluttust þangað fyrir 30 árum. „Þá
bjuggu hér um 340 manns, hænur
voru á vappi og kýr og kindur á
beit,“ rifjar hann upp. Nú eru
íbúarnir um 2.200 og kýrnar farnar
en enn eru haldnar nokkrar rollur á
bænum Sviðholti sem rekur sögu
sína aftur til landnáms.
Guðmundur segir náungakærleik og samhug ríkja meðal Álftnesinga og þeir sem einu sinni hafi búið
þar sæki þangað aftur. „Við sjáum
það núna að ungt fólk – börn Álftnesinga – er að flytja hingað á ný
eftir að hafa þurft að fara frá okkur
um tíma vegna húsnæðisskorts.
Mikið hefur verið byggt að undanförnu og bara á þessu kjörtímabili
hafa á annað hundrað íbúðir verið
reistar,“ segir Guðmundur en
dætur hans tvær búa á Nesinu með
sínum fjölskyldum en þriðja dóttirin býr í Lúxemborg. „Hún byggi
eflaust á Álftanesi ef hún væri á Íslandi,“ segir Guðmundur og hlær.
Forsetasetrið að Bessastöðum
setur vissulega svip sinn á Álftanes
og um einn þriðji alls jarðnæðis
sveitarfélagsins tilheyrir Bessastöðum. Guðmundur segir sambúðina við forsetann ganga vel. „Samskiptin við núverandi forseta eru
mjög góð og þannig hefur það alltaf
verið.“
Guðmundur er vélvirki að
mennt og rak um árabil fyrirtæki
með öðrum bæjarstjóra á höfuð-

GUÐMUNDUR G. GUNNARSSON Útlit nýja bæjarstjórans á Álftanesi kann að koma
einhverjum á óvart því um helgina tók hann sig til og rakaði af sér skeggið sem prýtt
hefur andlit hans um árabil.

borgarsvæðinu; nefnilega Gunnari
I. Birgissyni, bæjarstjóra í Kópavogi. Má heita merkilegt að gömlu
samstarfsmennirnir í verktökunni
séu orðnir bæjarstjórar nágrannabæja og taki við störfum sínum
sama árið. „Við skildum að skiptum
1994, hann hélt áfram en ég stofnaði
fiskflutningafyrirtækið Lífæð. Ég
hætti sem sagt að flytja mold og
grjót og flutti fisk í staðinn.“ Með

þeim Guðmundi og Gunnari ríkir
enn góður vinskapur og segir Guðmundur að það hafi verið á við háskólanám að starfa með Gunnari,
slíkur viskubrunnur sé hann.
Guðmundur er bjartsýnn á
framtíð Álftaness enda uppgangurinn mikill nú um stundir. Hann
hlakkar líka til að taka við nýja
starfinu og trúir að áfram verði
blómlegt á nesinu fagra. ■

ANDLÁT

JAR‹ARFARIR

AFMÆLI

Ægir Ólafsson, fyrrverandi forstjóri, lést
á hjúkrunarheimilinu Eir 18. ágúst.

15.00 Halldóra Guðrún Jóelsdóttir,
Skúlagötu 40a, Reykjavík, verður
jarðsungin frá Fossvogskirkju.

Ingibjörg Aradóttir er sjötug. Hún tekur
á móti gestum föstudaginn 26. ágúst í
samkomuhúsinu Garðaholti, Garðabæ,
klukkan 20.00.

Sigurjón Jóhannsson, blaðamaður og
kennari, andaðist á Landspítalanum 18.
ágúst.

Hjartans þakkir til ykkar allra sem auðsýnduð
okkur samúð og hlýhug við fráfall og útför elskulegs
eiginmanns míns, föður okkar, sonar, bróður, mágs
og tengdasonar,

15.00 Guðbrandur Sæmundsson, vélvirkjameistari, Boðahlein 7, Garðabæ, verður jarðsunginn frá Garðakirkju.

Guðmundur Benediktsson, fyrrverandi
ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu,
lést í Reykjavík 20. ágúst.

16.00 Þorsteinn Gylfason prófessor
verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni.

Halldór Sigurðsson, útvarpsmaður í
Kaupmannahöfn, lést 20. ágúst.

Þorsteins Óskars Guðlaugssonar

Guðrún Fjeldsted
Ólína Björg Þorsteinsdóttir
Sigurður Ingi Þorsteinsson
Guðlaugur Fjeldsted Þorsteinsson
Þórdís Fjeldsted Þorsteinsdóttir
Jóhanna Birna Þorsteinsdóttir
Guðlaugur Bjarni Guðmundsson
Guðjón Guðlaugsson
Guðríður Hlíf Sigfúsdóttir
Halldór Guðni Guðlaugsson
Guðrún Birgisdóttir
Þórdís Fjeldsted
og aðrir aðstandendur.

Úlfar Eysteinsson matreiðslumeistari er 58 ára.
Stefán Jónsson
leikari er 41 árs.

bónda og bifreiðastjóra,
Ölvaldsstöðum 4, Borgarbyggð.

Guð blessi ykkur öll.

Magnús Leopoldsson fasteignasali er 59 ára.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Héðinn Unnsteinsson, sérfræðingur um
geðheilbrigði, er 35 ára.

Ægir Ólafsson
verslunarmaður,

er lést fimmtudaginn 18. ágúst á hjúkrunarheimilinu Eir, verður
jarðsunginn frá Bústaðakirkju fimmtudaginn 25. ágúst kl. 13.
Guðrún Unnur Ægisdóttir
Gunnar Ingi Ægisson
Ólafur Friðrik Ægisson
Eva Guðrún Ægisdóttir
Benno Georg Ægisson
Marcela Margrét Ægisdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Guðrún Linda Einarsdóttir
Jón Oddur Davíðsson
Unnur Jóna Sigurjónsdóttir
Helgi Bergmann Ingólfsson

www.steinsmidjan.is
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Evrópumeistari
... Jón Oddur Halldórsson varð í gær
Evrópumeistar í 100 metra hlaupi á
Evrópumóti fatlaðra í frjálsum íþróttum
sem fer nú fram í Espoo í Finnlandi. Jón
sigraði á tímanum 13,5 sekúndum og
varði þar með titil sinn frá því fyrir
tveimur árum í Assen. Jón Oddur á
einnig eftir að keppa í 200 metra hlaupi
á mótinu.

sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
ÁGÚST
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Þriðjudagur
■ ■ LEIKIR
 17.30 Breiðablik og Valur mætast í

TRYGGVI GUÐMUNDSSON: Í ANNARLEGU ÁSTANDI EFTIR HÖFUÐHÖGG Í LEIKNUM GEGN VAL:

> Við hrósum ...

Dansa›i rækjudansinn og man ekki neitt

... Kjartan Ágústi Breiðdal sem kom inná
hjá Fylki í gær, skoraði fyrra markið og
lagði upp það seinna og sá til þess að
Fylkismenn náðu loksins að
vinna leik í Landsbankadeildinni. Kjartan
Ágúst hefur ekki fengið
mörg tækifærin í
framlínunni í sumar en
nýtti það heldur betur í gær.

Þegar blaðamenn hópuðust að Tryggva
Guðmundssyni eftir að sigur FH var í
höfn á sunnudaginn hafði kappinn lítið
að segja og virtist í mikilli sigurvímu.
Hann lét þó ekki sitt eftir liggja í fagnaðarlátunum eftir leikinn og dansaði hinn
svokallaða rækjudans fyrir káta stuðningsmenn FH, sem ærðust af fögnuði.
Þegar Fréttablaðið hafði samband við Tryggva í gær
og spurði hann út í
tilþrifin kom í ljós
að hann hafði fengið heilahristing eftir að
boltanum var skotið í höfuð hans í leiknum og þurfti
því að fara á slysadeild í athugun.
„Ég man bara eiginlega ekkert eftir
þessum leik í gær og mér skilst að ég

 07.00 Olíssport á Sýn. Endursýnt
þrisvar til 9.00 og aftur 15.40.

 18.55 Liverpool og CSKA Sofia
mætast í Meistaradeild Evrópu á Sýn.

 21.00 Ensku mörkin á Sýn.
 22.00 Olíssport á Sýn.
 22.30 Leikur Liverpool og CSKA
Sofia endursýndur á Sýn.

 00.10 Strandblak á Sýn.

> Við furðum okkur á ...
.... slæmu gengi íslenska ungmennalandsliðsins á HM í Ungverjalandi. Væntingar
voru miklar fyrir mótið og stefndi Viggó
Sigurðsson þjálfari óspart á
sigur eða verðlaunasæti hið
minnsta. Árangur
landsliðsins verður
að teljast mikill
ósigur fyrir Viggó
persónulega.

Fylkismenn fóru sáttir úr Laugardalnum eftir gó›an 2-1 sigur á Fram í gærkvöldi. Eftir áttatíu markalausar
mínútur komu ﬂrjú mörk á lokamínútum leiksins ﬂar sem varamenn Fylkis voru í a›alhlutverkum.

 17.30 KR og Fjölnir mætast í VISA■ ■ SJÓNVARP

ert
eftir því,“ sagði
Tryggvi hissa á öllu saman.

Þegar hann var spurður út í dansinn
sem hann tók liggjandi á vellinum fyrir
áhorfendur í leikslok, útskýrði hann að
þar hefði verið á ferðinni „rækjudansinn“. „Þennan dans bjó ég til þegar ég
var úti í Tromsö á sínum tíma og ég
kenndi strákunum í FH þennan dans
þegar við vorum í æfingabúðunum úti í
Portúgal í vor. Ég sagði þeim að ef við
yrðum Íslandsmeistarar skyldi ég taka
þennan dans og ég varð auðvitað að
standa við það,“ sagði Tryggvi, sem er
áreiðanlega einn af fáum mönnum sem
hafa skorað mörk í Landsbankadeildinni án þess
að muna eftir
því.

Loksins sigur hjá Fylkismönnum

VISA-bikarkeppni kvenna á Kópavogsvelli.
bikarkeppni kvenna í Frostaskjóli.

hafi bara bullað tóma steypu í viðtölum
eftir leikinn,“ sagði Tryggvi, sem var enn
ekki alveg búinn að ná sér eftir höggið.
„Þetta var mjög skrítinn dagur í gær. Ég
var farinn að fara verulega í taugarnar á
fólki, því ég var alltaf að spyrja hvernig
leikurinn hefði farið og hverjir hefðu
skorað. Ég var víst með einhver
skemmtiatriði á slysadeildinni líka en ég
man bara
ekk-

Fram

1-2

Laugard.v., áhorf:834

Fylkir
Gísli Hlynur Jóhannss.(6)

0–1 Kjartan Ágúst Breiðdal (81.)
0–2 Viktor Bjarki Arnarsson (90.)
1–2 Bo Henriksen (90.)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
6–14 (3–6)
Varin skot
Gunnar 4 – Bjarni 0
Horn
6–8
Aukaspyrnur fengnar
9–14
Rangstöður
2–5

FÓTBOLTI Þó að staða liðanna í deildinni hafi verið nánast sú sama
fyrir leikinn hefur gengi liðanna
að undanförnu verið ólíkt. Fram

hefur unnið hvern leikinn á fætur
öðrum á meðan Fylkismenn hafa
ekki fengið stig í deildinni síðan
11. júlí er liðið lagði KR í Frostaskjóli. En báðum liðum var þó
mikið í mun að sigra til að losna
endanlega við falldrauginn, jafntefli voru ekki nógu góð úrslit.
Leikurinn var fjörlegur svo
ekki sé meira sagt. Það var með
ólíkindum að leikmönnum þessara
liða tókst ekki að skora mark fyrr
en á 80. mínútu því nóg var um
marktækifæri. Fjórtán hornspyrnur voru til að mynda dæmdar á
þessum tíma í leiknum en allt kom
fyrir ekki. Vandamálið var að liðin
náðu sjaldnast að klára færin sín
með skoti á markið og skyldi því
engan undra að markið skyldi ekki
koma.
Vandamál þetta var sérstaklega
áberandi hjá gestunum en þeir
komu sér þó nokkrum sinnum í
ákjósanlega stöðu fyrir framan
mark Fram, án þess þó að gera almennilega tilraun til þess að skora
mark. Danski framherjinn Christian Christiansen gerði sig til að
mynda sekan um slík mistök í
tvígang og var í raun grátlegt að
fylgjast með framherja missa svo
fótanna fyrir framan mark andstæðingsins.
Framarar voru öllu óheppnari
en þeir áttu tvívegis skot í stöng,
fyrst Bo Henriksen og svo Andri
Fannar Ottósson. Sá síðarnefndi
átti reyndar að gera betur en hann
var kominn í mjög gott færi.
Það kom því ekki á óvart að það
þurfti varamann til að skora fyrsta
mark leiksins. Það kom í hlut
Kjartans Ágústs Breiðdal, sem
gerði vel er hann fékk boltann
utarlega í vítateignum og skoraði
með ágætu skoti í nærhornið. En
baráttan hélt áfram í leiknum og
átti annar varamaður, Haukur Ingi
Guðnason, ágætt skot að marki
Fram sem Gunnar Sigurðsson
varði vel nokkrum mínútum síðar.
Framarar bættu í sóknina í kjölfarið á kostnað varnarleiksins. Það
reyndist dýrkeypt á lokamínútum
leiksins er Viktor Bjarki Arnarson
skoraði annað mark Fylkis eftir að

hafa komist einn inn fyrir vörn
Fram. Það skipti svo litlu er Bo
Henriksen minnkaði muninn fyrir
heimamenn stuttu síðar því leikurinn var flautaður af litlu síðar.
eirikurst@frettabladid.is

FRAM 4–4–2
Gunnar
Eggert
(86. Þorbjörn Atli
Þórhallur Dan
Kristján
Gunnar Þór
Daði
(46. Ómar
Mathiesen
Ingvar Þór
Víðir
(63. Kristófer
Andri Fannar
Henriksen

FYLKIR 4–4–2
6
6
–)
5
6
8
6
6)
6
6
5
5)
7
5

Bjarni Þórður
Ragnar
Hrafnkell
Valur Fannar
Arnar Þór
Viktor Bjarki
Helgi Valur
Jón Björgvin
(57. Tranberg
Eyjólfur
(75. Kjartan Ágúst
Björgólfur
Christiansen
(70. Haukur Ingi

7
6
6
7
5
7
6
5
6)
6
8*)
6
3
7)

*MAÐUR LEIKSINS

RÓLEGUR, ÞÓRHALLUR Gísli Hlynur
Jóhannsson, dómari leiks Fram og Fylkis,
róar hér Þórhall Dan Jóhannsson, fyrirliða
Fram og fyrrum leikmann Fylkis.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LANDSBANKADEILDIN
FH
VALUR
ÍA
KEFLAVÍK
FYLKIR
KR
FRAM
ÍBV
GRINDAVÍK
ÞRÓTTUR

15 15
15 10
15
7
15
5
15
6
15
6
15
5
15
5
15
3
15
2

0
1
2
6
2
1
2
1
3
4

0
4
6
4
7
8
8
9
9
9

46–6
27–11
18–18
24–28
25–26
18–22
16–22
17–26
16–36
16–28

45
31
23
21
20
19
17
16
12
10

MARKAHÆSTIR:
Allan Borgvardt, FH
Tryggvi Guðmundsson, FH
Garðar Gunnlaugsson, Val
Hörður Sveinsson, Keflavík
Matthías Guðmundsson, Val

13
13
8
8
7

Aron Kristjánsson að gera góða hluti sem þjálfari í danska handboltanum:

Íslendingali›i› Skjern vann Barcelona
Danska handknattleiksliðið Skjern, sem Vignir
Svavarsson, Vilhjálmur Halldórsson og Jón Jóhannesson
leika með og Aron Kristjánsson
þjálfar, bar sigurorð af spænsku
Evrópumeisturunum Barcelona í
æfingleik á sunnudagskvöldinu
með einu marki, 29–28. Vignir
skoraði fimm mörk, Vilhjálmur
tvö og Jón eitt.
2000 manns mættu á völlinn og
var húsfyllir. Skjern varð fyrir
mikilli blóðtöku þegar Finninn
Patrik Westerholm sleit hásin og
verður frá í níu mánuði.
„Þetta er mikill missir fyrir
okkur því hann er mjög góður og

HANDBOLTI

meiðslavandræðin hægra megin
halda áfram,“ sagði Vignir í samtali við Fréttablaðið en nú eru
allar skytturnar þar meiddar.
„Ég hef boðist til þess að leysa
þessa stöðu,“ bætti hann við í
léttum dúr en fékk víst ekki
miklar undirtektir.
Sjálfur var Vignir nokkuð
sáttur við sitt og sagðist vera búinn að koma sér vel fyrir í þessum litla bæ. „Ég er að komast í
betra form en ég hef áður verið.
Er búinn að lyfta markvisst í
fyrsta skipti á ævinni og við
erum búnir að hlaupa og æfa
mjög vel,“ sagði Vignir sem kann
greinilega vel við sig á móti

VIGNIR SVAVARSSON Var í fremstu víglínu
hjá Skjern þegar liðið bar sigurorð af
Barcelona í æfingaleik.

Barcelona en hann var einmitt í
liði Hauka sem gerði jafntefli við
Börsunga í meistaradeildinni
fyrir tæpum tveimur árum. -fgg
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ÚR SPORTINU
ston Villa og Liverpool hafa náð
samkomulagi um kaupverð á
A
tékkneska framherjanum Milan
Baros, en kaupverðið er sex og
hálf milljón
punda. Baros
hefur verið orðaður við för frá Liverpool síðan enski
landsliðsmaðurinn
Peter Crouch gekk
til liðs við Liverpool frá Southampton fyrr í sumar.
teve Stride, framkvæmdastjóri
Aston Villa, var ánægður með
þetta samkomulag og vonast til
þess að geta gengið frá kaupunum
sem fyrst. „Eftir
þessa samþykkt er
næsta skref að
ganga frá læknisskoðuninni og síðan persónulegum
málum leikmannsins. Ég vonast auðvitað til þess að
geta gengið frá þessum málum sem
allra fyrst, þar sem Baros styrkir leikmannahóp okkar mikið.“

S

Jarosik er genginn til liðs við
City frá Chelsea, en
JumiriBirmingham
lánssamning er að ræða. Steve
Bruce, knattspyrnustjóri Birmingham, var ánægður með kaupin og
sagðist lengi hafa verið hrifinn af
leikmanninum.
„Það er ánægjulegt að það sé
búið að ganga
frá þessum málum. Jarosik er
sterkur leikmaður sem á eftir að
styrkja lið okkar
mikið. Ég hef
fylgst með honum síðan hann
var að leika með CSKA Moskvu og
svo sá ég hann leika gegn okkur í
fyrra. Hann spilaði 25 mínútur í
þeim leik og stóð sig virkilega vel.
Hann hefur mikla hæfileika sem
nýtast liði okkar vel þar sem mikið
hefur verið um meiðsli hjá okkur
síðustu misseri.“
aniel Agger, leikmaður Brøndby
og danska landsliðsins, er nú
D
orðaður við för til Liverpool en Rafael Benitez hefur
undanfarin misseri
leitað að varnarmanni. Agger lék
frábærlega með
Brøndby á síðustu
leiktíð og þykir efnilegur miðvörður
sem einnig getur
leikið aftarlega á
miðjunni. Agger lék sinn fyrsta
landsleik fyrir Dani gegn Englendingum á dögunum og þótti skila
sínu hlutverki vel.
er Bjerregaard, framkvæmdastjóri
dönsku meistarana, sagði ekkert
P
tilboð hafa borist í leikmanninn.
„Við höfum ekki fengið neinar upplýsingar sem benda til þess að Agger sé á leið til Liverpool. Hann er
ennþá leikmaður Brøndby og verður
það þangað til tilboð frá félagi hefur
borist og verið samþykkt af okkar
hálfu.“
ryan Robson, knattspyrnustjóri
West Bromwich Albion, hrósaði
B
framherjanum Geoff Horsfield í hástert eftir að hann
skoraði bæði mörk
liðsins í 2-1 sigri á
Portsmouth um
helgina. Horsfield
hefur leikið vel síðan Robson tók við
starfinu hjá WBA af
Gary Megson.
„Horsfield á eftir að
reynast okkur vel í
vetur. Hann er í
góðu formi og virðist hafa sjálfstraustið í lagi. Hann hefur líka bætt
boltatækni sína mikið og er einn
besti skallamaður sem ég hef séð.
Ég á von á því að hann verði okkar
aðalmarkaskorari á tímabilinu og
hann byrjar leiktíðina vissulega
vel.“ WBA hefur
komið á óvart í
byrjun tímabilsins
og er með fjögur
stig eftir tvo fyrstu
leikina. Ekki var
búist við miklu af
liðinu á þessu
tímabili og verður
forvitnilegt að sjá
hvernig liðið
spjarar sig.

25

Vonbrig›i í Ungverjalandi
Íslenska handboltalandsli›i› skipa› leikmönnum 21 árs og yngri tapa›i í gær
sínum ﬂri›ja leik í rö› á mótinu, nú gegn Egyptum, 30–25. Íslenska li›i› ætla›i sér stóra hluti á mótinu og eru ﬂví vonbrig›in mikil.
Eftir tvo sigra á
gerði það að verkum að við
Chile og Kongó í upphafi
gerðum mikið af tæknilegheimsmeistaramóts U-21
um mistökum og fengum
landsliða í Ungverjalandi
mörg mörk á okkur úr
hafa allir þrír leikir Íshraðaupphlaupum á móti.“
lands gegn stærri þjóðum
Egyptar skoruðu samtals
tapast, nú síðast gegn Egníu mörk úr hraðauppyptum í gær, 30–25. Staðan
hlaupum, gegn einungis
í hálfleik var 14–12 en ísþremur hjá Íslandi, og
lenska liðið náði reyndar
gerði það gæfumuninn.
að komast yfir í stöðunni
Björgvin Gústavsson
20–19. Þá skoruðu Egyptar
varði tíu skot í leiknum og
fimm mörk í röð og tókst á
kom varamarkvörður Ístíu mínútum að breyta
lands, Björn Friðþjófsson,
stöðunni í 28–22, sér í vil.
ekkert við sögu í leiknum.
Afar slæmur leikkafli ísÁ morgun keppir íslenska liðsins sem tapaðist
lenska liðið við það danska
með níu mörkum gegn ÁRNI ÞÓR SIGTRYGGSSON Var markahæstur íslensku leikmannanna í sem er enn taplaust eftir
gær með átta mörk. Hann hefur skorað alls 33 mörk og er níundi
tveimur.
góðan sigur á Spánverjum
„Þetta fór mjög illa,“ markahæsti maður mótsins.
í gær, 33–26. Það er ljóst að
sagði Ásgeir Örn Hallgrímsson,
svo sannarlega að vinna þennan
við ramman reip verður að draga
sem skoraði sjö mörk í leiknum. leik. Það var slæmt að tapa fyrir hjá strákunum okkar en Ásgeir Örn
Markahæstur í íslenska liðinu var Þýskalandi og Spáni en við komum
segir að liðið fari í alla leiki til að
Árni Þór Sigtryggsson með átta
engu að síður mjög vel stemmdir í sigra. „Það er lítið annað eftir en að
mörk og Ernir Hrafn Arnarson
leikinn.“
spila upp á stoltið og ætlum við ekki
skoraði fjögur mörk. Aðrir sem
Aðspurður um leikinn sagði Ás- að gefast upp. En því er ekki að
komust á blað skoruðu ekki meira geir Örn að íslenska liðið hefði lent
neita að við ætluðum okkur stóra
en eitt mark, sem þykir slæmt í í erfiðleikum með varnarleik Eghluti á mótinu og eru þetta mikil
hvaða liði sem er. „Stemningin í
ypta en þeir léku mjög framarlega í vonbrigði.“
hópnum var ágæt og ætluðum við
vörn og létu vel til sín taka. „Þetta
- esá
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LEIKIR GÆRDAGSINS

HM U21 í handbolta:
MILLIRIÐILL A:
ÞÝSKALAND–SUÐUR KÓREA
ÍSLAND–EGYPTALAND
DANMÖRK–SPÁNN

33–29
25–30
33–26

STAÐAN:
DANMÖRK
ÞÝSKALAND
EGYPTALAND
SPÁNN
ÍSLAND
S-KÓREA

3
3
3
3
3
3

3
3
2
1
0
0

0
0
0
0
0
0

0 101–79
0
97–88
1
95–91
2
64–65
3
83–92
3 90–108

6
6
4
2
0
0

MILLIRIÐILL B:
UNGVERJALAND–ARGENTÍNA
SERBÍA–RÚMENÍA
SLÓVENÍA–ÍSRAEL

38–22
29–28
37–28

STAÐAN:
UNGVERJAL.
SERBÍA
SLÓVENÍA
RÚMENÍA
ARGENTÍNA
ÍSRAEL

3
3
3
3
3
3

3
3
2
1
0
0

0
0
0
0
0
0

0 110–70 6
0
91–82 6
1
96–85 4
2
87–90 2
3 80–106 0
3 78–109 0

Sænska úrvalsdeildin:
HÄCKEN–HAMMARBY

1–3

Pétur Marteinsson lék ekki með liði Hammarby
vegna meiðsla.

SUNDSVALL–ASSYRISKA
HELSINGBORG–LANDSKRONA

5–0
1–0

STAÐA EFSTU LIÐA:
DJURGÅRDEN19 11
GAUTABORG 18
9
HELSINGB. 19 10

4 4 39–22 37
6 3 22–10 33
3 6 28–28 33
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Neyslubrjálæði

MYND: HELGI SIGURÐSSON

MARTA MARÍA JÓNASDÓTTI R ER BÚIN AÐ GERA HAUSTTILTEKT.

uG HLAKKA TIL A¹ TAKAST Õ VI¹
SKEMMTILEG OG KREFJANDI STRF Õ
©ESSU SVI¹I G GEF .46 SKLANUM
OG KENNURUM HANS TOPPEINKUNNh

Það er gott fyrir sálina að taka reglulega til í geymslunni. Hingað til
hef ég átt í miklum erfiðleikum
með að losa
mig við dót.
Lengi vel geymdi
ég gamlar stílabækur og ritgerðir
síðan í grunnskóla því ég hélt að
sá dagur rynni upp að þetta kæmi
að góðum notum. Þegar ég áttaði
mig á því að gömlu ritgerðirnar
mínar myndu aldrei gagnast neinum, ekki einu sinni sjálfri mér, lét
ég vaða og henti gömlu skóladóti á
einu bretti. Þegar fatnaður er annars vegar á ég afar bágt með að
henda. Ég lít á föt sem gersemar

og þeim hendir maður ekki út um
gluggann. Af þessum sökum var
geymslan mín nánast að springa
um daginn. Þegar ég tók til hendinni þar sá ég að þetta gengi ekki
lengur. Ég yrði að losa mig við öll
þessi föt án þess að fara með þau
beint út í rusl. Það kom líka fleira
í ljós þegar tekið var til. Þarna var
ógrynni af búsáhöldum sem ég var
löngu hætt að nota, lampar, skór
og jólaskraut. Þegar ég býsnaðist
yfir þessu við vinkonur mínar dóu
þær ekki ráðalausar og ákváðu að
við skyldum bara halda flóamarkað. Menningarnótt varð fyrir valinu og ég verð að viðurkenna að
ég hef sjaldan skemmt mér betur.
Þarna fengu gömlu fötin mín nýja
eigendur og þar með framhaldslíf

á framandi slóðum. Það voru
margir bara voðalega fínir í
gömlu fötunum mínum, ótrúlegt
en satt.
Þegar maður er í svona stússi
vakna þó margar spurningar. Ef
maður væri nægjusamur og lifði
algeru meinlætalífi væri þetta
vandamál úr sögunni. En ég, eins
og svo margir aðrir, þarf alltaf að
vera að kaupa mér eitthvað,
hvort sem það er til einkanota
eða til heimilisins. Sem gerir það
að verkum að föt og húsbúnaður
safnast upp. Þetta er hreint og
klárt neyslubrjálæði sem gerir
mann gráhærðan til lengri tíma.
Nú ætla ég að temja mér þann sið
að hugsa mig tvisvar um áður en
ég fjárfesti. ■

'R£TAR '¤SLASON
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■ PONDUS

-E¡ -#0 NÉMSKEI¡INU ER MARKMI¡I¡ A¡ NEMENDUR
Ú¡LIST FRNI OG KUNNÉTTU TIL A¡ SETJA UPP OG HAFA UMSJØN
ME¡ TÚLVUM SEM KEYRA É 7INDOWS 80 STâRIKERFINU
.EMENDUR Ú¡LAST VÓ¡TKAN SKILNING É NETKERFUM OG
LRA A¡ LEYSA VANDAMÉL SEM A¡ ¤EIM SNÞA %INNIG ER
7INDOWS  3ERVER KYNNTUR

Er Ponna
ennþá í
Lególandi?

Eftir Frode Överli

Hún er eins og
ellilífeyririnn!
Farin burt! Í
dýpsta dái sem
um getur!

Ég samhryggist
þér!

Þetta
er
afar
sárt!

Jahérna!
Er konan
þín í dái?

Uhh... Já!
Það bar
svo...
brátt að!

Guðminngóður,
en hræðilegt!
Aumingja
þú!

!¡ NÉMSKEI¡I LOKNU É NEMANDI A¡ GETA SÏ¡ UM REKSTUR
MINNI E¡A ME¡ALSTØRRA TÚLVUNETA .ÉMI¡ UNDIRBâR
NEMENDUR FYRIR PRØF SEM GEFUR GRÉ¡UNA u-ICROSOFT
#ERTIFIED 0ROFESSIONALh

Þú hlýtur að
eiga mjög
erfitt núna,
vinur!

Já... Ooohhh!
Ég... Ég er
bara að reyna
að þrauka!
Ohh, drottinn!
Hjálpaðu mér!

Kann hann ekki
að skammast sín?

+VLDNÕMSKEI¹
-ÕN OG MI¹   OG LAU  
"YRJAR  SEPT OG L«KUR  OKT

■ GELGJAN

500,É3).'!2 /' 3+2¸.).' Ù 3Ù-!   /' ¸ .46)3

Palli! Hvað kom
eiginlega fyrir!

Nei!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Stanislaw
lamdi mig með
grjóti.

Stanislaw?
Með grjóti?
Hvað voruð þið
að gera?

Kasta grjóti í hvorn
annan.

■ PÚ OG PA

■

Komdu!
Leyfðu okkur að hugga
þig! Svona,
svona!

Eftir SÖB

SUDOKU DAGSINS

Fylltu út í reitina þannig að hver lína, hver
dálkur og hver 3x3 kassi rúmi allar tölurnar á
bilinu 1 til 9. Sama talan má ekki koma fyrir
tvisvar sinnum í sömu línu, sama dálki eða
sama 3x3 kassa. Engin stærðfræðikunnátta er
nauðsynleg þó leikið sé með tölum. Þrautin
er leyst með rökhugsun og útsjónarsemi.
Lausnir, ráðleggingar og upplýsingar eru á
www.sudoku.com.
Lausn þrautarinnar birtist á sama stað í blaðinu á morgun.

5 6 8
7
3 2
1
7
5
4
7 9
1
5
2
8 6
9
7
4
9
1
8
4 2

Lausn á gátu gærdagsins

6
7
4
8
2
1
5
3
9

2

3
8
5
6
7
9
4
2
1

1
9
2
4
3
5
7
8
6

4
6
9
3
5
2
8
1
7

5
2
8
7
1
6
3
9
4

7
3
1
9
4
8
6
5
2

2
1
3
5
6
7
9
4
8

8
4
7
2
9
3
1
6
5

9
5
6
1
8
4
2
7
3

■ KJÖLTURAKKAR

Eftir Patrick McDonnell

TÍMI FYRIR BAÐ

Hvernig
gekk?

Ég er alveg
tandurhreinn.

3
8
■ BARNALÁN

7

9
4
6 5
7

Andköf!

Nýr bolur!
I!
Hann er ÆÐ

Eftir Kirkman/Scott
Hann er fyrir Hannes.
Sjáðu, það er lítil
mynd af vörubíl
á honum.

Honum finnst hann örugglega flottur. Honum finnst
asnalegir bolir flottir.

„Asnalegur bolur“? Fyrir einni
mínútu síðan fannst þér hann
æðislegur!
Fyrir
einni mínútu síðan
hélt ég að hann
væri handa mér.
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Var með fordóma
gagnvart popptónlist

Tvöföld afmælisútgáfa
Í nóvember verða þrjátíu
ár liðin síðan söngkonan
Patti Smith gaf út sína
fyrstu plötu, Horses, sem
er talin hafa haft mikil
áhrif á rokksöguna.
Af því tilefni kemur á
markað tvöföld afmælisútgáfa af plötunni. Á fyrri
plötunni verður Horses í
heild sinni endurhljóðblönduð ásamt aukalaginu
My Generation, sem The
Who gerði frægt á sínum
tíma. Síðari platan hefur að
geyma tónleikaútgáfu af Horses
sem var tekin upp í London fyrr
í sumar. Þar spilaði Flea úr
hljómsveitinni Red Hot Chili
Peppers á bassa.

Klassíski popparinn Helgi Hrafn
Jónsson, sem er búsettur í Austurríki, gefur á næstunni út sína
fyrstu sólóplötu sem ber nafnið
Glóandi.
Helgi, sem er staddur á Íslandi
um þessar mundir í langþráðu
fríi, byrjaði ungur að árum í tónlistarnámi. Frá ellefu til sautján
ára aldurs spilaði hann á básúnu í
Bossanovabandinu, sem naut töluverðra vinsælda hér á landi.
Sveitin ferðaðist meðal annars um
Evrópu og Bandaríkin. Eftir að
Helgi útskrifaðist úr einleikaradeild Tónlistarskóla Reykjavíkur
fór hann 19 ára gamall í framhaldsnám í básúnuleik til Austurríkis. Hann lauk því námi fyrir ári
síðan, en Helgi er nú 25 ára.
„Það eru tvö og hálft ár síðan
ég byrjaði að semja og syngja.
Þetta er sú tónlist sem kemur frá
mér án þess að ég sé að pæla í því
hvernig melódíur eða lög eiga að
hljóma,“ segir Helgi, sem var á
leiðinni frá Þórsmörk þegar
Fréttablaðið hafði samband við
hann. „Ef ég beintengi við
mallakútinn þá kemur þetta fram.
Það hefur samt verið togstreita
hjá mér á milli popps og klassískrar tónlistar. Fólki finnst stundum
eins og maður sé að taka niður
fyrir sig með því að vera í poppinu en þetta er yfirleitt fólk sem
hefur ekki heyrt tónlistina mína,“
segir hann og hlær. „Ég stóð mig
líka að því fyrir nokkrum árum að
vera með ákveðna fordóma gagnvart popptónlist þó að ég hafi

Patti Smith heldur tónleika á
Nasa 6. september og bíða
margir þeirra með mikilli eftirvæntingu enda er Smith goðsögn
í lifanda lífi. ■

Garðhús Eskola 2
- 11,36fm
Fyrir Grillið fyrir Heita pottinn
Tilboðsverð Fáein hús eftir

LÆKKA

!
Ð VERÐ

Goddi.is, Auðbrekku 19, Kóp. s: 544-5550

13,1 fm með yfirbyggðri
verönd 388x205 cm

LÆKKA

!
Ð VERÐ

freyr@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Salla Sumarhús
- Gestahús

hlustað á popp. Þessi fordómar
enn svolítið ríkjandi í hinum
klassíska heimi.“
Helgi segist ekki ætla að einblína á eina tónlistartegund umfram aðra í framtíðinni. „Ég ætla
bara að halda áfram í tónlist,
sama hvaða nafni maður nefnir
hana. Ég ætla að reyna að lifa af
því að vera tónlistarmaður en
þetta er rosalega mikil harka og
bras. Ef maður ætlar að geta lifað
af tónlistinni verður maður að
vera fjölbreyttur og opinn.“
Helgi spilarar á básúnu í
tveimur lögum á plötunni auk
þess sem hann syngur nokkur lög
á íslensku. Stundum koma tímabil
sem hann getur ekkert spilað á
básúnuna vegna axlarmeiðsla.
Urðu þau meðal annars til þess að
hann ákvað að snúa sér að poppinu á sínum tíma. Hann nefnir Led
Zeppelin sem sterkan áhrifavald í
sinni tónlistarsköpun auk þess
sem Bítlarnir, Jimi Hendrix og
Jeff Buckley skipi stóran sess.
Platan Glóandi kemur út 5.
september. Helgi vonast til þess
að koma aftur hingað til lands í
nóvember og spila með hljómsveit sinni Beefolk, sem hefur
notið mikilla vinsælda úti í
Austurríki. Hann ætlar ekki að
flytja aftur heim til Íslands alveg strax og undirbýr nú að
flytja búferlum frá Austurríki
ásamt þarlendri kærustu sinni.
Ferðinni er hugsanlega heitið til
Berlínar.

Goddi.is, Auðbrekku 19, Kóp. s: 544-5550

PSP Leikjatölvan handhæga PSP kemur í
verslanir 1. september. Meðal annars verður hægt að horfa á DVD-myndir í tækinu.

Hægt a›
prófa PSP
Leikjatölvan PSP (PlayStation
Portable) kemur í verslanir Skífunnar og BT hinn 1. september. Fyrir þá óþreyjufulllu sem vilja prófa
tölvuna áður en hún fer í sölu er
búið að setja upp sérstaka PSPstanda í verslununum.
Á meðal þess sem PSP mun
bjóða upp á eru tölvuleikir og DVDmyndir í góðri upplausn. Einnig er
MP3-spilari í tækinu þar sem hægt
er að hlaða inn fjölda laga. ■

Duff gerir róttækar breytingar
Leik- og söngkonan Hilary Duff var
nánast óþekkjanleg þegar hún
mætti í tónlistarþáttinn TRL á MTV
í fimmtudagskvöld. Stúlkan hæfileikaríka var með kolsvart axlasítt
hár en hún hefur alla tíð verið með
ljósa síða lokka. Líklegast þykir að
hún hafi skellt á sig hárkollu til þess
að breyta til en einhver heyrði hana
segja að sér þætti púkalegt að vera
með ljóst hár við svart rokkdressið
sem hún var í.
Skoðanir manna á þessum róttæku breytingum voru skiptar en
þær féllu mönnum þó betur í geð en
þær breytingar sem hún gerði á
tanngarði sínum nýlega. „Það er
augljóst að hún er ekki alveg búin að
finna sig og er bara að prófa mismunandi útlit,“ sagði tískuspekúlant
á bandarísku tímariti. „Mér fannst
hún nú bara sætust með sitt eðlilega
hár og sínar eðlilegu tennur.“ ■

Fallegar þakflísar
KATEPAL þakflísar skapa kórónu
hverrar byggingar.
Yfir 60 ára reynsla um allan heim.
Viðhaldsfrítt. Fjórir sanseraðir litir.
Mjög auðveld lagning á margbrotin þök.
Ekkert tjörumak.
Gerið verðsamanburð.
goddi.is, Auðbrekka 19, 200 Kópavogi, sími 544 5550

BÁTAKERRA LCI-887

548x170cm. galv. með spili. Burðarg. 545 kg.

Goddi.is, Auðbrekku 19, Kóp. s: 544-5550

KERRA
LCI-880
392x134cm, galv.
Burðarg. 270 kg.
Goddi.is, Auðbrekku 19, Kóp. s: 544-5550

Áklæðaúrvalið er hjá okkur.
Leður og leðurlíki. Auk þess pöntunarþjónusta
eftir ótal sýnishornum.
Goddi.is, Auðbrekku 19, Kóp. s: 544-5550

HELGI HRAFN Helgi Hrafn Jónsson er að gefa út sína fyrstu sólóplötu.

HILARY DUFF Þegar hún mætti í útsendingu á sjónvarpsstöðinni MTV á fimmtudag.

Viðeyjarganga
og kúmentínsla
í kvöld kl. 19:00
Rifjuð upp ótrúleg
útgerðar- og
mannlífssaga
Sumardvalagestir í Viðey 1939. Úr safni Örlygs Hálfdanarsonar.

Örlygur Hálfdanarson Viðeyingur leiðir gesti um eyjuna og rifjar upp ótrúlega útgerðar og
mannlífssögu frá fyrrihluta 20. aldar, sýnir ógnvænlegt landbrot og lýsir hugmyndum sínum um
framtíð eyjarinnar. Samhliða leiðsögn verður kúmentínsla.
Kúmen kaffiveitingar í gamla vatnstankinum
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Strí› og fri›ur í Sigurjónssafni

Cheadle í Rúanda
Don Cheadle heimsótti í fyrsta
skipti Hótel des Milles í Rúanda.
Það var gert ódauðlegt í kvikmyndinni Hótel Rúanda þar sem leikarinn fór á kostum sem hótelstjórinn
Paul Rusesabagina en hann bjargaði meira en þúsund manns frá
þjóðarmorðunum þar í landi árið
1994.
Cheadle hafði aldrei séð sögustaðinn þar sem Hótel Rúanda var
að mestu leyti tekin upp í SuðurAfríku. „Ég hef sogast að þessu
svæði og mig langar að beina athygli umheimsins að aðstæðum
þessarar heimsálfu,“ sagði leikarinn en hann var tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir leik sinn í myndinni.
Cheadle hitti forseta Rúanda
Paul Kagame þegar myndin var

FRÉTTIR AF FÓLKI
oppsöngkonan Ashlee Simpson,
sem hefur um nokkurn tíma átt í
P
hatrömmum deilum við leikkonuna
Lindsay Lohan, hefur nú gefið út
nýtt lag sem ber nafnið I didn’t steal
your boyfriend, eða „Ég stal ekki
kærastanum þínum“. Mörgum finnst
textinn ansi persónulegur þar sem
eitt helsta deiluefnið var einmitt að
Lindsay fannst Ashlee stela af
sér kærastanum sínum,
Svona var það ‘76 leikaranum Wilmer Valderrama. Ashlee og Wilmer hafa sést mikið
saman undanfarið en
þrátt fyrir það neitar
hún því að nokkur
rómantík sé í loftinu.
ill & Grace-leikkonan Debra
Messing stefnir nú ótrauð að
W
því að styrkja feril sinn sem kvikmyndaleikkona. Það er þó eitt ljón í
veginum og það er Jennifer Aniston. „Debra er meira en tilbúin að snúa sér að kvikmyndaleik og kom sterklega
til greina fyrir tvö góð
hlutverk nýlega.
Jennifer Aniston
hreppti hins vegar bæði
hlutverki og Debra óttast
að þessi samkeppni verði
henni að falli í framtíðinni,“ sagði vinkona
leikkonunnar. „Debra er
samt ekki stressuð enn
og segist vona að Jennifer finni sér kærasta og taki sér frí - í
eitt ár eða svo!“
að gengur þó ekki allt
svo vel hjá Jennifer
Þ
Aniston, sem er miður
sín yfir hegðun brátt fyrrverandi eiginmanns
síns Brads Pitt. „Daginn
sem þau skrifuðu yfirlýsingu um skilnað sinn,
ákváðu þau að byrja
ekki opinberlega með
neinum í hálft ár,“
sagði vinur leikkonunnar. „Jen finnst Brad
hafa brotið þetta samkomulag með miklum
samvistum sínum við Angelinu Jolie.“ Jennifer hefur
lítið tjáð sig um skilnaðinn
en lét þó hafa eftir sér í
viðtali við Vanity Fair að
hún væri afar sár og niðurbrotin yfir þessu öllu saman. „[Brad]
hlýtur að vanta nærgætnishlutann í
heilann,“ sagði hún þegar blaðamaður tímaritsins spurði hana um
allar þær myndir sem birst hafa af
Brad og Angelinu.
merican Pie-leikkonan Tara Reid
hefur loks viðurkennt að hafa
A
farið í brjóstastækkun. Mikið hefur
verið rætt um gífurlega stækkun
barms hennar á stuttum tíma en
hingað til hefur hún neitað því að
hafa farið í aðgerð. „Já, ég fór í
brjóstastækkun! Ég meina, allir gera
það. Ég skil ekki af hverju ég fæ
svona mikla athygli út á það?“ Tara
sem undanfarið hefur verið þekktari
fyrir að
skemmta sér
á börum en
nokkuð annað vakti mikla
athygli fyrr á
þessu ári þegar hún missti
niður hlýra á
kjól sínum og
beraði annað
brjóstið en þá
sáust augljós
ör eftir inngrip skurðaðgerðar.

frumsýnd í Úganda. Hann heimsótti
einnig flóttamannabúðir í norðurhluta Úganda en talið er að tæplega
ein og hálf milljón Úgandabúa séu á
flótta undan morðum og nauðgunum Uppreisnarhers Drottins. Cheadle ræddi enn fremur við ungar
stúlkur sem hafði verið þröngvað í
hjónaband og sagðist ekki geta
ímyndað sér hörmungarnar sem
fólkið gengi í gegnum.
Cheadle er að skrifa bók í samstarfi við John Prendergast um
ástandið í Afríku. Hann sagðist
vona að bókin varpaði ljósi á hvað
Bandaríkjamenn geti gert í málefnum Afríku. Það kom honum á óvart
hversu sterkt von lifir í hjörtum
íbúanna þrátt fyrir hrikalegar aðstæður. „Það er hún sem heldur
þeim á lífi“. ■

HÓTEL RÚANDA Paul Rusesabagina
bjargaði þúsund íbúum Rúanda frá þjóðarmorðunum í landinu. Don Cheadle, sem
túlkaði hótelstjórann í kvikmyndinni, heimsótti hótelið fræga og kynnti sér aðstæður
flóttafólks í Úganda.

„Yfirskriftin á tónleikunum er Stríð
og friður,“ segir fiðluleikarinn Auður Hafsteinsdóttir en hún og píanóleikarinn Anna Guðný Guðmundsdóttir leiða saman hesta sína í sumartónleikaröð á Listasafni Sigurjóns
Ólafssonar í kvöld. Yfirskrift tónleikanna vísar í sögulegan bakgrunn verkanna sem tónlistakonurnar koma til með að flytja.
Áhorfendum gefst kostur á að
hlýða á tvær sónötur fyrir fiðlu og
píanó aðra í dúr og hina í moll eftir
þá Edward Grieg og Sergej Prokofiev. „Sónata númer eitt eftir Prokofiev hefur lengið verið draumasónata
hjá mér. Verkið var samin á stríðsárunum og eftir stríð og innihaldið
er eftir því,“ en Prokofiev samdi
sónötuna á árunum 1938-1946 og
þykir verkið undir áhrifum stríðs-

TÓNLEIKAR Anna Guðný Guðmundsdóttir og Auður Hafsteinsdóttir leika sónötur
eftir Grieg og Prokofief í kvöld.

hörmunga og þeirri kúgun og vonleysis sem gætti í Rússlandi Stalíns.
„Ég valdi því bjartsýnissónötu
Griegs sem mótvægi við verk
Prokofie,“ en sónata Griegs númer
eitt er full af æskufjöri.
Tónleikarnir og óður Auðar og
Önnu Guðnýjar til stríðs og friðar
hefst klukkan 20.30 í kvöld. ■

HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 564 0000

SÍMI 551 9000

OFURHETJURNAR
ERU MÆTTAR Í EINNI
STÆRSTU MYND ÁRSINS

★★★

-HJ. MBL
XY félagar fá miðann á aðeins 600 kr !!
TONLIST.IS

★★★1/2
-KVIKMYNDIR.is

★★★
-ÓHT. Rás 2

Sýningar í :
Fantastic Four b.i. 10 ára
Wedding Crashers
Sharkboy and Lavagirl 3D
The Longest Yard
Sin City b.i. 16 ára
Hostage
Star Wars EP3 b.i. 10 ára

★★★

BESTA GRÍNMYND SUMARSINS - FGG, FBL

-SK. DV

★★★
-HJ. MBL

SMÁRABÍÓ

★★★

-KVIKMYNDIR.com

REGNBOGANUM
kl. 5.30, 8 og 10.20
kl. 5.30, 8 og 10.30
kl. 6
kl. 8 og 10.30

kl. 3.20, 4.20, 5.40, 6.40, 8, 9 og 10.20
kl. 5,20, 8 og 10.30 - Lúxus kl. 8 og 10.30
kl. 3.40 og 5.50
kl. 8
kl. 10.30

BORGARBÍÓ
kl. 5.50, 8 og 10.10
kl. 8 og 10.20
kl. 6

kl. 8 og 10.30
kl. 5.30

400 kr. í bíó!

Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Beck plokka›i bassann Cocker kemur á sunnudag
Rokkdúettinn
The
White Stripes fékk heldur betur góðan liðsstyrk
á tónleikum í Los Angeles á dögunum þegar
tónlistarmaðurinn Beck
mætti upp á svið eftir
uppklapp.
Fyrst sungu þeir
THE WHITE STRIPES
Beck og Jack White Hljómsveitin fékk óvæntdúett við lag þess fyrr- an liðsstyrk á tónleikum
nefnda, Cold Brains. sínum í Los Angeles.

Síðan
tók
Beck
bassagítar í hendurnar og spilaði undir við
lagið The Denial Twist
af plötu Stripes, Get
Behind Me Satan.
Beck og White eru
miklir vinir og kom
White meðal annars
lítillega við sögu á
nýjustu plötu Beck,
Guero. ■

Leikhópurinn Á senunni í samstarfi við SPRON

Kabarett
í Íslensku óperunni
“Söngur Þórunnar
er í einu orði sagt
stórfenglegur...”
SH, Mbl.

Næstu sýningar
Föstudaginn 26. ágúst kl. 20.00
Laugardaginn 27. ágúst kl. 20.00
Sunnudaginn 28. ágúst - Örfá sæti laus
Föstudaginn 2. september
Laugardaginn 3. september
Miðar í síma 511 4200, og á www.kabarett.is

27.ágúst, kl. 14 / sunnd. 28.ágúst, kl. 14.00 /
laugd. 3.sept, kl. 14.00 / sunnd. 4.sept, kl.14.00

Söngvarinn Joe Cocker, sem heldur tónleika í Laugardalshöll 1.
september, kemur hingað til lands
næstkomandi sunnudag, eða
fimm dögum fyrir tónleikana.
Cocker, sem ætlar meðal annars að nýta tímann til að fara í laxveiði, er afburða silungsveiðimaður og hefur í áraraðir veitt
silung bæði í Bandaríkjunum
og á Bretlandseyjum. Nú ætlar
hann að breyta til og renna fyrir
laxi. Þekktur er áhugi félaga hans
Eric Claptons fyrir laxveiði á íslandi sem og Kiri Te Kanawa
óperusöngkonu, sem kemur hingað til lands oft á ári.

Cocker er í tónleikaferð til
þess að fylgja eftir nýjustu plötu
sinni, Heart & Soul, þar sem hann
flytur ýmis lög á sinni einstæða
hátt. Á meðal laga á plötunni eru
One eftir U2, Everybody Hurts
eftir R.E.M. og Jealous Guy eftir
John Lennon.
Miðasala á tónleikana fer fram
í verslunum Skífunnar, BT á
Akureyri og Selfossi, Pennanum
Akranesi og á concert.is. ■
JOE COCKER
Söngvarinn Joe Cocker kemur hingað til
lands á sunnudag.

The Grinders á Íslandi
Blúshljómsveitin The Grinders spilar á tvennum tónleikum hér á landi
dagana 1. og 3. september. Fyrri
tónleikarnar verða haldnir á Græna
Hattinum á Akureyri en hinir síðari
verða á Ljósanótt í Reykjanesbæ.
Upphaf The Grinders má rekja
til þess er Kristján Kristjánsson,
oftar nefndur KK, kynntist Professor Washboard og Derrick Big
Walker á ferðum sínum um Evrópu,
en þeir stofnuðu The Grinders.
Sveitin kom síðast hingað til lands
sumarið 1989 þegar hún spilaði sex
sinnum fyrir fullu húsi í Rosenbergkjallaranum. Það sumar var tekin
upp platan KK-Upphafið sem kom
loks út á síðasta ári.
The Grinders skipa KK, Professor Washboard, Marc Breitfelder og Þorleifur Guðjónsson og

THE GRINDERS Hljómsveitin The Grinders spilar á tvennum tónleikum hér á landi á næstunni.

eru unnendur kröftugrar blústónlistar hvattir til að láta sjá sig á
tónleikunum hér á landi. Miðasala

á fyrri tónleikana hefst í dag
klukkan 10.00 á midi.is. Miðaverð
er 2000 krónur. ■

Barokkveisla í
Hallgrímskirkju

Foreldrar gagnr‡na Snoop
Rapparinn Snoop Dogg hefur verið
gagnrýndur af foreldrum krakka
sem stunda amerískan fótbolta eftir
að hann hætti að þjálfa liðið
The Rowland Raiders og
stofnaði sína eigin fótboltadeild.
Snoop gerðist þjálfari
liðsins
fyrir
tveimur
árum og
náði góðum árangri
með
elsta
s o n
s i n n
sem leikstjórnanda.
N ý l e g a
ákvað hann

að stofna nýja deild, Snoop Youth
Football League, við litla hrifningu
foreldranna. Þeir hafa sakað Snoop
um að lokka til sín leikmenn úr
gamla liðinu yfir í nýju deildina
með gjöfum og kaupum á flottri
rútu. „Það sem Snoop gerði var
ömurlegt. Hann byrjaði að þjálfa
hérna bara til að taka í burtu það
sem tók okkur fjölmörg ár að búa
til,“ sagði Sandy Gonzales, móðir
fótboltadrengs.
Snoop, sem hélt tónleika í Egilshöll í sumar, er ósammála og segist
aðeins vera að hjálpa krökkunum að
gera eitthvað uppbyggjandi við líf
sitt. „Það er auðvelt fyrir börn að
ganga til liðs við klíkur og nota
eiturlyf. Við eigum að gera þeim
auðveldara fyrir svo þau geti stundað fótboltann og skólann af meira
kappi.“ ■

SNOOP DOGG Rapparinn Snoop Dogg hefur stofnað nýja fótboltadeild.

Ekkert svindl í American Idol
Idol-dómarinn
Paula
sókn sem unnin var af
Abdul
hefur
verið
lögfræðingum.
Rannhreinsuð af ásökunum
sóknin stóð yfir í þrjá og
um að hafa átt í kynferðhálfan mánuð og kostaði
islegu sambandi við
600 vinnustundir. Niðurkeppandann Corey Clark
staðan sú að Abdul hjálpog hjálpað honum í
aði Corey ekkert í keppnkeppninni. Clark hélt því
inni og engar vísbendingfram í maí að hann hefði
ar fundust um að kynátt í sambandi við Abdul
ferðislegt samband hefði
og sagði í samtali við PAULA ABDUL
verið á milli þeirra. Abdul
ABC-sjónvarpsstöðina að Stjarna Paulu reis hátt á sagði í yfirlýsingu á föstuAbdul hefði gefið honum níunda áratugnum.
dag að hún væri „þakklát
peninga fyrir fötum og þjálfað hann
fyrir að þessi raun væri búin“ en
í söng sem endaði hafi með ástar- hún hafði alltaf haldið fram sakleysi
sambandi. Í kjölfarið hratt Foxsínu. Hins vegar játaði hún að hafa
sjónvarpsstöðin af stað mikilli rann- hringt nokkrum sinnum í Corey. ■

NICELAND Friðrik Þór Friðriksson kynnir mynd sína Niceland og svarar spurningum
áhorfenda á íslenskri kvikmyndahátíð sem haldin verður í Kaupmannahöfn 1. september.

Íslensk kvikmyndahátíð í Danmörku
Íslensk kvikmyndahátíð í Danmörku verður sett 1. september. Tilefnið er 25 ára afmæli íslenska
kvikmyndavorsins en það hófst með
frumsýningu
kvikmyndarinnar
Land og synir eftir Ágúst Guðmundsson.
Á hátíðinni verða sýndar sautján
íslenskar kvikmyndir sem gerðar
hafa verið á þessum tuttugu og
fimm árum auk þess sem Dagur
Kári, Hilmar Oddsson og Friðrik
Þór Friðriksson sækja hana heim og
kynna myndir sínar. Þá verður málþing um íslenska kvikmyndagerð í
Cinemateket þriðja september þar
sem leikstjórarnir þrír taka þátt.
Hátíðin er í samstarfi við íslenska
sendiráðið og Cinemataket.

Birgir Þór Möller hefur haft
veg og vanda af hátíðinni. Hann
hefur verið búsettur í Kaupmannahöfn síðan 1983. Birgir
skrifaði ritgerð um íslenska kvikmyndasögu og segist alltaf hafa
haft mikinn áhuga á íslenskri
kvikmyndagerð. „Mig langaði til
að sýna þetta hérna í Danmörku.
Fólk hefur verið að spyrja um íslenskar kvikmyndir og það er
gaman að geta dregið söguna saman í eina hátíð,“ segir Birgir og
bætir því við að mikill áhugi sé
fyrir Íslandi. „Bæði vegna þess að
það er verið kaupa allar verslunarkeðjurnar en einnig vegna
dönsku kvikmyndarinnar hans
Dags Kára,“ segir hann. ■

Sópransöngkonan
Noémi Kiss
og tónlistarhópurinn
Ensemble
L’Aia flytja
tónlist frá
barokktímabilinu
á tónleikum NOÉMI KISS
í Hallgrímskirkju í kvöld. Á efnisskrá verða verk eftir Johann
Joachim Quantz, Georg Philipp Telemann, George Frideric Händel og
André Campra. Heiti tónleikanna er
„Yfir landamæri“ enda koma flytjendur að víðast hvar úr heiminum
og verkin sem þau flytja eiga það
sameiginlegt að vera eftir höfunda
sem leituðu fanga víða um lönd.
„Handel er líklega besta dæmið
um tónlistarmann sem hefur sagt
skilið við heimahagana og numið
ný lönd. Hann var Þjóðverji sem
starfaði í Lundúnum við að skapa
tónlist í ítölskum stíl,“ segir Ian
Wilson, blokkflautuleikari Ensemble L’Aia hópsins. Hann segir
efnisskrá kvöldsins endurspegla
þá þrá 18. aldar tónskáldanna til að
leitra fanga sem víðast utan sinna
heimaslóða til að dýpka skilninginn
á listinni. Óhætt er að fullyrða að
efnið, sem flutt verður af úrvalstónlistarfólki á tónleikunum í
kvöld, er fáheyrt hér á landi og því
ættu klassískir tónlistarunnendur
ekki að láta barokkveisluna framhjá sér fara. Tónleikarnir eru hluti
af Kirkjulistahátíð og hefjast
klukkan 18.00. ■
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A›ﬂrengdir áhorfendur

▼

▼

Svar:
George Adams úr kvikmyndinni
Bathing Beauty árið 1944.

22.20

21.15

SPENNA

Rose og Maloney

21.45

DRAMA
Eyes

SPJALL
Jay Leno

SJÓNVARPIÐ

Músasjónvarpið (6:13)

ÍÞRÓTTIR
Strandblak

SKJÁREINN
7.00 Olíssport

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00

00.10

22.45

KVIKMYNDIR
Sjáðu

persónum og
skondnum hliðarsögum.
Glæpurinn sem
var í forgrunni í
AÐÞRENGDAR EIGINupphafi verður
því að aukaatriði. KONUR
Það breytir því þó ekki að flækjuna verður að leysa. Lynch glutraði Twin Peaks
svo hrottalega niður að lokaþátturinn
varð til þess að margir óskuðu þess heitast að þeir hefðu aldrei byrjað að horfa.
Þetta er ekki alveg svona slæmt hjá
krísukonunum en síðasti þátturinn gerði
ekkert fyrir mann annað en að vekja upp
ugg um að þættirnir renni út í sömu
sýruna og Twin Peaks.

▼

„Don’t tell me it’s a woman - he’d never fall for a
bathing suit.“

varpstækinu við upphaf næsta árgangs.
Þegar önnur sería Dallas rann sitt skeið
var til dæmis nóg að sýna J.R. gráta af
gleði yfir því að hafa eignast heilbrigðan
son og lofa bót og betrun. Hver hefði viljað missa af honum svíkja það loforð í
næstu seríu? Það hefði hins vegar verið
lúalegt að skilja við áhorfendur með Sue
Ellen í miðjum hríðum. Svoleiðis gerðu
menn ekki í þá daga en það þykir greinilega ekkert tiltökumál í dag.
Desperate Housewives minnir um margt
á snilldarþætti Davids Lynch um Twin
Peaks, ekki síst fyrir þær sakir að í báðum tilfellum hefur tekist að teygja ótrúlega langt úr einfaldri en góðri hugmynd
og keyra spennuna áfram á kostulegum

Þættirnir um Aðþrengdu eiginkonurnar
eru með því besta sem boðið hefur verið
upp á í íslensku sjónvarpi síðustu mánuði.
Það er því ekki nema eðlilegt að maður
finni fyrir söknuði nú þegar nokkurra
mánaða hlé verður á því að maður geti
fylgst með hremmingum húsmæðranna
og kostulegum árekstrum þeirra bæði
innbyrðis og við annað samferðafólk.
Það sem gerir viðskilnaðinn við dömurnar
enn verri er að maður er skilinn eftir algerlega í lausu lofti og lokaþátturinn var
svik við áhorfendur. Það er lágmarkskrafa að helstu mál séu gerð upp í lok
þáttaraðar þó vissulega verði að halda
einhverjum spennuþáttum gangandi til að
tryggja að maður mæti ólmur að sjón-

▼

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

▼

ÚR BÍÓHEIMUM

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers 13.25 Married to the Kellys
13.50 Kóngur um stund 14.15 Extreme
Makeover 15.00 Monk 16.00 Barnatími
Stöðvar 2 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í

17.55 Cheers 18.20 Center of the Universe

16.10 X-Games 17.05 Landsbankadeildin

(e)

(Fram – Fylkir)

19.15 Þak yfir höfuðið (e)
19.30 According to Jim (e)
20.00 The Biggest Loser – lokaþáttur Í þáttun-

18.55 UEFA Champions League (Liverpool –

dag

STÖÐ 2 BÍÓ
6.00 Four Weddings And A Funeral 8.00 The
Majestic 10.30 Scooby-Doo 12.00 Benny and
Joon 14.00 Four Weddings And A Funeral
16.00 The Majestic 18.30 Scooby-Doo 20.00
Benny and Joon 22.00 Kissed by an Angel
0.00 Rules of Attraction 2.00 The Sweetest
Thing 4.00 Kissed by an Angel

23.30 Last Action Hero (Bönnuð börnum)
1.35 Fréttir og Ísland í dag 2.55 Ísland í bítið
4.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

OMEGA
7.00 Joyce Meyer 7.30 Benny Hinn 8.00 Dr. David
Cho 8.30 Acts Full Gospel 9.00 Ron Phillips 9.30
Blandað efni 10.00 Joyce Meyer 10.30 Freddie
Filmore 11.00 Samverustund (e) 12.00 Kvöldljós
13.00 Joyce Meyer 13.30 Blandað efni 14.30
Gunnar Þorsteinsson 15.00 Believers Christian
Fellowship 16.00 Joyce Meyer 16.30 Blandað efni
17.00 Fíladelfía (e) 18.00 Dr. David Cho 18.30
Joyce Meyer 19.00 Fréttir á ensku 20.00 Samverustund (e) 21.00 Dr. David Cho 21.30 Freddie
Filmore 22.00 Joyce Meyer 22.30 Blandað efni
23.00 CBN fréttastofan – fréttir á ensku 0.00
Nætursjónvarp

▼

er ekkert venjulegt fyrirtæki. Harlan
Judd og félagar leysa málin fyrir fólk
sem af einhverjum ástæðum vill ekki
leita á náðir lögreglunnar. Starfsmenn
fyrirtækisins eru oft á gráu svæði
enda starfa þeir í heimi þar sem
blekkingar, launráð og fjárkúganir eru
daglegt brauð.
22.00 LAX (4:13)
22.45 Navy NCIS (23:23) Aðalhlutverkið leikur
Mark Harmon. Bönnuð börnum.

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Seinfeld
19.30 Game TV
20.00 Seinfeld
20.30 Friends 2 (18:24)
21.00 Joan Of Arcadia (8:23)
21.45 Sjáðu Fegurðardrottningin Unnur
Birna sýnir okkur allt það heitasta í
kvikmyndaheiminum.
22.00 Kvöldþátturinn Beinskeyttur spjall- og
skemmtiþáttur þar sem viðburðir
dagsins eru hafðir að háði og spotti.
Stjörnur og afreksfólk af öllum sviðum
samfélagsins koma í viðtöl og verða
spurð spjörunum úr. Aðalþáttastjórnandi er Guðmundur Steingrímsson.
22.45 David Letterman

23.35 Rescue Me (8:13) 0.20 Friends 2
(18:24) 0.45 Kvöldþátturinn 1.30 Seinfeld

um keppa offitusjúklingar, með hjálp
sérvalinna einkaþjálfara um hverjum
gengur best að megra sig og halda
reglurnar.
20.50 Þak yfir höfuðið
21.00 Brúðkaupsþátturinn Já
22.00 CSI: Miami Skothríð hefst á neyðarmóttöku, Horatio og lögregluliðið hans
reyna að finna þá sem bera ábyrgð á
látunum.
22.45 Jay Leno Jay Leno tekur á móti gestum af öllum gerðum í sjónvarpssal og
má með sanni segja að fína og fræga
fólkið sé í áskrift að kaffisopa í settinu
þegar mikið liggur við.

21.00
21.30
22.00
22.30

23.30 The Contender (e) 0.15 Cheers (e)
0.40 The O.C. 1.20 The L Word 1.35 Óstöðv-

CSKA Sofia) Bein útsending frá síðari
leik Liverpool og CSKA Sofia frá
Búlgaríu í 3. umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu.
Ensku mörkin
Mótorsport 2005 Ítarleg umfjöllun um
íslenskar akstursíþróttir. Umsjónarmaður er Birgir Þór Bragason.
Olíssport
UEFA Champions League (Liverpool –
CSKA Sofia) Útsending frá síðari leik
Liverpool og CSKA Sofia frá Búlgaríu í
3. umferð forkeppni Meistaradeildar
Evrópu.

▼

23.10 Málsvörn (25:29) 23.55 Kastljósið
0.20 Dagskrárlok

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag
19.35 The Simpsons (6:25) (e)
20.00 Strákarnir
20.30 Fear Factor (19:31)
21.15 Eyes (7:12) Judd Risk Management

▼

▼

Breskur dýralífsþáttur.
19.00 Fréttir og íþróttir
19.35 Kastljósið
20.00 Everwood (19:22)
20.45 Þrjár Laxnessmyndir Textað á síðu 888 í
Textavarpi.
21.05 Stríðsárin á Íslandi (4:6)
22.00 Tíufréttir
22.20 Rose og Maloney (5:8) (Rose and
Maloney) Bresk þáttaröð um rannsóknarlögreglukonuna Rose og félaga
hennar Maloney sem glíma við dularfull sakamál. Hver saga er sögð í
tveimur þáttum. Aðalhlutverk leika
Sarah Lancashire og Philip Davis.

▼

18.30 Allt um dýrin (All About Animals)

0.10 2005 AVP Pro Beach Volleyball

andi tónlist

E! ENTERTAINMENT
12.00 E! News 12.30 Love is in the Heir
13.00 Uncut 14.00 Style Star 14.30 Hotspot
Hollywood Roosevelt Hotel 15.00 The Daily
Blend 16.00 101 Most Starlicious Makeovers
17.00 Jackie Collins Presents 18.00 E! News
18.30 The Soup 19.00 The E! True
Hollywood Story 20.00 Hotspot Hollywood
Roosevelt Hotel 20.30 My Crazy Life 21.00
The Soup 21.30 Party @ the Palms 22.00
Wild On 23.00 E! News 23.30 Hotspot
Hollywood Roosevelt Hotel 0.00 Wild On
1.00 The E! True Hollywood Story

AKSJÓN
7.15 Korter 21.00 Bæjarstjórnarfundur
23.15 Korter

ENSKI BOLTINN
14.00 Tottenham – Middlesbrough frá 20.08.
16.00 Blackburn – Fulham frá 20.08. 18.45
Charlton – Liverpool (b) 21.00 Spurt að
leikslokum (e) 22.00 Bolton – Newcastle
0.00 Birmingham – Middlesbrough Beinar
útsendingar á aukarásum:
EB 2 kl. 18:45 Birmingham ñ Middlesbrough
EB 3 kl. 19:00 Bolton ñ Newcastle EB 4 kl.
18:45 Portsmouth ñ Aston Villa EB 5 kl.
18:45 Sunderland ñ Man. City

FRIENDS

FYNDNUSTU VINIR Í HEIMI
ALLA VIRKA DAGA KL. 20:30

FYLGSTU MEÐ!
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TALSTÖÐIN

VIÐ MÆLUM MEÐ...
LAX

Stöð 2 kl. 22.00
x

Öryggismál í öndvegi

12.15 Hádegisútvarpið – Fréttatengt efni.
13.01 Hrafnaþing 14.03 Fótboltavikan með Hansa
15.03 Allt og sumt 17.59 Á kassanum. Illugi Jökulsson.
19.30 Úrval úr Morgunútvarpi e. 20.00 Margrætt
með Elísabetu Brekkan e. 21.00 Morgunstund
með Sigurði G. Tómassyni e. 22.00 Á kassanum e.
22.30 Hádegisútvarpið e. 23.00 Úrval úr Allt &
sumt e. 0.00 Hrafnaþing Ingva Hrafns e.

BYLGJAN

Leikarar í LAX.

FM 98,9

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 90,1/99,9

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05
Laufskálinn 9.40 Sögumenn samtímans
9.50 Morgunleikfimi 10.13 Sáðmenn
söngvanna 11.03 Samfélagið í nærmynd
13.00 Sakamál., Vægðarleysi 13.15 Sumarstef 14.03 Útvarpssagan: Hús úr húsi 14.30
Ekki hlusta á þetta 15.03 Hljómsveit
Reykjavíkur 16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá 18.25 Spegillinn 19.00 Vitinn
19.00 Laufskálinn 20.05 Trúbadorar og
tignar 21.00 Á sumar-göngu 21.55 Orð
kvöldsins 22.15 Kvöldsagan, Ragtime
23.00 Fnykur

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Magnúsi R. Einarssyni 10.03 Brot úr degi

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

FM 99,4

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 16.50 Spánarpistill Kristins R. Ólafssonar 17.03 Útvarp Bolur

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 20.00
Músík og sport 22.10 Rokkland

0.10 Ljúfir næturtónar

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

8.00 Arnþrúður Karlsdóttir 10.00 Rósa Ingólfsdóttir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið
14.00 Kjartan G. 15.00 Hildur H 17.00 Gústaf

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykjavík Síðdegis

Nielsson 18.00 Meinhornið 19.00 Bláhornið
20.00 Arnþrúður Karlsdóttir 22.00 Rósa Ingólfsdóttir 23.00 Kjartan G. 0.00 Hildur H 1.00
Kynjastríðið 2.00 Gústaf Nielsson 3.00 Rósa
Ingólfsdóttir 4.00 Kjartan G. 5.00 Arnþrúður
Karlsdóttir

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni
FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni
FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum
FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni
FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying
FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

ERLENDAR STÖÐVAR
EUROSPORT
12.00 Football: Eurogoals 13.00 Boxing 14.15 Snooker:
European Open Belfast Ireland 16.15 Athletics: IAAF
Super Grand Prix Sheffield 17.45 Athletics: IAAF Grand
Prix Linz 20.00 Boxing 22.00 News: Eurosportnews
Report 22.15 Football: UEFA Champions League 23.15
News: Eurosportnews Report
BBC PRIME
12.00 Miss Marple 12.55 Teletubbies 13.20 Tweenies
13.40 Fimbles 14.00 Balamory 14.20 Binka 14.25 Bill and
Ben 14.35 Ace Lightning 15.00 Antiques Roadshow 15.30
Vets in Practice 16.00 Animal Park 17.00 Bargain Hunt
17.30 EastEnders 18.00 Killer Ants 19.00 Sahara 20.00
Body Hits 20.30 Human Race 21.00 Casualty 21.50 Holby City 23.00 Suitable Boy – Vikram Seth 0.00 Tolkien –
Master of Middle Earth 1.00 Henry V
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Devils of Tasmania 13.00 The Sea Hunters: the Search for the Bonhomme Richard 14.00 Air Crash Investigation: Flying On Empty 15.00 Seconds from Disaster: the Bomb in Oklahoma City 16.00 Battlefront: El Alamein 16.30 Battlefront: North Africa 17.00 Animal Nightmares: Bats 17.30 Monkey Business 18.00 Devils of
Tasmania *living Wild* 19.00 When Expeditions Go Wrong:
Rampaging River 20.00 Air Crash Investigation: Blow Out
[ad] 21.00 Seconds from Disaster: Fire On the Star 22.00
The Sea Hunters: the Search for the Early Submarines
23.00 Air Crash Investigation: Blow Out
ANIMAL PLANET
12.00 The Natural World 13.00 Pet Star 14.00 Animal
Precinct 15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00
Amazing Animal Videos 16.30 Big Cat Diary 17.00 Monkey Business 17.30 Animals A-Z 18.00 Weird Nature
18.30 Nightmares of Nature 19.00 Up Close and Dangerous 20.00 Crocodile Hunter 21.00 Animal Cops Houston
22.00 Monkey Business 22.30 Animals A-Z 23.00 Pet
Rescue 23.30 Wildlife SOS 0.00 Up Close and Dangerous
1.00 Weird Nature
DISCOVERY
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Hooked on Fishing 13.00 Super Structures 14.00 Extreme Machines
15.00 Scrapheap Challenge 16.00 Ultimate Cars 17.00
American Chopper 18.00 Mythbusters 19.00 Extreme
Engineering 20.00 Massive Machines 20.30 One Step
Beyond 21.00 Krakatoa 22.00 Forensic Detectives 23.00
Mythbusters 0.00 Weapons of War
MTV

12.00 Boiling Points 12.30 Just See Mtv 14.00 Spongebob Squarepants 14.30 Wishlist 15.00 Trl 16.00 Dismissed 16.30 Just See Mtv 17.30 Mtv:new 18.00 The Rock
Chart 19.00 Newlyweds 19.30 My Super Sweet 16 20.00
Power Girls 20.30 The Osbournes 21.00 Top 10 at Ten
22.00 Punk’d 22.30 Wonder Showzen 23.00 Alternative
Nation 0.00 Just See Mtv

+YHUVYHJQD"

VH1

15.00 So 80s 16.00 VH1’s video jukebox 17.00 Smells
Like the 90’s 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00
The Fabulous Life of... 20.00 When Super Models Ruled
the World 21.00 VH1 Rocks 21.30 Flipside 22.00 Crazy
Top 5 22.30 VH1 Hits
CLUB

12.10 Fashion House 12.35 Paradise Seekers 13.00 Staying in Style 13.30 Hollywood One on One 14.00 The Review 14.25 City Hospital 15.10 The Roseanne Show 16.00
Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 The Race 17.40
Hollywood Star Treatment 18.05 G Girls 18.30 Hollywood
One on One 19.00 Girls Behaving Badly 19.25 Cheaters
20.15 Sextacy 21.10 My Messy Bedroom 21.35 More Sex
Tips for Girls 22.00 What Men Want 22.30 Men on Women
23.00 Weekend Warriors 23.30 Anything I Can Do 23.55
Arresting Design 0.25 Fashion House 0.50 Ross’s BBQ
Party 1.15 Staying in Style
CARTOON NETWORK
12.20 Samurai Jack 12.45 Foster’s Home for Imaginary
Friends 13.10 Ed, Edd n Eddy 13.35 Codename: Kids
Next Door 14.00 Viva Las Bravo 16.05 Samurai Jack
16.30 Foster’s Home for Imaginary Friends 16.55 Ed, Edd
n Eddy 17.20 Dexter’s Laboratory 17.45 Codename: Kids
Next Door 18.10 The Powerpuff Girls 18.35 The Grim
Adventures of Billy & Mandy
MGM

13.20 Prancer 15.05 Program, the 17.00 She Knows Too
Much 18.35 I Want to Live (tv Movie) 20.35 Hawaiians, the
22.45 Below the Belt (1980) 0.20 Kidnapped 2.00 Cohen
& Tate 3.25 Mechanic, the
TCM

19.00 The Bad and the Beautiful 20.55 Lust for Life 22.55
Suzy 0.25 The Biggest Bundle of Them All 2.10 Brotherly
Love
BBC FOOD
12.00 Douglas Chew Cooks Asia 12.30 Ready Steady
Cook 13.00 Madhur Jaffrey’s Far Eastern Cookery 13.30
James Martin Sweet 14.00 The Naked Chef 14.30 Cupid’s
Dinner 15.00 Ever Wondered About Food 15.30 Ready
Steady Cook 16.00 Rocco’s Dolce Vita 16.30 Tamasin’s
Weekends 17.00 Rachel’s Favourite Food 17.30 Beyond
River Cottage 18.00 Kitchen Takeover 18.30 Ready Steady Cook 19.00 James Martin: Yorkshire’s Finest 19.30
Sophie’s Weekends 20.00 Nigella Bites 20.30 Neil Perry
Fresh and Fast 21.30 Ready Steady Cook
SV1

13.10 Vet hut! 14.00 Rapport 14.10 Gomorron Sverige
15.00 Skratt smittar 15.30 Den norske lotsen 16.00 BoliBompa 16.01 Kipper 16.10 Brum 16.20 Den gyllene
gåsen 16.30 De tre vännerna och Jerry 16.55 Lilla Aktuellt
17.00 Toms mystiska resa i tiden 17.25 Musikvideo 17.30
Rapport 18.00 Uppdrag granskning – vad hände sen?
19.00 Kommissionen 20.30 Vet hut! 21.20 Rapport 21.30
Kulturnyheterna 21.40 Sommartorpet 22.10 Älskade
dumburk 22.40 Sändning från SVT24

»

Heather Locklear lék eitt sinn í Melrose Place. Heather Locklear leikur
aðalhlutverkið í hörkuspennandi
myndaflokki sem er á dagskrá Stöðvar 2 á þriðjudögum. Sögusviðið er alþjóðlegi flugvöllurinn í Los Angeles,
LAX. Um flugvöllinn fara árlega milljónir farþega og stjórnendur hans
hafa í mörg horn að líta. Öryggismál
eru í öndvegi enda vofir ógn hryðjuverka stöðugt yfir. Harley Random er
ein þeirra sem fara með völdin á LAX
en á meðal daglegra áhyggjuefna
hennar eru sprengjuhótanir og
drukknir flugmenn.

FM 90,9

7.03 Morgunútvarpið 9.03 Margrætt með Elísabetu Brekkan. 10.03 Morgunstund með Sigurði
G. Tómassyni.
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GUY FYRIR IPOD FRÁ SPECK

Eykur skemmtanagildi iPodsins
ig er hægt að vernda iPodinn og gefur iPodinum nýtt
skemmtanagildi.

SEM ER?
iPodinn er nánast orðinn almannaeign líkt og farsíminn. Eina vandamálið er að þegar hann er tengdur við
græjurnar er hann bara lítið og leiðinlegt tæki. Nú
hafa hönnuðir hjá fyrirtækinu Speck hins vegar búið til
umbúðir utan um þetta vinsæla tæki sem bæði
vernda hann og eru mannsins gaman. Þetta er lítill
skrýtin kall sem getur brugðið sér í allra kvikinda líki
og tekur við öllum gerðum af iPod-spilaranum.

HVAR FÆST ÞAÐ?
iGuy er hægt að panta á heimasíðu Speck,
www.speckproducts.com.

HVAÐ KOSTAR ÞAÐ
iGuy kostar rúmar tvö þúsund krónur án sendingarkostnaðar.

HVERNIG VIRKAR ÞAÐ?

... fá FH-ingar fyrir að næla sér í
Íslandsmeistaratitilinn annað
árið í röð.
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LÁRÉTT 1 skyndilega 6 matjurt 7 forfaðir
8 tímaeining 9 fornafn 10 ...faldur 12 ætt
14 leikföng 15 sjó 16 klaki 17 langar 18
dreifa.
LÓÐRÉTT 1 ílát 2 lík 3 mjöður 4 óvarkárni 5 að 9 pappírsblað 11 styrktartré 13
skartgripur 14 gyðja 17 hætta.
LAUSN
LÁRÉTT: 1 Snöggt, 6 Kál, 7 Ái, 8 Ár, 9 Öll,
10 Þre, 12 Kyn, 14 Dót, 15 Sæ, 16 Ís, 17
Vil, 18 Strá.
LÓÐRÉTT: 1 Skál, 2 Nár, 3 Öl, 4 Gáleysi,
5 Til, 9 Örk, 11 Póst, 13 Næla, 14 Dís, 17
Vá.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1
2
3

Í Portugal og Spáni.
Hannes Hlífar Stefánsson.
14 stiga forskot.

» FASTUR
» PU N KTU R

iPodinum er stungið ofan í iGuy og nýtur þannig
verndar frá misvitrum vinum og handóðum börnum.
Það sem er hins vegar aðalmálið hjá iGuy er að það er
hægt að beygja hann á alla kanta og hafa hann í
hvers kyns stellingum. Hann er því bæði ákaflega sniðug lausn fyrir þá sem hafa lengi velt því fyrir sér hvern-

JÓN ÓLAFSSON OG HILDUR VALA: MÚSÍKALSKT PAR

FRÉTTIR AF FÓLKI

Ást og hamingja í kringum Idol- keppnina
Jón Ólafsson, sem borið hefur titilinn kynþokkafyllsti karlmaður Íslands, og Hildur Vala, söngfugl og
Idol-stjarna, eru að hittast. Ekki
bara til að spila saman tónlist heldur eru þau farin að rugla saman
reytum. Jón vildi lítið um þetta mál
tala en sagðist vera feginn að vera
ekki lengur í felum með það. Hann
vildi frekar tala um slakt gengi
Þróttara í deildinni, en þeir töpuðu
fyrir ÍBV á Íslandsmótinu á sunnudaginn og eru í bullandi fallbaráttu. „Hefði ég æft eins og maður
væri ég örugglega á bekknum, 42
ára gamall,“ sagði hann og kenndi
vindinum í Eyjum um úrslitin.
„Þeir kunna að spila í svona roki.
Sparka bara boltanum hátt upp í
loftið og svo fýkur hann inn,“ útskýrði Jón og hló. Hann bætti við
að Köttarar, stuðningsmenn Þróttar, hefðu þrátt fyrir úrslitin verið í
miklu stuði úti í Eyjum.
Talið barst þó snögglega aftur
að þessu nýjasta pari í tónlistarheiminum en Jón var ákaflega fámáll. „Maður er ekkert að hugsa
um svona hluti heldur gerast þeir
bara,“ sagði hann.
Mál Paulu Abdul, sem er dómari í bandarísku Idol-keppninni,
hefur verið ofarlega á baugi að
undanförnu í fjölmiðlum þar
vestra. Hún var sökuð um að hafa
átt í ástarsambandi við Corey
Clarke, sem tók þátt í keppninni
fyrir ári, og hafa aðstoðað hann
með lagaval. Mikil rannsókn fór
fram innan Fox-sjónvarpsstöðvarinnar og var Abdul hreinsuð af
ásökunum. Blaðamanni lék því forvitni á að vita hvort eitthvað slíkt
væri fyrir hendi en Jón hló bara.
„Það er svo langt síðan að Idolkeppnin var og þetta gerðist bara í
sumar,“ sagði hann og þar við sat.
Ástin og rómantíkin hefur

HILDUR VALA Hildur hefur sungið með Stuðmönnum í sumar en hún gaf út plötu undir
styrkri stjórn Jóns Ólafssonar.

JÓN ÓLAFSSON Jón var ánægður með lífið og tilveruna þrátt fyrir slakt gengi Þróttara í
knattspyrnu. Hann vildi lítið tala um samband sitt og Hildar Völu.

heldur betur blómstrað í kringum
Idol-keppni Stöðvar 2 síðan þátturinn hóf göngu sína fyrir þremur
árum. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins eru Jón og Hildur
Vala tíunda parið sem sprettur
upp í kringum hana. Það gæti því

Karl Helgason, fræðimaður og forhjá bókaútgáfunni Bjarti, bættJistónleggjari
nýlega í stöðugt stækkandi hóp Íslendinga sem úttala sig um allt og ekkert
á persónulegum bloggsíðum. Jón Karl er
lunkinn kenningasmiður og hefur meðal
annars leitað að höfundi Njálu í víðu
samhengi. Blogg sitt nefnir Jón Karl Gráa
svæðið og birtir það á slóðinni
http://tjonbarl.blogspot.com. Hann beinir
ekki síst glöggu auga sínu að þjóðfélaginu og les úr hinum ýmsu táknum sem
birtast í umhverfinu og þannig varð hann
fyrir hugljómun í biðröðinni við kassann í
Bónus og setur fram áhugaverða kenningu í nýjustu færslu sinni um það hvernig Jón Ásgeir Jóhannesson og félagar í
Baugi geta grætt á Baugsmálinu. „Þegar
eigendur Baugs sáu hvert stefndi settust
þeir niður og spurðu sig sömu grundvallarspurningar og Ragnar í Smára. Fram
undan var lögreglurannsókn, ákærur,
söguleg réttarhöld, pólitískar samsæriskenningar; með öðrum orðum efni sem
fjölmiðlar gætu gert sér stórkostlegan mat úr, efni sem ætti eftir
að selja, dag eftir dag, viku
eftir viku, mánuð eftir
mánuð. Já, spurningin
var: Hvernig getum við
grætt á þessu? Og svarið
var einfalt: 365 miðlar“.
ollywood-sjarmörinn og leikarinn
með barnsandlitið Ryan Phillippe er
H
eins og alþjóð veit staddur á Íslandi við
tökur á næstu mynd Clints Eastwood,
Flags of Our Fathers. Þótt Eastwood sé
þekktur fyrir að halda uppi heraga á
tökustað hefur Ryan náð að djamma vel
í Reykjavík og hefur síður en svo látið
aftra sér í kvennamálum að hann sé giftur eðalleikkonunni Reese Witherspoon
og eigi með henni tvö börn. Miklar
sögur fara af afrekum Ryans á stúlknaveiðum á börum borgarinnar og nú síðast fór hann mikinn á Café Oliver. Kappinn komst þó að því um helgina að það
getur þurft meira en fríða snoppu og
þekkt nafn til þess að táldraga íslenskar
meyjar en ein þeirra sneri snarlega við
honum bakinu eftir að hann hafði gerst
svo djarfur að gefa henni upp númerið á
hótelherberginu sínu.

allt eins verið að einhverjir af
þeim rúmlega fjórtan hundruð
sem skráðu sig í keppnina núna
gætu átt eftir að finna ástina í
sínu lífi. Hún er því orðin miklu
meira en bara söngkeppni.
freyrgigja@frettabladid.is

Dr. Robert Moog bjó til skrítin hljóð
Frumkvöðullinn í gerð hljóðgervla,
dr. Robert Moog, er látinn 71 árs að
aldri. Á meðal þeirra hljómsveita
sem notuðu hljóðfærin hans voru
Bítlarnir, The Doors og Kraftwerk.
„Hann og Don Buchla voru í
þessu. Buchla var meira í tilraunapælingum og hippastemningu
og vildi til dæmis ekki vera með
nótur á sínum hljóðgervlum,“ segir
listamaðurinn Birgir Örn Thoroddsen, sem þekkir vel til dr. Moog.
„Það er flott sánd í þessu. Þetta eru
vel hannaðar græjur og músíkalskar.“
Dr. Moog smíðaði sinn fyrsta
hljóðgervil þegar hann var fjórtán
ára og árið 1964 gerði hann MiniMoog, fyrsta handhæga hljóðgervilinn. Hljómsveitin The Beach
Boys notaði hljóðgervil hans í laginu Good Vibrations árið 1966 en
það var ekki fyrr en tveimur árum
síðar sem dr. Moog varð þekkt nafn
í tónlistarbransanum. Þá notaði
Walter Carlos hljóðgervil hans á

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI
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BIBBI Birgir Örn Thoroddsen þekkir vel til dr. Robert Moog sem er nýlátinn.

Grammy-verðlaunaplötunni
Switched-On Bach, sem ruddi veginn fyrir þróun raftónlistar.
„Ef hann hefði ekki gert þessa
minni hljóðgervla hefði raftónlistarsenan þróast miklu seinna,“ segir
Bibbi. Aðspurður segir hann að
hljóðgervill hermi eftir hljóðum
sem við þekkjum úr umhverfinu

með rafmerkjum. „Þessir elstu hliðrænu hljóðgervlar eins og dr. Moog
bjó til unnu með rafmerkin fram og
til baka. Það er auðvelt að búa til
skrítin hljóð og eiginlega ótakmarkað hvað er hægt að gera með þessu.
Núna eru komnir hljóðgervlar í
tölvur sem eru að herma eftir þessum gömlu græjum,“ segir hann. ■
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Menningarfyllerí

M

enningardagurinn var veisla í
miðborginni. Bollývúdd-dansarar, tryggingafélagsdraugar, leikarar í klettaklifri, strengjakvartett,
myndlist, kóngsdætur og Arabíunætur. Brosmildur lögregluforingi
spjallaði við gesti og gangandi í
Austurstræti. Í mannþrönginni í
Bankastræti kallaði einhver: Æi,
hjálp, ég missti linsu. Ömmur dönsuðu línudans og meira að segja sólin fór að glenna sig. En svo skall á
eitthvert menningarlegt óveður að
næturlagi – suddi og hraglandi með
tilheyrandi leiðindum. Þetta gerðist
líka í hitteðfyrra, sagði löggan, en
ekki í fyrra. Þá var svo gott veður.

FER mannskapurinn ekki á fyllerí
á almannafæri í góðu veðri? Er það
rokið og hellidemban sem fær liðið
til að skvetta í sig? Það getur svo
sem vel verið – en hitt er víst að í
fyrra var nokkuð öflugur áróðursbylur undanfari menningarnætur
til forvarnar fyrir foreldra og börn.
Kannski hefur áminningardemban
nú ekki verið jafn öflug og síðast.
Við vitum það eitt að fullir krakkar
í bænum að næturlagi eru þjóðlegt
ferðaþjónustufyrirbæri líkt og
Svarti dauði, Gullfoss, Geysir og
lopapeysur. Túrhestar mynda herlegheitin ákaft eins og Ólafsvöku,
afríska þjóðdansa og kínverska
hópleikfimi.
ÞETTA er pínulítið og brjálað
dótasamfélag, sagði Íslendingur
sem er löngu brottfluttur af skerinu og datt niður úr skýjunum um
daginn í stutta heimsókn. Eru til
dæmis allir alltaf í erfiðum jöklaferðum á hálendinu? spurði hann
og benti undrandi á sérútbúna
fjallajeppa á torfæruhjólum í miðborginni. Tja, nei, svöruðum við afsakandi, en það snjóar nú stundum.
Þið eruð dótasjúklingar og gleymið
öllu mannlegu á meðan, sagði hann
ergilegur og okkur setti hljóð. Ég
mundi eftir konunni sem var alla
ævina svo upptekin af því að hafa
fínt í stássstofunum að hún bauð
aldrei nokkrum manni inn til sín.
EN við erum metnaðarfull, dugleg
og viljum gera allt af myndarskap,
svöruðum við okkur til málsbóta.
Við höldum meira að segja ástarviku til að fjölga á Vestfjörðum. Já,
það er metnaðarfullt, myndarlegt
og dugmikið krakkafylleríið í miðbænum, sagði hann og hló kaldhæðnislega. Æ, hver er fullkominn?
tuldruðum við. Það má áreiðanlega
finna margt vont í útlöndum líka.
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