GUÐRÚN ÁRNADÓTTIR

ÁSTA HRAFNHILDUR GARÐARSDÓTTIR

Leikhúsunnandi fram
í fingurgóma

Stundin mín me›
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Stútfullur
BT bæklingur
fylgir blaðinu
í dag!

EKKI MISST AF FRUMSÝNINGU Í 50 ÁR
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FÓLK 54

Í MIÐJU BLAÐSINS

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 550 5000

FIMMTUDAGUR

Forstjóraskipti í KB banka:

Ingólfur í sta›
Hrei›ars Más

Blikastúlkur Íslandsmeistarar
Breiðablik tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í fimmtánda sinn
með 5–1 sigri á ÍA á
Akranesi í gær. Þetta er
fyrsti titill Blika í fjögur
ár en liðið er taplaust í
sumar og á möguleika á
að vinna bikarinn líka
seinna í þessum
mánuði.
ÍÞRÓTTIR 36

Mörgum bregður skiljanlega í brún við
að þurfa nú að borga 113 til 120 krónur fyrir hvern bensínlítra sem kostaði 70
krónur fyrir ekki alls
löngu, segir Þorvaldur Gylfason
hagfræðingur og
veltir fyrir sér
hvað sé til ráða.
UMRÆÐAN 24

Mojito ekki sama og mojito
Drykkurinn hefur slegið í gegn á
Íslandi en það er ekki
sama hvernig hann
er búinn til. Stefán
Óskarsson, yfirbarþjónn á Salt, veit nákvæmlega hvernig
hlutföllin eiga að vera.
MATUR OG VÍN 48

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Olíuverð í uppheimum

ARNÞÓR ÞORVALDSSON MÁVASKYTTA Arnþór skaut mikið af mávum á árum áður í Kollafirði en þar má nú ekki skjóta lengur og hefur
mávum fjölgað mjög í Reykjavík vegna þess að mati Arnþórs.

Skjóta sjö ﬂúsund
máva á ári hverju

VEÐRIÐ Í DAG

BJARTAST AUSTAN TIL Rigning eða
skúrir á Vestfjörðum, vestan til og sums
staðar um suðaustanvert landið, annars
yfirleitt þurrt að kalla. Hiti 5-12 stig, hlýjast
VEÐUR 4
fyrir austan.
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Öngþveiti í Bagdad:

ﬁúsund manns
sag›ir látnir

„Við skjótum mest á
urðunarstaðnum í Álfsnesi en
þangað sækja mávarnir í leit að
æti. Við skjótum líka í eyjunum
úti á sundunum,“ segir Guðmundur Friðriksson, skrifstofustjóri neyslu- og úrgangsmála
hjá Reykjavíkurborg. Hann
segir að alls séu skotnir um sjö
þúsund mávar á hverju ári en
það dugi ekki til því kvartanir
berist í síauknum mæli inn á
borð borgaryfirvalda.
Á
fundi
umhverfisráðs
Reykjavíkur á dögunum var lagt
fram svar umhverfissviðs borgarinnar við fyrirspurn fulltrúa
Sjálfstæðisflokksins þar sem
fram kom að mávum hefði fjölg-

að verulega og til greina kæmi að
grípa til aðgerða vegna þess.
„Veiðifélög í borginni hafa til
að mynda óskað eftir aðstoð þar
sem mávurinn étur seiði sem
ganga niður árnar en almennt séð
sjáum við meira af mávum núna
en áður. Aðgerðirnar virðast ekki
duga til. Við brýnum fyrir fólki
að ganga snyrtilega um borgina
því mávarnir leita í rusl á götum
borgarinnar,“ segir Guðmundur.
Arnþór Þorvaldsson mávaskytta segir að skotveiðibann
innan
borgarmarkanna
sé
meginástæðan fyrir því að
mávum hafi farið fjölgandi.
„Áður en Kjalarnes rann inn í
Reykjavík sem eitt sameinað

Allt að eitt þúsund manns eru
taldir hafa beðið bana í höfuðborg
Íraks í gær þegar helgiganga sjía
leystist upp í öngþveiti vegna ótta
um að sjálfsmorðssprengjumaður
væri í hópnum. Flestir hinna látnu
tróðust undir í mannþrönginni en
einnig drukknuðu margir í ánni
Tígris.
„Við heyrðum að maður væri
með sprengju í hópnum. Allir tóku
að hrópa og því dýfði ég mér í ána
og synti til lands. Ég sá konur,
börn og gamalt fólk falla á eftir
mér ofan í fljótið,“ sagði Fadhel
Ali, 28 ára.
Þetta er mannskæðasti einstaki
atburðurinn í Írak síðan ráðist var
Sjá síðu 4
inn í landið vorið 2003.
ÍRAK

Um ﬂa› bil sjö ﬂúsund mávar eru skotnir í Reykjavík á hverju ári. ﬁa› dugar
ekki til og kvartanir aukast ár frá ári vegna ágangs máva. Borgaryfirvöld
hvetja íbúa borgarinnar til a› ganga snyrtilega um.
VEIÐAR

VIÐSKIPTI Ingólfur Helgason, framkvæmdastjóri Markaðsviðskiptadeildar KB banka, tekur við starfi
forstjóra
KB
banka á Íslandi af
Hreiðari Má Sigurðssyni
samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins.
Hreiðar Már
mun stjórna frek- HREIÐAR MÁR
ari uppbyggingu Hreiðar Már hættKaupþings banka ir og Ingólfur
Helgason tekur
frá Lundúnum. Er við starfi hans.
þetta liður í skipulagsbreytingum
og
frekari
hrókeringum æðstu stjórnenda
innan fyrirtækisins.
Ingólfur Helgason er viðskiptafræðingur að mennt og hóf
störf við einstaklingsráðgjöf hjá
Kaupþingi árið 1993. Hann gegndi
stöðu framkvæmdastjóra Markaðsviðskipta Kaupþings frá 1997
til 2003 og sömu stöðu hjá KB
-jsk
banka frá árinu 2003.

sveitarfélag gat ég skotið máva í
uppeldisstöðvum mávsins í
Kollafirði, Víðinesi og Naustanesi. Þar er mikið varp en eftir
að sveitarfélögin sameinuðust
er bannað að skjóta. Þess vegna
eru mávar sofandi á hverjum
ljósastaur í borginni snemma á
morgnana og éta allan mat frá
öndunum á Tjörninni,“ segir
Arnþór. Hann segist sjálfur hafa
skotið um fjögur þúsund máva á
hverju ári en fái það ekki lengur
og telur það meginástæðuna
fyrir ástandinu eins og það er í
dag. „Síðustu sex árin hefur
mávum fjölgað, einmitt vegna
þessa,“ segir Arnþór.
- hb

HÚN
ER KOMIN
Í SKÍFUNA!

Þrír af hverjum fjórum vilja engar breytingar á hátíðarhöldunum:

Mikil ánægja me› Menningarnótt
SKOÐANAKÖNNUN Mikill meirihluti
Reykvíkinga er sáttur við Menningarnótt eins og hún hefur verið
haldin, samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins. Rúm
74 prósent þeirra sem tóku afstöðu til spurningarinnar sögðu
að Menningarnótt ætti að halda
að ári, með svipuðu sniði og nú
var gert. Rúm 25 prósent töldu
að einhverjar breytingar ætti að
gera.
Sif Gunnarsdóttir, verkefnis-

stjóri viðburða hjá Höfuðborgarstofu, segist himinlifandi með
niðurstöðurnar. „Hins vegar
þegar hátíð er orðin tíu ára, eins
og Menningarhátíð, er full
ástæða til að staldra við og skoða
hana aftur, líkt og við höfum
verið að gera.“ Geir Jón Þórisson, yfirlögregluþjónn í Reykjavík, segir að alltaf sé hægt að
fjölga lögreglumönnum, en það
komi þó ekki í veg fyrir pústra.
„Ég er á því að færa Menning-

arnótt á sunnudag. Það er slæmt
að tengjast inn á þennan laugardag, sem er síðasti laugardagurinn fyrir skólabyrjun.“
Könnun var gerð dagana 27.
og 28. ágúst. Hringt var í 800
Reykvíkinga, skipt jafnt milli
kynja og valið af handahófi úr
þjóðskrá. Spurt var: „Á að halda
Menningarnótt að ári með svipuðu sniði og nú var gert?“ og
tóku 94,4 prósent svarenda afstöðu til spurningarinnar.
- ss
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Nýtt Hagkaupsblað
fylgir Fréttablaðinu í dag*

*á völdum svæðum
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Iceland Express fjölgar áfangastöðum frá og með maí á næsta ári:

Flogi› til sex n‡rra áfangasta›a
SPURNING DAGSINS
Árni, ﬂú vilt ekki vera í einhverju ö›ru sæti?
„Jú, ég er til í að vera í hvaða öðru sæti
sem er.“
Árni Þór Sigurðsson sækist eftir öðru sæti á lista
VG fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor.

FERÐAMÁL
Flugfélagið
Iceland
Express mun hefja áætlunarflug til
sex borga í Evrópu frá og með maí á
næsta ári, samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins. Þrír áfangastaðanna
eru á Norðurlöndunum og þrír í
Þýskalandi.
Borgirnar sem flogið verður til á
Norðurlöndunum eru Björgvin,
Gautaborg og Stokkhólmur en
þýsku áfangastaðirnir eru Hamborg, Berlín og Friedrichshafen.
Mun Iceland Express meðal annars
ætla að reyna selja ferðir sínar erlendum ferðamönnum á þessum
slóðum auk þess sem áfangastaðirnir munu vera valdir þar sem ferðir

Íslendinga til norrænu borganna
eru tíðar.
Iceland Express mun taka í notkun þrjár nýjar vélar af sömu gerð
og stærð og félagið notar í dag
vegna hinna nýju áfangastaða. Má
búast við að fargjöld verði á svipuðu verði og þau eru til núverandi
áfangastaða félagsins en félagið
flýgur til Kaupmannahafnar, Lundúna og Frankfurt í dag. Áætlað er að
flug til þessara borga muni standa
til boða fljótlega en fyrstu vélarnar
halda utan í lok maí á næsta ári. - hb
NÝJAR FLUGLEIÐIR Iceland Express ætlar

að bæta þremur þotum í flota sinn.

EITUREFNAKAFARAR AÐ STÖRFUM
Eiturefnakafarar frá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins við Krókháls í
gærkvöldi.

Eiturefnaleki við Krókhals:

Saltpéturs‡ra
lak hjá Össuri
Töluvert magn af saltpétursýru lak út við húsnæði Össurar við Krókháls á tíunda tímanum í gærkvöldi. Verið var að
vinna í húsnæðinu þegar starfsmenn urðu lekans varir og
hringdu í Neyðarlínuna.
Eiturefnakafarar frá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins voru
sendir á vettvang og nærliggjandi
götum var lokað. Ekki var talið að
neinn hefði andað efninu að sér
- hb
þannig að skaði hlytist af.

LÖGGÆSLA

Sat inni í 22 ár:

Fær ekki a›
kæra ríki›
FLÓRÍDA, AP Karlmaður sem sat 22
ár í fangelsi fyrir glæp sem hann
framdi ekki getur ekki höfðað
skaðabótamál á hendur Flórídaríki. Þannig hljóðar úrskurður
dómara í máli Wilton Dedge, sem
var dæmdur fyrir nauðgun sem
hefur síðan verið sýnt fram á að
hann var saklaus af.
Dómarinn sagði mál Dedge
sorglegt en að löggjöf Flórída
verndaði ríkið frá lögsóknum sem
þessari. Því gæti aðeins ríkisþing
Flórída tekið á máli hans. ■

Ófullnægjandi rannsókn lögregluyfirvalda á Keflavíkurflugvelli er har›lega
gagnr‡nd í s‡knudómi yfir Litháa sem ákær›ur var fyrir smygl á brennisteinss‡ru. Litháinn er farinn úr landi en hef›i í raun geta› sótt efni› aftur.
Litháískur karlmaður á
fertugsaldri var í gær sýknaður af
ákæru um að hafa smyglað hingað
brennisteinssýru til fíkniefnagerðar. Þá var upptökukröfu ákæruvaldsins vísað frá dómi og sakarkostnaður felldur á ríkissjóð.
Sævar Lýðsson, fulltrúi sýslumanns á Keflavíkurflugvelli,
sagði eftir að dómurinn hafði
verið skoðaður í gær að honum
yrði ekki áfrýjað. Litháinn hafði
þá fengið afhent vegabréf sitt og
var á leið úr landi.
„Ég bjóst nú frekar við þessari
niðurstöðu,“ sagði Guðrún Sesselja Arnardóttir, verjandi Litháans. Dómurinn telur ekki fullar
sönnur hafa verið færðar á innihald flasknanna sem teknar voru
af honum. „Álit dómsins er að sá
vafi nægi einn og sér til sýknu, en
bætir svo líka við að efasemdir
séu um huglæg refsiskilyrði fyrir
brotinu, það er að segja hvort
ákærði hafi vitað eða mátt vita að
hann væri að flytja brennisteinssýru til landsins,“ bætti hún við.
Dómurinn gagnrýnir rannsókn
málsins harðlega og segir sókn
þess öðru fremur hafa einkennst
af „órökstuddum dylgjum um að
ákærði sé bendlaður við alþjóðlega glæpastarfsemi“. Þá er því
hafnað að útskýringar mannsins á
ferðum sínum hafi verið ótrúverðugar. „Er og alþekkt að menn
leggja í langferðir til að leyna
framhjáhaldi fyrir maka sínum,“
segir dómurinn.
„Dómurinn er náttúrlega mjög
strangur og mikil vonbrigði.
Hingað til hefur verið litið
framhjá sögutilbúnaði burðar-

DÓMSTÓLAR

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Litháinn hef›i mátt
sækja s‡runa sína

FRÁ FUNDINUM Á ÞRIÐJUDAG Matthías G.
Pétursson, formaður sóknarnefndar, ásamt
sóknarbörnum í Garðasókn.

Deilur í Garðasókn:

Sta›a sóknarprests augl‡st
Þrír voru kjörnir í
sóknarnefnd Garðasóknar á aðalsafnaðarfundi sóknarinnar á
þriðjudag en listi með stuðningsmönnum Hans Markúsar Hafsteinssonar náði ekki kjöri. Hans
Markús fékk í gær frest til 1.
október til að ákveða hvort hann
ætli að þiggja nýja stöðu héraðsprests eða óska eftir lausn frá
embætti. Staða sóknarprests í
Garðasókn verður auglýst á næstunni en sóknarnefnd mun í framhaldinu skipa valnefnd. Sóknarbörn geta þó krafist þess að kosið
verði milli umsækjenda ef til þess
fást undirskriftir þrjátíu prósenta
atkvæðisbærra sóknarbarna. - hb

GARÐASÓKN

Fuglaflensa:

Brei›ist
líklegast ví›ar
GUÐRÚN SESSELJA ARNARDÓTTIR LÖGMAÐUR OG LITHÁÍSKUR SKJÓLSTÆÐINGUR HENNAR

Lithái var sýknaður af broti á fíkniefnalöggjöf í Héraðsdómi Reykjaness í gær. Dómurinn
taldi skýringar hans á ferð sinni hingað ekki hafa verið hraktar og það sama gilti um fyrri
ferðir hans hingað. „Vart má útiloka að hann sé einfaldlega hrifinn af landi og þjóð,“ segir
í dómnum.

dýra sem tekin hafa verið með
ólögleg efni í tolli og því kemur
þetta nokkuð á óvart,“ sagði
Jóhann R. Benediktsson, sýslumaður á Keflavíkurflugvelli, en
hann var í gær staddur í útlöndum. „Ég er ekki fyllilega búinn að
kynna mér forsendur dómsins en
við tökum til skoðunar og úrbóta
aðfinnslur gagnvart okkar vinnu.“
Heimildir blaðsins herma að

innan lögreglu velti menn því nú
fyrir sér hvort farin hafi verið rétt
leið í vali á ákæru í málinu, því
ekkert hafi legið fyrir um tengingu
við amfetamínframleiðslu. Þannig
hefði ef til vill verið líklegra til
sakfellingar að kæra Litháann
fyrir að hafa stofnað lífi og limum
fólks í hættu með því að vera með
sýruna í handfarangri í flugvél.
olikr@frettabladid.is

Fuglaflensan, sem hefur
gert vart við sig víða í Austur-Asíu,
mun líklega dreifast til Evrópu,
Mið-Austurlanda, Suður-Asíu og
Afríku að mati Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna. Stofnunin hvetur ríkisstjórnir
til að auka eftirlit og gera ráðstafanir ef neyðarástand skyldi skapast.
Að mati stofnunarinnar berst
veiran líklega langar leiðir með
villtum fuglum. Flensan greindist
nýlega í Síberíu og getur auðveldlega borist að Kaspíahafi og Svartahafi og átt þaðan greiðan aðgang að
Mið-Evrópu. ■

RÓM, AP

Langlundargeð starfsmanna hjúkrunar- og meðferðarheimila á þrotum:

Verkfall yfirvofandi ef ekki semst
„Við eigum fund í dag
með ríkissáttasemjara og ef ekki
næst samkomulag þar er ég ansi
smeykur um að það þurfi að koma
til verkfalls,“ segir Árni Stefán
Jónsson, framkvæmdastjóri stéttarfélagsins SFR, sem í sex mánuði
hefur reynt að ganga frá kjarasamningum við Samtök fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu, SFH,
en án árangurs.
Starfsmenn samtakanna, sem
eru jafnframt félagsmenn hjá
SFR, vinna hjá meðferðar- og
hjúkrunarheimilum eins og Hrafnistu, Grund, SÁÁ og fjölda annarra. Því er ljóst að áhrifin yrðu
gríðarleg ef til verkfalls kæmi.
Starfsmennirnir héldu fund í
gær og segir í ályktun fundarins
að langlundargeð þeirra sé á þrotum og því krefjist þeir þess að
forsvarsmenn SFH gangi frá
kjarasamningum við SFR án tafa

ATVINNUMÁL
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HRAFNISTA Í HAFNARFIRÐI Hrafnista er ein af þeim stofnunum sem yrðu fyrir miklum

skakkaföllum ef til verkfalls kæmi hjá starfsmönnum Samtaka fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu.

svo ekki þurfi að koma til alvarlegra átaka. Einnig var stjórn SFR
falið að undirbúa atkvæðagreiðslu um verkfall hjá stofnunum innan samtakanna.

„Í raun er það sárgrætilega
lítið sem ber á milli og það er því
alveg sorglegt að svo lítil þúfa
ætli að velta svo stóru hlassi,“
segir Árni Stefán.
- jse

SIMPLY CLEVER

SkodaOctavia

Aukabúnaðurá mynd: álfelgur

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 4098

1.820.000 kr.

SkodaOctavia
Nýr Skoda Octavia er glæsilegur bíll sem hefur sópað
að sér verðlaunum og viðurkenningum. Nýi bíllinn er
stærri, öruggari og betur búinn en nokkru sinni og
erfir helstu kosti fyrirrennara sinna: áreiðanleika, lága
bilanatíðni og frábæra aksturseiginleika.

GullnaStýrið
Skoda Octavia hefur meðal
annars hlotið Gullna stýrið,
einhver eftirsóttustu
bílaverðlaun heims.

Og eins og áður er Octavia á verði sem enginn
sambærilegur bíll keppir við.

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

62,41

62,73
113

Sterlingspund

GBP

112,42

Evra

EUR

76,94

77,41

Dönsk króna

DKK

10,31

11,38

Norsk króna

NOK

9,79

9,85

Sænsk króna

SEK

8,25

8,3

Japanskt jen

JPY

0,562 0,566

SDR

XDR

90,47

91,08

Gengisvísitala krónunnar
107,17
HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Maður kærður fyrir að hóta barnsmóður og fyrrverandi tengdafólki:

Spornað gegn salmonellu:

Stakk lögreglumann í pungsta›

Hömlur á
innflutningi

DÓMSTÓLAR Fertugum manni er
gefin að sök sérlega hættuleg líkamsárás á lögreglumann, auk
eignaspjalla og hótana í garð
barnsmóður
og
fyrrverandi
tengdafólki. Aðalmeðferð fór
fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í
gær.
Í ákæru kemur fram að í byrjun júní í fyrra hafi maðurinn
kastað grjóti í gegnum rúðu á
heimili fyrrverandi tengdafólks
síns, þannig að auk rúðubrotsins
skemmdist parkett, borð og
veggur í eldhúsi. Einnig rispaði
hann bíl sem stóð við húsið.
Þegar lögregla mætti á heimili
mannsins í kjölfar skemmdar-

verkana lagði hann til tveggja
lögreglumanna með hnífi. Lögreglumennirnir sködduðust ekki
en þó náði hann að stinga annan
þeirra í pungstað þannig að samfestingur skemmdist. Tvö göt
komu á samfestinginn, annað
efst á hægra læri innanvert og
hitt vinstra megin í nára „og gat
kom á nærbuxur þar fyrir innan,“ segir í ákærunni. Maðurinn
er sagður hafa stofnað lífi og
heilsu lögreglumannsins í „augljósan háska á ófyrirleitinn hátt“.
Þá hótaði maðurinn barnsmóður
sinni og fyrrverandi tengdafólki
lífláti með bréfasendingum og
- óká
SMS-skilaboðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.
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HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR „Hæ [xx] ef
ad tú leyfir mér ekki ad sjá [xx] aftur dá
skal ég skjóta tig í hausinn 2 eda 3 desember og dá ertu daud og ég líka og dá
eiga [xx] ekki pabba eda mömmu bæ
bæ,“ segir í hótun manns til barnsmóður
sinnar síðasta sumar. Réttað var yfir honum í Reykjavík í gær.

NEYTENDUR Umhverfisráðuneytið
hefur formlega sett innflutningshömlur á tiltekin matvæli
sem hingað koma frá Taílandi
sökum þess að í þeim hefur
fundist örverumengun, þar með
talin salmonella.
Tilkynningin kemur í kjölfarið á hömlum sem Umhverfisstofnun hafði áður sett á gagnvart fersku og frosnu grænmeti
frá landinu en geti söluaðili hérlendis ekki sýnt vottorð um
ásættanlegt
örveruástand
verður að taka viðkomandi vöru
af markaði.
- aöe

Nýr framkvæmdastjóri KEA:

Á áttunda tug
umsókna
ATVINNA Á milli sjötíu og áttatíu
umsóknir bárust um starf framkvæmdastjóra Kaupfélags Eyfirðinga en umsóknarfrestur
rann út síðastliðinn laugardag. Benedikt
Sigurðarson,
stjórnarformaður
KEA,
segir að verið
sé að vinna úr
umsóknum og í
BENEDIKT SIGURÐARSON Stjórnarforkjölfarið verði
maður KEA segir að rætt
sérstaknýr framkvæmdastjóri lega við nokkra
félagsins verði ráðinn
aðila.
í upphafi næstu viku.
„Stjórnin
mun koma saman næstkomandi
mánudag og ef vel gengur munum
við ganga frá ráðningu nýs framkvæmdastjóra þann dag en
annars fljótlega í næstu viku,“
- kk
segir Benedikt.

Úrskurðaður í gæsluvarðhald:

Ré›st á fyrrum
samb‡liskonu
DÓMSTÓLAR Maður sem réðst á
fyrrverandi sambýliskonu sína og
sló ítrekað í höfuðið með felgulykli síðasta sunnudag hefur verið
úrskurðaður í gæsluvarðhald til
20. september. Úrskurðurinn var
kveðinn upp í Héraðsdómi Vesturlands í gær, en manninum er
einnig gert að sæta geðrannsókn.
Konan, sem er tæplega þrítug,
hlaut verulega áverka af árásinni,
en maðurinn komst óboðinn inn á
heimili hennar. Hún náði að flýja
upp á efri hæð hússins þar sem
tvö börn þeirra sváfu og hringja á
hjálp, en maðurinn fór af vettvangi. Hann var svo handtekinn
og fluttur á geðdeild Landspítalans.
- óká

ÓLÝSANLEGAR HÖRMUNGAR Ættingjar þeirra sem fórust í Bagdad í gær voru niðurbrotnir þegar þeir sáu lík ástvina sinna.

Allt a› eitt ﬂúsund manns dóu
Óttast er a› allt a› eitt ﬂúsund sjíar hafi drukkna› e›a tro›ist undir ﬂegar öngﬂveiti mynda›ist á trúarhátí› í Bagdad í gær. ﬁetta er mannskæ›asti einstaki atbur›urinn í Írak sí›an rá›ist var ﬂar inn vori› 2003.
Allt að eitt þúsund manns eru
taldir hafa beðið bana í höfuðborg
Íraks í gær þegar helgiganga sjía
leystist upp í öngþveiti vegna ótta
um að sjálfsmorðsprengjumaður
væri í hópnum. Flestir hinna látnu
tróðust undir í mannþrönginni en
einnig drukknuðu margir í ánni
Tígris.
Talið er að rúmlega ein milljón
trúaðra sjía hafi tekið þátt helgigöngunni í gær sem var haldin til
minningar um dauða Moussa ibn
Jaafar al-Kadhim árið 799, eins
hinna tólf svonefndu imama sem
sjíar hafa í hávegum. Sjö manns
höfðu týnt lífi í sprengjuárásum
sem gerðar voru við Khadim-

ÍRAK

moskuna í gærmorgun, þar sem
imaminn liggur grafinn, og því
voru margir þátttakenda í göngunni óttaslegnir um að ráðist yrði
á þá.
Þegar stór hluti göngunnar
var staddur á Al-A’imma brúnni
yfir Tígrisfljótið kom upp
orðrómur
að
sjálfsmorðssprengjumaður væri í hópnum.
Greip þá um sig mikil skelfing og
algjört öngþveiti skapaðist. Stór
hluti göngumanna virðist hafa
troðist undir en þeir sem áttu fótum sínum fjör að launa stukku
niður í Tígris, sem rennur tíu
metrum undir brúnni. Margir
þeirra komust ekki upp á bakka

VEÐRIÐ Í DAG

Þjóðleikhúsið – leikhúsið þitt!

árinnar heldur drukknuðu í leirgulu fljótinu.
Einn þeirra sem komst upp úr
Tígris var Fadhel Ali, 28 ára. „Við
heyrðum að maður væri með
sprengju í hópnum. Allir tóku að
hrópa og því dýfði ég mér í ána og
synti til lands. Ég sá konur, börn
og gamalt fólk falla á eftir mér
ofan í fljótið.“
Fjöldi þeirra sem lést liggur
ekki nákvæmlega fyrir en BBC
hermir að allt að þúsund manns
séu taldir af. Líkhús borgarinnar
fylltust á augabragði og því voru
lík geymd úti á götu í kæfandi hitanum. Grátandi ættingjar ráfuðu
á milli líkanna og reyndu að finna

ástvini sína þar á meðal.
Að líkindum var enginn
sprengjumaður í hópnum, í það
minnsta hefur lögregla ekki fundið nein merki um sprengiefni.
Samt sem áður kenndu leiðtogar
sjía „öfgamönnum, stuðningsmönnum Saddams og hryðjuverkamönnum“ um harmleikinn.
Leiðtogar súnnía hafa hins vegar
látið harm sinn í ljós. „Á þessari
sorgarstundu vottum við öllum
Írökum samúð okkar og sérstaklega foreldrum píslarvottanna
sem í dag biðu bana í Kazimiyahhverfinu,“ sagði Haith al-Dhari
súnníaklerkur.
sveinng@frettabladid.is

www.toyota.is

Kannastu við
tilfinninguna
að fá hærri
einkunn á
prófi en þú
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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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HB Grandi ræður yfir mestum fiskveiðiheimildum allra útgerðarfyrirtækja:

Nær helmingur kvótans í höndum tíu fyrirtækja
félagið heitir í dag, í níunda
sæti. Útgerðarfélagið Tjaldur,
sem er í eigu sömu eigenda og
Brim, er sjöunda kvótahæsta
sjávarútvegsfyrirtækið og samanlagt nema aflaheimildir félaganna tveggja 7,19 prósentum af
heildarúthlutuninni. Samanlagðar aflaheimildir Brims og Tjalds
á fiskveiðiárinu sem nú er að
ljúka námu 6,68 prósentum af
heildarúthlutuninni.

FLJÓTSDALSHÉRAÐ

AKUREYRI

VILL VEGLÝSINGU Eiríkur Bj.
Björgvinsson, bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs, hefur farið þess á leit
við Vegagerðina að vegurinn frá
gatnamótum Fagradalsbrautar og
Norðfjarðarvegar og að Eyvindarárbrú verði upplýstur. Þetta
vill hann að verði gert áður en
myrkva fer að ráði í haust enda
aukið það öryggi vegfarenda til
muna.

VILJA LÓÐ NÆRRI MIÐBÆNUM
Forsvarsmenn Félagsstofnunar
stúdenta á Akureyri hafa óskað
eftir viðræðum við bæjaryfirvöld
um lóð fyrir stúdentaíbúðir nærri
miðbæ Akureyrar. Taki bæjaryfirvöld vel í erindið er hugmynd stúdenta að hefja byggingu
fjölbýlishúss með þrjátíu til
fimmtíu einstaklingsíbúðum
næsta vor.

Stoltenberg vill stokka
upp opinbera ﬂjónustu

KJÖRKASSINN
Ætlar þú að stunda líkamsrækt í haust?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

59%

Nei

41%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú farið á Þjóðminjasafnið síðan það opnaði aftur?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

Kortasalan stendur yfir!
Opið kort
Gildir á ﬁmm sýningar
Þegar löngunin grípur þig!
Verð: 10.500 kr.

Áskriftarkort á Stóra sviðið
Gildir á ﬁmm sýningar
Þitt sæti!
Verð: 10.500 kr.
Áskriftarkort á minni sviðini
Gildir á sex sýningar
Frábær kjör!
Verð: 10.500 kr.

FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN

HB Grandi er með
mestar aflaheimildir í upphafi
næsta fiskveiðiárs, í þorskígildistonnum talið, en nýtt fiskveiðár hefst í dag. Aflahlutdeild
HB Granda nemur 8,87 prósentum af heildarúthlutuninni en
þar á eftir kemur Samherji með
7,29 prósent og Þorbjörn Fiskanes með 5,03 prósent. Tíu kvótahæstu fyrirtækin ráða samtals
yfir hátt í helmingi aflaheimilda
þjóðarinnar eða 47,74 prósentum.
Útgerðarfélag Akureyringa
var til skamms tíma á meðal
þriggja kvótahæstu útgerða
landsins en nú er Brim, eins og

AFLAHEIMILDIR

- kk

VILHELM ÞORSTEINSSON EA Enn á eftir að

úthluta aflaheimildum utan íslensku
lögsögunnar, þar á meðal kolmunna og
norsk-íslenskri síld, og ekkert liggur fyrir
um aflaheimildir í loðnu.

Beinn stu›ningur samtaka launafólks í Noregi vi› Verkamannaflokkinn er ﬂyrnir í augum hægrimanna ellefu dögum fyrir ﬂingkosningarnar. Forma›ur Verkamannaflokksins vill ekki einkavæ›a heldur stokka upp í opinberum rekstri.
STJÓRNMÁL Jens
Stoltenberg, formaður norska
Ve r k a m a n n a flokksins, hitti
tvo helstu leiðÞINGKOSNINGARNAR
toga
samtaka
launafólks á ráðstefnu um velferð
og valfrelsi í gær, en flokkurinn
talar fyrir uppstokkun í opinberum rekstri. „Það stendur sem
samþykkt var á landsfundi Verkamannaflokksins að við, sem
hlynnt erum opinberum umsvifum og þjónustu, viljum jafnframt
stokka upp. Hægrimenn tala aðeins fyrir einkavæðingu. Endurnýjun er okkar markmið. Það
kemur meðal annars fram í
áformum okkar um endurskoðun
tryggingabóta sem ætlað er að
fækka fólki á framfærslu hins
opinbera en fjölga fólki á vinnumarkaði,“ segir Stoltenberg.

Norsku

www.leikhusid.is

KJELL MAGNE BONDEVIK

Formaður Kristilega þjóðarflokksins heitir
auknum stuðningi við þá efnaminnstu.

JENS STOLTENBERG, FORMAÐUR VERKAMANNAFLOKKSINS Staða hans virðist sterk þegar
ellefu dagar eru til þingkosninganna. Beinn stuðningur samtaka launafólks í Noregi við
Verkamannaflokkinn er þyrnir í augum hægriflokkanna.

Hann kveðst andvígur einkavæðingu innan heilbrigðis- og
skólakerfisins og í umönnunarþjónustu. „Ég held mig við það
sem ég hef áður sagt að markaðslausnir gilda ekki á þessum sviðum.“
Frjálslyndi flokkurinn Venstre, sem stutt hefur hægristjórn
Bondeviks, telur koma til greina
að þrengja verkfallsréttinn og
koma þannig í veg fyrir langvinn
verkföll sem hafi haft víðtæk
neikvæð áhrif á norskt efnahagslíf síðustu misserin.
Gerd-Liv Valla, forseti norska
Alþýðusambandsins, segir að
launamunur aukist og réttindi
launamanna verði skert nái
hægriflokkarnir völdum á nýjan
leik.
Kjell Magne Bondevik, forsætisráðherra
og
formaður
Kristilega þjóðarflokksins, heitir
auknum stuðningi við þá efna-

minnstu. Hann vill bæta hag öryrkja, gera reglur um vinnutíma
sveigjanlegri og skapa þeim aukin tækifæri til að bæta fjárhagslegt öryggi sitt umfram þann
beina stuðning sem kemur frá
hinu opinbera.
Verkalýðshreyfingin styður
Verkamannaflokkinn í kosningabaráttunni en það er hægriflokkunum mikill þyrnir í augum.
Stuðningur samtaka launafólks
við Verkamannaflokkinn og
„rauðgrænt“ bandalag hans við
Sósíalíska vinstriflokkinn og
Miðflokkinn hefur skerpt hugmyndafræðileg átök í kosningabaráttunni í Noregi. Fréttaskýrendur telja jafnvel að þetta
geti stuðlað að nánari samvinnu
hægriflokkanna á nýjan leik þótt
varla fari þeir í eina sæng fyrir
þingkosningarnar 12. september
næstkomandi.
johannh@frettabladid.is

Óttast er að hundruð manna hafi farist í hamförunum í Bandaríkjunum:

Ástandi› fer stö›ugt versnandi
Algert neyðarástand ríkir á hamfarasvæðunum í
sunnanverðum Bandaríkjunum.
Óttast er að hundruð manna hafi
týnt lífi af völdum fellibylsins
Katrínar.
Vatnsborð hélt áfram að
hækka í New Orleans í gær enda
er 150 metra langt skarð í varnargarðinum
sem
liggur
að
Pontchartain-vatni. Ray Nagin,
borgarstjóri New Orleans, telur
líklegt að þúsundir manna hafi
farist í fellibylnum. „Útlit er
fyrir að fólk fái ekki að snúa aftur heim fyrr en eftir 3-4 mánuði,“
sagði Ray Nagin, borgarstjóri
New Orleans, í sjónvarpsviðtali í
gær. Hann bætti því við að lík
NEW ORLEANS, AP

GRIPDEILDIR HALDA ÁFRAM Ótíndir ræningjar víla ekki fyrir sér að fara um ránshendi.

hefðu sést fljótandi í vatninu og
veruleg hætta væri talin á að af
þeim sökum gætu farsóttir
breiðst út um hamfarasvæðin.

Staðfest hefur verið að 110
manns hafi farist í Mississippi en
yfirvöld grunar að mun fleiri hafi
farist. Ekki er farið að skrá fjölda
látinna í Louisiana þar sem aðstæður eru einfaldlega of erfiðar.
Drykkjarvatn er á þrotum í New
Orleans, rafmagnslaust gæti verið
í borginni vikum saman og ræningjar láta greipar sópa. Þannig
var byssudeild Wal-Mart keðjunnar í New Orleans tæmd í gær.
40.000 manns dvelja í neyðarskýlum Rauða krossins á hamfarasvæðunum. Flytja á 25.000 íbúa
Louisiana til Houston í Texas og
bandaríski sjóherinn hefur sent
fjögur herskip á vettvang með
vistir og lyf.
Sjá síðu 20 / - shg
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Erfitt að fá fólk í vinnu segir eigandi Nýja kökuhússins:

MANNEKLA „Ég er búinn að vera í
þessum bransa í þrjátíu ár svo
ég veit það vel að oft er erfitt að
fá starfsfólk á þessum tíma en
ég man ekki eftir því að þetta
hafi nokkur tíma verið svona
slæmt,“ segir Birgir Páll Jónsson eigandi Nýja kökuhússins í
Kringlunni. Hann sinnir nú afgreiðslustörfum þar sem ekki
hefur tekist að manna þau störf
hjá fyrirtækinu.
Birgir segir mikið álag á aðra
starfsmenn. „Ég er til dæmis
ekki með neitt afgreiðslufólk í
bakaríinu svo bakarar bæði afgreiða og baka eins og stendur.“
Hann segir að nú vanti fimm

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA HELGADÓTTIR

Ekki gengi› jafnilla í ﬂrjátíu ár

BIRGIR PÁLL JÓNSSON Eigandi Nýja kökuhússins í Kringlunni þarf nú að taka upp
svuntuna og sinna störfum sem erfiðlega
gengur að manna.

til sex starfsmenn í fulla vinnu
hjá fyrirtækinu en um tuttugu
og fimm manns starfa þar venjulega svo fimmta hver staða er nú
ómönnuð.
„Við sem sinnum þjónustustörfum getum ekki ráðið útlendinga nema þeir tali þokkalega íslensku svo við stöndum
svolítið verr hvað þetta varðar
en mörg önnur fyrirtæki,“ útskýrir Birgir.
Hann segir að víðast hvar sé
svipað ástatt á matsölustöðum. Í
veitingasal Kringlunnar er til
dæmis auglýst eftir starfsfólki
við annan hvern matsölustað.
- jse

ﬁurftu yfir ﬂúsund
manns í 300 störf
ATVINNUMÁL „Við höfum tekið
saman fjölda starfsmanna og á
síðasta ári vorum við með 1.036
manns sem er nokkuð mikið miðað við það að við höfum rétt um
þrjú hundruð stöðugildi,“ segir
Sigríður Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Svæðisskrifstofu
málefna fatlaðra á Reykjanesi.
Það þýðir að Svæðisskrifstofan
þarf að meðaltali rúmlega þrjá
menn til að fylla hvert stöðugildi.
Sigríður og Sæunn Njálsdóttir,
forstöðumaður á sambýli fyrir
fjölfatlaða, segja að mannekla
hafi þegar sett mark sitt á starfsemina og komið niður á lífsgæðum fatlaðra en nú vantar um það
bil þrjátíu og sex starfsmenn á
sambýli og starfsstöðvar fatlaðra
á Reykjanesi. Sæunn segir að hún
hafi leitað eftir aðstoð aðstandenda vegna manneklunnar. „Það
er ekki svo einfalt mál því það
getur þurft að flytja heilu sjúkrarúmin og hjálpartækin með einstaklingnum og svo hefur þetta
eðlilega mikil áhrif á líf aðstandendanna,“ segir hún. Hún segir
enn fremur að ýmis félagsleg
þjónusta við skjólstæðinga sína
falli niður meðan staðan er svona.
„Starfið snýst að mestu um það að
sinna frumþörfum og svo bíður
fólkið bara því ekki er nægur
mannskapur til að sinna félagslegu þáttunum sem er mjög slæmt
því okkar starf felst einnig í því
að koma fötluðum út í samfélagið
en það starf situr á hakanum þegar svona er,“ segir Sæunn.
Ýmsar leiðir eru reyndar til úr-

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Á sí›asta ári sinntu 1.036 starfsmenn um 300 stö›ugildum hjá Svæ›isskrifstofu
málefna fatla›ra á Reykjanesi. Erfitt er a› fá fólk til starfa vi› umönnun fatla›ra og hafa samb‡li ﬂurft a› leita eftir a›sto› a›standenda.

Í STARFSÞJÁLFUN Þessir herramenn vinna hjá Örva þar sem manneklan hefur lítið gert

vart við sig en lífsgæði fjölmargra fatlaðra eru minni nú en endranær vegna manneklu á
sambýlum og starfsstöðvum.

bóta í manneklunni. Til dæmis
segir Sigríður að til umræðu hafi
komið að lækka lágmarksaldur
þeirra sem ráðnir eru til starfa úr
20 árum niður í 19.
Mikill skortur er á fagmenntuðu fólki í þessum málaflokki að
sögn Sigríðar en hún segir að
störfum við umönnun fatlaðs

fólks hafi fjölgað síðustu ár en
ekki hafi verið hugað að því að
mennta fólk til starfanna að sama
skapi. „Það er ekki svo að fólk
vilji ekki mennta sig til þessara
starfa,“ segir Sigríður og bendir á
að færri komist að en vilji til þess
að læra þroskaþjálfun í Kennarajse@frettabladid.is
háskólanum.

Vandræði vegna manneklu á sambýlum:

Vaxandi óánægja starfsfólks
„Það getur verið mjög
erfitt að halda í starfsfólk þegar
það býr við þessa óvissu sem
manneklan veldur,“ segir Sæunn
Njálsdóttir forstöðumaður á sambýli fyrir fjölfatlaða í Hafnarfirði.
Stöðugar breytingar á vaktatöflum valda óánægju starfsfólks
sem vill geta gengið að vöktum
sínum vísum minnst einn mánuð
fram í tímann, að sögn Sæunnar.
Hún segir enn fremur að álag
hafi aukist vegna þess að sambýlin séu oft undirmönnð og því
standi starfsmenn í ströngu við að
sinna frumþörfum íbúanna.
„Starfmannavelta er líka allt of
miklil, maður er heppinn að halda
starfsmanni í eitt ár,“ bætir
Sæunn við og segir lágum launum
um að kenna hvernig komið sé
fyrir þessum málaflokki.
Árni Stefán Jónsson, framkvæmdastjóri stéttarfélagsins

ATVINNUMÁL

SÆUNN NJÁLSDÓTTIR Sæunn er forstöðumaður á sambýli fyrir fjölfatlaða en þar er skortur á starfsfólki farinn að gera starfið afar erfitt.

SFR, tekur undir það að launin séu
of lág en segir enn fremur að
starfsmenn eigi von á kjarabótum

á næstu tveimur árum vegna
kjarasamninga sem samþykktir
- jse
voru í vor.

MYND/AP

BER VIÐ HIMIN Fallhlífahermenn brugðu á
leik þegar Tyrkir minntust þess að 83 ár
eru liðin síðan stríðinu við Grikki lauk.
Tímamótin marka upphaf nútímaríkisins
Tyrklands.
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Nýr viðskiptasamningur Íslands og Færeyja undirritaður:

DANMÖRK

Stefnt a› sameiginlegu efnahagssvæ›i

DÓNALEG MYNDSÍMTÖL
Starfsmaður raftækjaverslunar í
Kaupmannahöfn hefur verið
handtekinn fyrir að hringja í að
minnsta kosti 325 konur með
myndsíma og fróa sér fyrir framan símtækið. Starfs síns vegna
hafði maðurinn vitneskju um
hvaða konur ættu myndsíma og
hver símanúmer þeirra væru.

EFNAHAGSMÁL Davíð Oddsson utanríkisráðherra og Jóhannes Eidesgaard, lögmaður Færeyja, undirrituðu í gær samning um að koma á fót
sameiginlegu efnahagssvæði Íslands og Færeyja.
Samningurinn, sem undirritaður
var í Høyvik, kveður á um viðskiptafrelsi með vörur, þjónustu og
fjárfestingar. Samningurinn nær
meðal annars til viðskipta með landbúnaðarafurðir.
Samkvæmt samningnum skulu
íslenskir ríkisborgarar og íslensk
fyrirtæki njóta sömu réttinda í Færeyjum og Færeyingar og færeysk
fyrirtæki. Jafnframt skulu Færeyingar og færeysk fyrirtæki njóta
sömu réttinda hér á landi og íslensk-

ir ríkisborgarar og íslensk fyrirtæki.
Samkvæmt færeyska útvarpinu
snertir samningurinn ekki hagsmuni landanna tveggja í sjávarútvegi. Samningurinn er talinn sá
stærsti og viðamesti sem Færeyingar hafa gert til þessa við erlent ríki.
Davíð Oddsson er í opinberri
heimsókn í Færeyjum. Hann og
fylgdarlið hans sátu ráðstefnu í
Færeyjum í gær um viðskipti og
efnahagsmál en dagurinn í dag
verður helgaður menningarmálum.
- jh
Heimsókninni lýkur í kvöld.

rituðu í gær er talinn sá stærsti sem
Færeyingar hafa gert við erlent ríki.

Síðasti dagur útvarpsstjóra:

Fjárfest í
vopnai›na›i

Markús Örn kvaddi RÚV

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

samsæti var haldið til heiðurs
Markúsi Erni. Hann mun nú
hverfa til starfa sem sendiherra
Íslands í Kanada með aðsetur í
Ottawa. Páll Magnússon tekur í
dag við sem útvarpsstjóri Ríkis- hb
útvarpsins.

LAUFEY JÓNSDÓTTIR Laufey lokar gæsluvellinum í Hamravík í Grafarvogi í hinsta sinn.

Tvístra› me›
hræ›sluáró›ri

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

NOREGUR Samtökin Fremtiden i
våre hender hafa upplýst að
rúmir 2,5 milljarðar íslenskra
króna af olíusjóði Norðmanna
hafi runnið í fjárfestingar í
vopnaiðnaði.
Upplýsingar sínar fá samtökin frá Mannréttindavaktinni
(HRW) sem heldur því fram að
hluti hagnaðar af olíusölu Noregs hafi verið notaður til þess að
fjárfesta í bandarískum vopnafyrirtækjum sem þróa jarðsprengjur sem einkum er beint
að fólki.
Málið er litið alvarlegum
augum enda er Noregur aðili að
alþjóðlegum sáttmála um bann
við notkun slíkra vopna. Þingmenn Sósíalíska vinstriflokksins
hafa krafist skýringa frá fjár-

Í ÚTVARPSHÚSINU Í GÆR Markús Örn Antonsson og Bogi Ágústsson.

NISSAN

Tregafullar gæslukonur loku›u gæsluvöllum í
hinsta sinn í gær. Tæpur helmingur gæslukvenna
hefur enn ekki skrifa› undir starfslokasamning.

PATHFINDER
200
.000
kr

.

MÖLFLUGUPLÁGA Í DÖNSKUM
ELDHÚSUM Sannkölluð mölfluguplága geisar nú í Danmörku en
meindýraeyðar hafa vart undan við
að eyða þessum kvikindum. Dagblaðið Urban segir engar tölulegar
upplýsingar til um mölflugurnar en
örugglega megi tala um plágu.
Mölurinn fjölgi sér með ógnarhraða og éti allt sem tönn á festir:
mat, bækur og húsgögn.

DAVÍÐ ODDSSON OG JÓHANNES EIDESGAARD Samningurinn sem þeir undir-

Norskir olíupeningar:

FJÖLMIÐLAR Markús Örn Antonsson lét af störfum sem útvarpsstjóri Ríkisútvarpsins í gær.
Hann kvaddi starfsfólk Ríkisútvarpsins í gær og kom starfsfólk
saman í mötuneyti stofnunarinnar af því tilefni þar sem kaffi-

MYND/JENS KR. VANG SOSIALURIN
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Laufey Jónsdóttir,
fyrrverandi forstöðumaður á
gæsluvellinum í Hamravík í Grafarvogi, var tregafull þegar hún
læsti honum í hinsta sinn í gær en
hún hefur starfað þar í sextán ár.
Líklega fundu fleiri til trega því
níutíu ára sögu gæsluvalla
Reykjavíkur lauk í gær.
Laufey segir að gæsluvellirnir
hafi haft margt til síns ágætis sem
saknað verði. Til að mynda sé lögð
mikil áhersla á útivist á gæsluvöllum.
Guðrún Guðjónsdóttir, fyrrverandi forstöðumaður á gæsluvellinum Malarási í Arbæ, sagði á
sínum síðasta vinnudegi í gær að
vissulega hefði dregið úr aðsókn á
gæsluvellina en það væri vegna
þess að ekki hefði verið hugað að
því að láta þá mæta breyttum
kröfum og þörfum foreldra í þjóðfélaginu.
Eftir að gæsluvöllum var lokað
hittust gæslukonur á gæsluvellin-

SKIPT_um landslag
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um við Njálsgötu en hann er sá
elsti. Því næst héldu þær kveðjufund í húsi BSRB við Grettisgötu.
Guðrún er ein þeirra sem ekki
hafa skrifað undir starfslokasamning við Reykjavíkurborg og hyggst
hún ekki gera það fyrr en kröfum
gæslukvenna verður fyllilega mætt.
Tuttugu og tvær konur eru í félagi
gæslukvenna og segir Guðrún að
rúmlega helmingur þeirra hafi
skrifað undir starfslokasamning.
„Borginni tókst að tvístra okkur
með hræðsluáróðri,“ segir Guðrún
og ítrekaði að enginn uppgjafartónn
væri í þeim sem ekki hefðu látið
hræða sig til að skrifa undir og
væru þær nú að íhuga hvað tekið
yrði til bragðs í stöðunni.
Laufey starfar hins vegar
áfram hjá borginni við starfsmat
og var full tilhlökkunar þótt hún
segðist eiga eftir að sakna barnanna og góðs starfsanda á gæsluvellinum.
jse@frettabladid.is

KEMSTU ALLRA ﬁINNA LEI‹A Í HAUST?
Pathfinder fer allt á fjórhjóladrifinu, er ﬂægilegur í öllum sjö sætunum, lipur innanbæjar og rúmar farangur til fleiri mána›a.
Pathfinder ey›ir einungis 10 dísil-lítrum á hundra›i› í blöndu›um akstri. Hann er öflug listasmí›, traustur og vanda›ur. En fyrst
og fremst sameinar Nissan Pathfinder ﬂa› grófa og ﬂa› fína í einum best heppna›a útivistarbíl sí›ari ára.
PATHFINDER SE

STA‹ALBÚNA‹UR

Beinskiptur
174 hestöfl
5 dyra

• ﬁokuljós
• Króma› grill
• Le›urklætt st‡ri og gírstöng
• Króma›ar höldur inni í bíl
• Hiti í speglum

• Áttaviti í baks‡nisspegli
• Lita› gler
• 7 sæta
• Birtuskynjari í spegli
• Útvarpsfjarst‡ring í st‡ri

• Innbyggt loftnet
(loftnet í afturrú›u)
• Regnskynjari
• Hra›astillir
(Cruise Control)

Ver›: 4.250.000 kr.

250.000 krónum flottari!

44.227 kr. á mán.*

ﬁeir sem kaupa Nissan Pathfinder í september fá 32" dekk,
krómstigbretti og dráttarkrók í kaupbæti.

Sjálfskiptur: 4.450.000 kr.

F í t o n / S Í A

*Bílasamningur Glitnis me› 30% innborgun og eftirstö›var í 84 mánu›i.
Sævarhöf›a 2 Sími 525 8000 www.ih.is
Hrísm‡ri 2a
800 Selfossi
482-3100

Eyrarlandi 1
530 Hvammstanga
451-2230

Sæmundargötu 3
550 Sau›árkróki
453-5141

Holtsgötu 52
260 Njar›vík
421-8808

Dalbraut 2b
300 Akranesi
431-1376

Opi›: Mánudaga – föstudaga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00
Víkurbraut 4
780 Höfn í Hornafir›i
478-1990

Bú›areyri 33
730 Rey›arfjör›ur
474-1453

Sindragötu 3
400 Ísafjör›ur
456-4540

Óseyri 5
603 Akureyri
461-2960

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

46.302 kr. á mán.*

GÆSLUKONUR KVEÐJAST Gæslukonur komu saman á elsta gæsluvelli borgarinnar eftir

sinn síðasta vinnudag.
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Kajakmenn ósáttir við að fá ekki að æfa í Ölfusá:

Bresk hjúkrunarkona:

Vi› megum hvergi vera

Myrti ﬂrjá
sjúklinga

manns í félaginu sem leggja stund
á straumróður í ám. Það er einkum hópur ungmenna í Hveragerði, á aldrinum 14 til 20 ára sem
notar Ölfusána. „En við höfum
skotist í hana með þeim.“ Hann
segir Ölfusá ekki hættulega fyrir
kajakræðara.
Hjá lögreglunni á Selfossi
fengust þær upplýsingar að leyfi
lögreglustjóra þurfi til þess að
fara um ána.
- grs

Þótt lögreglusamþykkt
Árborgar banni umferð farartækja
um
Ölfusá
notar
Kayakklúbburinn hana gjarnan
fyrir æfingasvæði. Nokkrir ungir
félagsmenn frá Hveragerði voru
sektaðir fyrir nokkru og hefur
klúbburinn nú beðið lögfræðing
að kanna lögmæti samþykktarinnar. „Við teljum að þessi lögreglusamþykkt stangist á við Vatnalögin,“ segir Þorsteinn Guðmundsson, formaður klúbbsins. Félagið
hefur áhuga á að sett verði upp
æfingasvæði í Ölfusá. „Við megum eiginlega hvergi vera.“
Að sögn Þorsteins eru 50 til 80

FRÍSTUNDIR

FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR
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KAJAK RÓIÐ Í ÖLFUSÁ

Guðmundur Vigfússon úr Kayakklúbbnum
sést hér róa kajak sínum í Ölfusá.

BRETLANDI Bresk hjúkrunarkona
sem ákærð var fyrir að hafa ráðið
að minnsta kosti þremur sjúklingum sínum bana fannst látin á
heimili sínu í vikunni.
Anne Grigg-Booth, frá VesturJórvíkurskíri, átti að mæta fyrir
rétt í vetur vegna morða á þremur
rosknum konum, morðtilraunar á
miðaldra karli og fyrir að hafa
byrlað tólf sjúklingum til viðbótar
eitur. Grigg-Booth neitaði hins
vegar ávallt sök og er dauði hennar ekki talinn hafa stafað af óeðlilegum orsökum.
Lögregla segir mögulegt að
mun fleiri hafi látist af völdum
konunnar. ■

Engar reglur um gæslu
barna í verslunarhúsum
BARNAGÆSLA „Ég hef fengið mikið
af hringingum frá foreldrum sem
eru að spyrjast fyrir um þetta,“
segir Herdís L. Storgaard, verkefnastjóri barnaslysavarna hjá
Lýðheilsustöð. „Ég veit að Heilbrigðiseftirlitið hefur verið að
skoða þetta líka.“ Herdís segist
hafa farið á fund Árna Magnússonar félagsmálaráðherra í fyrra
og tekið málið upp. „Hann lofaði
að reglugerð yrði samin, en ég hef
ekkert heyrt frá honum síðan.“
Herdís telur þó ekki endilega
að eitthvað sé að, en bendir á atriði eins og tilkynningar á slysum
og hvort þau séu skráð og hvort
gera eigi kröfur um það að starfsmenn skili inn sakavottorði.
Hún tekur líka fram að sum
fyrirtæki sem annast barnagæslu
hafa að eigin frumkvæði sett sér

FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

Engar regluger›ir vir›ast vera til um einkarekna barnagæslu, nema hjá dagmæ›rum sem eru
undir nokku› ströngu eftirliti, í sumarbú›um barna og um barnagæslu í tengslum vi› skipulag›ar
hátí›ir. Engar opinberar reglur gilda um barnagæslu á líkamsræktarstö›vum e›a í verslunum.
strangar öryggiskröfur.
Hjá
Heilbrigðiseftirliti
Reykjavíkurborgar fengust þær
upplýsingar að það kannaði húsnæði þar sem barnagæsla fer
fram. Engin sérstök ákvæði giltu
þó nema almenn húsnæðisákvæði
um hreinlæti, loftræstingu og
þess háttar, en einnig væri gerð
krafa um að ekkert væri þar sem
hættulegt gæti talist fyrir börn.
Eftirlitið hafi ekki þrýst á stjórnvöld um að setja reglugerðir.
„Þetta hefur nokkrum sinnum
komið til tals innan ráðuneytisins,“ segir Árni Magnússon félagsmálaráðherra. „Ég hef ákveðið að láta fara fram úttekt á því
hvar þetta er og meta í framhaldi
af því þörfina á setja sérstakar
reglur.“
Árni telur þetta þó ekki vera
stórmál. „En þetta er mál sem er
ástæða til að fara yfir.“ Hann á
frekar von á því að úttektin leiði
til þess að einhverjar reglur verði
settar.

VANTAR REGLUR UM BARNAGÆSLU

Félagsmálaráðherra hefur ákveðið að
láta fara fram úttekt á þörfinni fyrir
reglugerð um barnagæslu sem rekin
er af einkaaðilum. Myndin er úr safni.

grs@frettabladid.is
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FÁNASTÖNG Á BÍLDUDAL Virðuleg fána-

stöng á Bíldudal verður eitt af viðfangsefnum væntanlegs flaggara í Vesturbyggð.
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Bæjarstjórn Vesturbyggðar:

Augl‡sir eftir
flaggara
Bæjarstjórn Vesturbyggðar auglýsir á vefsíðu sinni
eftir áhugasömum manni til að sjá
um að draga fána að húni á fánastöngum á Bíldudal og Patreksfirði þegar tilefni er til flöggunar.
Hingað til hafa bæjarstarfsmenn séð um að draga fána að
húni og taka þá niður aftur en því
getur fylgt nokkur kvöð þar sem
oft þarf að vakna eldsnemma á
frí- og hátíðardögum að sögn Elínborgar Benediktsdóttur bæjarstafsmanns sem hafði þetta verk
með höndum í sumar.
Að sögn Guðmundar Guðlaugssonar bæjarstjóra Vesturbyggðar
hafa nokkrir haft samband vegna
starfans en frestur til að sækja
um rennur út á morgun.
- jse
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1. – 11. september

Tískuvika

Ókeypis tískurá›gjöf og frábær tilbo›!

Komdu og fá›u tískurá›gjöf
Dagana 1. - 11. september stendur yfir tískuvika í Smáralind ﬂar sem ﬂú getur bóka›
tíma í ókeypis rá›gjöf hjá tísku- og snyrtirá›gjöfum Smáralindar og Debenhams.
Bóka›u tíma á ﬂjónustubor›i Smáralindar á 1. hæ›.
Nú geta unglingar líka bóka› tíma í tískurá›gjöf!
Frábært tækifæri til a› kynna sér haustvörurnar í snyrtivöruverslunum í Smáralind.
Nokkur s‡nishorn af tilbo›um í Tískuviku

Kynning: Mascara- og kremtilbo›.
Veglegur kaupauki fyrir hverja keypta vöru.
Helena Rubinstein: Krem sem henta öllum konum. Fagleg rá›gjöf
og kaupauki.
Chanel:
Haustlitirnir komnir. N‡ varagloss og varaglossbl‡antar. Kaupauki, sérfræ›ingur rá›leggur.
Y.S.L.:
Kynnum n‡ju haustlitina. Sérfræ›ingur lei›beinir
vi›skiptavinum í ævint‡ri litanna. Kaupauki.
Guerlain:
Vi› lei›beinum ykkur um val á ﬂessum frábæru
vörum. Kaupauki.
Shiseido:
Japanskt ævint‡ri. Komdu, sko›a›u og fá›u
uppl‡singar um leyndardóminn. Kaupauki.
Christian Dior:
Vi› kynnum Dior fyrir ykkur me› kaupauka.
La-Prairie:
Svissnesk gæ›avara sem vi› höfum ánægju
af a› kynna! Kaupauki.
Biotherm:
Kynning me› kaupauka!
Svo minnum vi› á n‡jar töskur, tískuskartgripi, úr og tískubelti.

Dior:

ﬁegar keyptir eru 2 hlutir í Diorshow línunni
fylgir so cheek kinnalitur.
Lancome:
Fjöldi tilbo›a í kremum, möskurum og fl. Bo›i›
ver›ur upp á handarnudd me› Absolute
handábur›i, augnför›un me› n‡ju
augnskuggunum og rakamælingu hú›ar.
Helena Rubinstein: Burstabudda og burstar fylgja me› hverjum
keyptum augnskugga. Bo›i› ver›ur upp á létta
för›un.
Biotherm:
Fjöldi tilbo›a.
Kanebo:
Kynning á n‡ja 38° maskaranum og eylinernum.
Kaupauki fylgir ef versla› er fyrir 3.900 kr.
MAC:
Flottir n‡ir litir eru komnir.
Clinique:
Tilbo› á Total turnaround kremi. Kaupauki
fylgir ﬂegar keyptir eru 2 hlutir í Clinique.
Estee Lauder:
Kynning á n‡ju haustlitunum. Kaupauki fylgir ef
versla› er fyrir 3.200 kr.
Shiseido:
Kynning á herralínu, snyrtitaska og fer›asett
fylgja me› 2 keyptum vörum.
Kynningar:

Chanel:

Marbert:

Karin Hertzog:

Gosh:
Roberto Cavalli:

Moschino:
Boss Hugo Boss:
Kynningar:

Me› kaupum á 2 hlutum frá Chanel, ﬂar af
einum í Précision kremlínunni fylgir
spennandi gjöf.
Uppgötva›u Marbert. Me› kaupum á 30 ml
kremi í Pofutura 2000, Moisturizing cream e›a
Comfort cream fylgir 30 ml rakamaski og
30 ml hreinsimjólk. Marbert Man Pure gefur
snyrtibuddu me› 2 keyptum hlutum.
Me› kaupum á hverju kremi fylgir 50 ml túpa
me› Silhouette, vinsælasta líkamskreminu á
marka›num.
Me› kaupum á Gosh fyrir 3.000 kr. fylgir bolur.
Me› kaupum á hverjum ilmi í Roberto Cavalli
fyrir dömur, fylgir 30 ml sturtusápa, 30 ml
líkamskrem og 2 ml ilmur.
Me› kaupum á 50 ml Edt e›a 2 hlutum í
Moshino, fylgir falleg Moschino taska.
Gjafakassar í Boss herrailmum me›
glæsilegum kaupauka.
Givenchy kynnir n‡jan ilm fyrir herra.
Versace kynnir n‡ja ilmi fyrir dömur og herra.

Rifka för›unarskóli kynnir skólann og b‡›ur
konum rá›gjöf og létta för›un dagana
1. 2. 3. 4. 9. 10. 11. september frá kl. 14 - 18.

Ralph Lauren-Romance Silver. Cacharel.
Hugo Boss. Davidoff-Silver Shadow.
Chopard-Infiniment.
Allir sem kaupa I Love, Love frá Moschino fara
í pott og dregi› ver›ur um veglegan vinning!

Body Shop b‡›ur upp á för›unarrá›gjöf og skemmtilegan kaupauka:
Séu för›unarvörur keyptar fyrir 2.990 kr. e›a meira fylgir n‡tt
Passionate Berry “glimmer”-varagloss me› í kaupbæti.

ISIS b‡›ur upp á skartrá›gjöf. Elín María Björnsdóttir sölustjóri
ISIS Pilgrim tekur á móti vi›skiptavinum 10. og 11. september,
tímapantanir bókast á ﬂjónustubor›i Smáralindar á 1. hæ›.

Tískus‡ning fyrir utan tískuvöruverslunina Zink laugardag og
sunnudag kl. 14.00. Komi› og geri› gó› kaup á tískufatna›i fyrir
börn og unglinga – glæsileg tilbo› alla helgina!

Verslanir opnar 11-19 virka daga, 11-18 laugardaga og 13-18 sunnudaga / smaralind.is / 528 8000.

ENNEMM / SÍA / NM17880

Lancome:

Nemendur á snyrtibraut Fjölbrautaskólans í Brei›holti bjó›a
létta för›un á nk. laugardag kl. 12 - 16.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Gerhard Schröder kanslari reynir að snúa vörn í sókn:

BERLÍN, AP Gerhard Schröder
Þ ý s k a landskanslari
réðist harkalega
á frambjóðendur
ÞINGKOSNINGARNAR
Kristilega
demókrataflokksins í ræðu í gær.
Forskot kristilegu flokkanna er
enn mjög mikið og ólíklegt þykir
að jafnaðarmönnum takist að
vinna það upp.
Schröder flutti níutíu mínútna
langa ræðu sína á flokksþingi
Jafnaðarmannaflokksins í gær og
hlaut dynjandi lófatak fyrir vikið.
Hann ásakaði kristilegu flokkana
um að ætla að koma á þjóðfélagi

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Vandar kristilegum ekki kve›jurnar
ﬁ‡sku

HEITT Í HAMSI „Það sem þeir vilja er kalt sundrungarsamfélag,“ sagði kanslarinn um hugmyndir kristilegu flokkanna um hækkun virðisaukaskatts og breytingar á vinnumálalöggjöf.

þar sem ekkert rúm verði fyrir
samstöðu og réttlæti. „Það sem
þeir vilja er kalt sundrungarsam-

LÖGREGLUFRÉTTIR

Kjartan Magnússon vill upp um tvö sæti:

HÚSBÍLL ÚT AF Í ROKI
Húsbíll fauk út af veginum við
Hof í Öræfasveit um hádegisbil í
fyrradag. Þrennt var í bílnum, erlendir ferðamenn sem sluppu
með smávægilegar skrámur.
Samkvæmt vindmælum Vegagerðarinnar fór vindhraði þarna
upp í um 34 metra á sekúndu.
Bifreiðin er talin ónýt.

Stefnir á ﬂri›ja sæti

NÝR DÓMARI SKIPAÐUR Ragnhildur Bragadóttir héraðsdómslögmaður hefur verið skipuð héraðsdómari við Héraðsdóm Austurlands. Skipunin gildir frá og
með 15. september.

stöðnun hafi verið
ýmsum sviðum í
Reykjavík og afturför á öðrum. Þrátt
fyrir
stórauknar
tekjur borgarinnar
hafa skuldir margfaldast og skattar á
borgarbúa
stöðugt
hækkað og til að snúa
þessu við þarf að
tryggja að borgarstjórn verði frjór
akur
nýrra
hug- hb
mynda.“

BURÐARÁS HF. – HLUTHAFAFUND UR
ÞUNGT HALDINN Heilabólgu fylgir mikill hiti og uppköst og stundum falla sjúklingarnir í

Hluthafafundur í Burðarási hf. verður haldinn á Hótel Sögu
þann 15. september 2005 og hefst hann kl. 13.00.

dá. Auðveldlega má koma í veg fyrir veikina með bóluefni en engir fjármunir eru til í Uttar
Pradesh fyrir slíku.

41 barn dó í gær af völdum óhugnanlegs sjúkdóms:

Á dagskrá fundarins verða eftirtalin mál:

Ríflega ﬂrjú hundru›
látnir úr heilabólgu

1. Tillaga í eftirfarandi liðum:
a. Að samþykkt verði kaup félagsins á hlutum í Keri hf. og Eglu hf. af
Fjárfestingarfélaginu Gretti hf.
b. Að hlutafé félagsins verði hækkað um 385.677.837 kr. að
nafnverði með útgáfu 385.677.837 nýrra hluta sem afhentir skulu
sem greiðsla vegna kaupa félagsins á hlutum í Keri hf. og Eglu hf. af
Fjárfestingarfélaginu Gretti hf. Lagt er til að hluthafar falli frá
forgangsrétti sínum vegna hlutafjárhækkunarinnar skv. 34. gr. laga
nr. 2/1995 um hlutafélög.

41 barn dó í gær í
Uttar Pradesh-héraði á Indlandi
af völdum heilabólgufaraldurs
sem þar geisar.
Veikin leggst einkum á börn en
síðan hún kom upp í héraðinu í
júlílok hafa 308 látist af hennar
völdum, þar af þrír fullorðnir.
Sjúkdómnum fylgja uppköst og
hár hiti og algengt er að fórnarlömbin falli í dá og deyi í kjölfarið. Moskítóflugur valda sjúkdómnum en krökkt er af þeim á
þessum árstíma þegar monsúnrigningarnar standa yfir.

LUCKNOW, AP

c. Að samþykkt verði skipting félagsins og samruni þess við annars
vegar Straum Fjárfestingarbanka hf. og hins vegar Landsbanka
Íslands hf. í samræmi við skiptingar- og samrunaáætlun, dags.
1. ágúst 2005.
2. Önnur mál, löglega upp borin.
Tillögur frá hluthöfum, sem bera á upp á hluthafafundi, skulu vera
komnar skriflega í hendur stjórnar félagsins eigi síðar en sjö dögum
fyrir hluthafafund.
Samruna- og skiptingaráætlun, ásamt ársreikningum allra samrunafélaganna síðustu þrjú árin, endurskoðuðum efnahags- og rekstrarreikningum þeirra fyrir fyrri hluta ársins 2005, greinargerðum stjórna
félaganna, sameiginlegum efnahags- og rekstrarreikningum
Burðaráss og Landsbanka Íslands annars vegar og Burðaráss og
Straums Fjárfestingarbanka hins vegar, sem og skýrsla matsmanna
og yfirlýsing samkvæmt 122. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög, liggja
frammi á skrifstofu Burðaráss, Sigtúni 42. Dagskrá fundarins og
endanlegar tillögur verða lagðar fram hluthöfum til sýnis á sama stað
viku fyrir fundinn hið skemmsta og samtímis sendar sérhverjum
skráðum hluthafa sem þess óskar. Ennfremur er hægt að nálgast
fundargögn á vefsíðu félagsins, www.burdaras.is.
Fundargögn verða afhent hluthöfum eða umboðsmönnum þeirra á
fundarstað frá kl. 12.00 á fundardegi. Umboðsmenn eru beðnir um
að framvísa gildu umboði við hluthafaskrá á fundarstað.

BUR‹ARÁS
Sigtúni 42 • 105 Reykjavík • Sími 578 7800 • www.burdaras.is
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DÓMSTÓLAR

Kjartan
Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, gefur kost
á sér í þriðja sætið í
prófkjöri sjálfstæðismanna fyrir komandi borgarstjórnarkosningar.
„Ég vil bara taka
þátt í því verkefni að
bæta vinnubrögðin í KJARTAN MAGNÚSSON
borgarmálum eftir Var í fimmta sæti á lista
ellefu ára valdatíð sjálfstæðismanna fyrir síðustu
R-listans þar sem kosningar.

PRÓFKJÖR

félag.“ Schröder beindi því næst
spjótum sínum að Paul Kirchof,
fjármálaráðherraefni kristilegu

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÁBÚÐARFULLIR Ali Khamenei erkiklerkur
(til vinstri) og Mahmoud Ahmadinejad forseti hafa töglin og hagldirnar í Íran. Þeir
hafa nú skipað enn einn harðlínumanninn, Gholamreza Aghazadeh, formann viðræðunefndar um kjarnorkumál og er því
ekki búist við miklum tilslökunum úr þeirri
áttinni.

flokkanna, sem á dögunum lagði
til að 25 prósenta flatur tekjuskattur yrði lagður á landsmenn.
„Þessi maður hefur ekki hugmynd
um kjör venjulegs fólks,“ þrumaði kanslarinn. Angela Merkel,
kanslaraefni
kristilegra
demókrata, hefur raunar sagt að
hún hafi engin áform um slíkan
skatt.
Enda þótt kristilegu flokkarnir
hafi umtalsvert forskot á jafnaðarmenn í skoðanakönnunum bindur Schröder vonir við að óákveðnir fylki sér um sinn flokk, eins og
gerðist árið 2002. Stjórnmálaskýrendur telja það hins vegar
- shg
ólíklegt.

Yfir 1.100 sjúklingar eru nú til
meðhöndlunar á sjúkrahúsum
héraðsins. „Látnum fjölgar hratt
og sjúklingarnir streyma hingað
inn,“ sagði D.P. Misra, embættismaður í Uttar Pradesh, í samtali
við AP-fréttastofuna.
Hægt er að koma í veg fyrir
veikina með bólusetningu en Uttar
Pradesh-hérað er svo fátækt að
engir peningar eru til fyrir bóluefni. Þar búa 180 milljónir manna
en fæstir þeirra hafa aðgang að
viðunandi læknisþjónustu.
- shg

Svandís Svavarsdóttir sækist eftir fyrsta sæti:

Vill vinstra samstarf
me› grænu ívafi
SVEITARSTJÓRNARMÁL Svandís Svavarsdóttir,
framkvæmdastjóri
Vinstrihreyfingarinnar - græns
framboðs, ákvað í gær að gefa
kost á sér í fyrsta sæti V-listans í
forvali flokksins sem fram fer 1.
október næstkomandi.
„Margir flokksmenn hafa hvatt
mig til þess að bjóða mig fram.
Eftir að Árni Þór Sigurðsson, oddviti Vinstri grænna í borginni til
margra ára, sýndi þá djörfung og
stórlyndi að bjóða sig fram í annað sæti listans hafa enn fleiri
orðað þetta við mig. Því hef ég nú
ákveðið að taka þátt í forvalinu og
þar með er það undir félögunum
komið að ákveða hvort ég sé vel
til þess fallin að leiða listann,“
segir Svandís.
Svandís hefur í kjölfar þessa
ákveðið að losa sig frá þeim trúnaðarstörfum fyrir Vinstri græna
sem tengst geta undirbúningi forvalsins. „Ég vinn meðal annars
með félagaskrá Vinstri grænna og

SVANDÍS SVAVARSDÓTTIR „Ég vil stefna að

vinstra samstarfi með grænum áherslum í
borginni.“

verð að vera hafin yfir allan vafa.
Gæta þarf jafnræðis gagnvart
öðrum sem taka þátt í forvalinu.“
Svandís segist vilja stefna að
vinstra samstarfi með grænum
áherslum eftir borgarstjórnarkosningarnar næsta vor.
- jh

Innritaðu þig núna í Förðunarskóla Rifka

Gerðu aðra betri
Nýttu tækifærin sem lífið býður upp á.
Menntaðu þig hjá reyndu fagfólki Förðunarskóla Rifka. Innritaðu þig strax
í dag – hringdu núna í síma 565-2300 og þú verður betri í að gera aðra betri.

GCI ALMANNATENGSL - GREY COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

Fyrsta námskeiðið er Tísku- og ljósmyndaförðun og fyrsti
kennsludagur 12. september næstkomandi. Hægt er að velja
milli morguntíma (09:00-13:00), kvöldtíma (19:00-23:00)
og mislangra námskeiða (6 vikna eða 14 vikna).
Einnig er hægt að innrita sig á vornámskeið sem hefst 9. janúar 2006.

Förðunarskóli Rifka
– í fararbroddi í 9 ár
Skólinn var stofnaður árið 1997, en hét þá Förðunarskóli No Name. Hann verður nú hluti af alþjóðlegri
keðju skóla sem stofnaðir verða í Evrópu undir
nafni Rifka.
Förðunarskóli Rifka er elsti förðunarskóli á Íslandi og
hefur frá stofnun útskrifað yfir 1.000 förðunarfræðinga.
Í skólanum læra verðandi förðunarfræðingar allt sem
viðkemur förðun af færustu kennurum í faginu.
Skólinn leggur mikla áherslu á að fylgjast með
tískustraumum á hverjum tíma og öllum
nýjungum á markaðnum.
Meðal þess sem boðið er upp á er:
•
•
•
•
•

Tísku- og ljósmyndaförðun (6 eða 14 vikur)
Kvikmynda- og leikhúsförðun
Úðaförðun (airbrush)
Brúnkumeðferðir
Dag- og kvöldförðun

Nýútskrifaðir förðunarfræðingar hafa sjaldan
haft betri möguleika á að komast í spennandi
störf. Ef þú hefur áhuga á tísku og förðun og
vilt eiga kost á skemmtilegu framtíðarstarfi,
er Förðunarskóli Rifka rétti kosturinn fyrir þig.

Skráðu þig núna!
Nánari upplýsingar og
skráning í síma 565-2300.

Förðunarskóli Rifka
Hjallabrekku 1 • 200 Kópavogi • www.rifka.is

Förðun: Tískan í dag - Silja Magnúsdóttir Ljósmynd: Atli
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„ OR‹RÉTT “

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? GUÐBJÖRG GISSURARDÓTTIR, GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR

Af hverju ﬂá a›
skjóta rjúpuna?

Sáu ekki skóginn
fyrir trjánum

„Rjúpan er fallegur fugl og
ómissandi í íslenskri náttúru.
Hann er líka undirstaða fálkastofnsins og nauðsynlegur fyrir viðgang hans.“

„Þetta sýnir að Reykvíkingar
hafa kunnað betur að meta
hið góða starf Reykjavíkurlistans síðustu tólf árin en
ýmsir þeirra sem að þeim
viðræðum komu.“

UMHVERFISRÁÐHERRA Í GREIN UM

PÁLL HALLDÓRSSON SAMFYLKING-

RJÚPUNA Í MORGUNBLAÐINU.

ARMAÐUR UM SKOÐANAKÖNNUN
FRÉTTABLAÐSINS SEM SÝNIR AÐ RLISTINN HEFÐI HALDIÐ MEIRIHLUTANUM HEFÐI HANN BOÐIÐ FRAM.

nær og fjær

SJÓNARHÓLL
RJÚPNAVEIÐAR

„Ég er á kafi við að skipuleggja Hönnunardaga sem verða í nóvember,“ segir Guðbjörg Gissurardóttir, grafískur hönnuður.
Þetta er í fyrsta skipti sem Hönnunardagar
verða haldnir en markmiðið er að gera
þetta að árlegum viðburði. „Við ætlum að
virkja hönnuði og verslanir til að sýna hvað
er í gangi og fáum líka margverðlaunaða
hönnunarstofu sem heitir Ideo til að kynna
aðferðarfræði sína. Svo halda bæði innlendir og erlendir fyrirlesarar væntanlega
bæði fróðleg og skemmtileg erindi.“
Það er Hönnunarvettvangur sem stendur
að Hönnunardögum en Guðbjörg hefur
verið potturinn og pannan í skipulagningunni. „Það fer heilmikill tími í þetta. Ég hef
verið að meira eða minna síðan í maí og
geri í rauninni þetta allt ein og frá grunni.
Ég þarf bæði að stofna til sambanda sem

Kosningabaráttan há› á Bláhorninu
Gústaf Adolf Níelsson útvarpsmaður gefur kost á
sér í áttunda sæti á lista
Sjálfstæðisflokksins fyrir
borgarstjórnarkosningarnar í vor. Hann er
hrifnari af Vilhjálmi en
Gísla Marteini.

STEINUNN GUÐNADÓTTIR

Hlynnt sölubanni
„Ég er ánægð með að sala á rjúpum verði bönnuð,“ segir Steinunn
Guðnadóttir, bæjarfulltrúi í
Hafnarfirði, spurð um skoðun
sína á nýjum reglum um rjúpnaveiðar. Hún segist ekki hafa
forsendur til þess að meta hvort
yfirleitt hefði átt að heimila
rjúpnaveiðar á nýjan leik en er
almennt þeirrar skoðunar að
náttúran eigi að fá að njóta
vafans, þegar svo ber undir.
Rjúpnaveiðar verða heimilar
frá miðjum október til loka nóvember og eru skyttur hvattar til
þess að gæta hófs í veiðum sínum.
„Svo er bara að treysta því og
trúa að sölubanninu verði fylgt
eftir og fólk sýni heiðarleika svo
ekki komi til ofveiði.“
Sjálf neytir Steinunn ekki
rjúpna og stundar þaðan af síður
rjúpnaveiðar.

Gísli Marteinn Baldursson og
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson bítast
sem kunnugt er um fyrsta sætið.
Gústaf telur ágætt að tveir menn
takist á um oddvitaembættið en
segir um leið að tvímenningarnir
séu ekki sambærilegir. „Vilhjálmur er reynslumikill og hefur leitt
þetta ágætlega. Ég þekki hann
betur en Gísla Martein og styð
hann en Gísli er gott efni, það
leikur enginn vafi á því.“ Gústaf
segir Sjálfstæðisflokkinn ekki á
flæðiskeri staddan þegar kemur
að ungu fólki og nefnir Kjartan
Magnússon sérstaklega til sögunnar.
„Kjartan hefur verið
lengi í þessu og ég skil
ekki hvers vegna
menn horfa ekki frekar til hans þegar rætt
er um að það þurfi
ungt fólk í forystusveitina í borginni. Svo höfum við
Hönnu Birnu Kristjánsdóttur og
Jórunni Frímannsdóttur.“
Gústaf hefur sterkar skoðanir
á frammistöðu R-listans og segir
árangur hans við stjórn borgarinnar ekkert sérstakan. „Borgin
hefur misst það frumkvæði sem
hún hafði. Vöxturinn er annars
staðar og þar ræður lóðaskorturinn í borginni mestu. Ég held að
það yrði hreinasta óheppni ef
Sjálfstæðisflokkurinn
myndi
ekki vinna kosningarnar,“ segir
hann.

„Áttunda sætið er það sæti sem
skiptir máli þegar upp er staðið,“
segir Gústaf Adolf Níelsson, útvarpsmaður á Útvarpi
Sögu, sem ætlar að taka
þátt í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins vegna
borgarstjórnarkosninganna í vor. Gústaf skilgreinir sjálfan sig sem
sjálfstæðismann
af
klassískum skóla en
hefur ekki áður tekið þátt í prófkjöri eða skipað sæti á framboðslista. Hann starfaði þó í ungliðahreyfingu flokksins á sínum yngri
árum.
Gústaf stýrir tveimur daglegum þáttum á Útvarpi Sögu, Bláhorninu og Síðdegisspjallinu, og
hyggst reka kosningabaráttu sína
að mestu í gegnum þá. „Ég er
enginn auðmaður og hef ekki peninga til að moka í þetta en nota
það sem hendi er næst. Ég er svo
blessunarlega heppinn að vinna á
frjálsum fjölmiðli en ekki á ríkismiðli,“ segir hann.

bjorn@frettabladid.is

Lokaútkall í næstu viku

Fyrstu

Brottfarir í næstu viku
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Flug

Til
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4
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FI 964

Krít, Helios

5. sept.

2

Lokaútkall

FUA 9808 Mallorca, Club Royal Beach 7. sept.

1

Lokaútkall

FUA 9806 Costa del Sol, Camino Real 8., 15. sept.

6

Lokaútkall

Verð á mann

34.900

Í LOFTINU Gústaf Níelsson ætlar að reka áróður fyrir sjálfum sér í þáttum sínum á Sögu.
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og virkja sem flesta og það reynir æði mikið
á.“
Fyrr í sumar gerði Guðbjörg þó svo vel við sig
að taka tveggja vikna launalaust sumarfrí í
fyrsta sinn á ævinni. „Þótt ég sé kominn vel
yfir þrítugt hef ég aldrei unnið það lengi á
einum stað að ég hafi átt rétt á sumafríi, en
mér fannst rétt að reyna slaka aðeins á.“ Fríinu varði hún í veiði og sér ekki eftir því þótt
ekki hafi bitið á. „Veðrið var frábært og einu
sinni stóð ég úti í miðri á í vöðlum og á bikini
einu saman. Það var dálítið sérstakt.“
Annars segist Guðbjörg ekki vera með mikið í
farvatninu enda er hún á hvolfi í undirbúning
og sér það í hillingum að geta slakað aðeins á
að Hönnunardögum loknum. „Ég hugsa að ég
skelli mér aðeins á heilsuhælið í Hveragerði,“
segir hún og hlær. Ætli það veiti nokkuð af því
að taka því dálítið rólega eftir þessa törn.“

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SIGRÍÐUR ANNA ÞÓRÐARDÓTTIR

Á haus vi› a› skipuleggja Hönnunardaga

Óborganleg skemmtun
Hagyrðingar landsins eru
óðum að koma sér í réttar
stellingar fyrir landsmótið á Hótel Sögu á laugardag. Sigurður Sigurðarson, dýralæknir, kvæðamaður og hagyrðingur,
hefur sótt tólf af sextán
landsmótum
og
hlakkar mjög
til. Hann missti
af
tveimur
fyrstu mótunum og var í útlöndum við rannsóknir þegar tvö
síðustu voru haldin. „Ég hlakka
mjög til enda er þetta óborganleg
skemmtun,“ segir Sigurður. Vitaskuld fljúga vísurnar milli manna
á landsmótinu og það var einmitt
við slíkt tækifæri sem meðfylgjandi vísa varð til. Karl og kona
stóðu saman og eins og gengur
spurði frúin um almennt heilsufar. Karl svarði því til að læknarn-

ir segðu að allt væri að bila,
bæði haus og fætur. Hann
væri hins vegar ekki
viss um að þetta væri
rétt, í það minnsta væri
miðjan enn í góðu lagi.
Varð henni þá umsvifalaust að orði:
Dunar fjör og
dans um nætur
dátt með hopp og
brun og svig.
Þótt hæpið sé
með haus og fætur
er helst að miðjan standi sig.
Svaraði hann þá um hæl:
Sú var tíð hún sveik mig ekki
sitt af hverju hefur reynt.
En alltaf stóðst hún Amors hrekki,
þótt örvum væri þangað beint.

kr. í viku*

*Netverð á mann á ofangreinda áfanga- og gististaði.
Verð er óháð fjölda í íbúð, en lágmarksfjöldi í íbúð er 2.

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting í 7 nætur og íslensk fararstjórn.
Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis bætist við 2.000 kr. bókunar- og
þjónustugjald á mann.

Bókaðu strax
á www.urvalutsyn.is

www.urvalutsyn.is

HÓTEL SAGA Kveðist verður á af kappi á landsmóti hagyrðinga á laugardaginn.
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GREINING: BYGGÐAKVÓTI

SVONA ERUM VIÐ
2004

VERÐMÆTI
ÚTFLUTTRA
SJÁVARAFURÐA
FRÁ JANÚAR TIL JÚLÍ.
Heimild: HAGSTOFAN

66.618 MILLJÓNIR

70.045 MILLJÓNIR

2005

fréttir og fró›leikur

SPURT & SVARAÐ
HVAÐ ÞARF TIL ÞESS AÐ
NÁM SÉ RÉTTINDAHÆFT
TIL SVEINSPRÓFS?

Hefur alltaf valdi› deilum
Mikil umræða hefur átt sér stað um byggðakvóta undanfarin ár og hefur þá oft verið kveðið fast að orði enda miklir hagsmunir í húfi
þegar kemur að því að úthluta honum. Oftast
hefur hart verið deilt um úthlutanir og forsendur fyrir þeim. Nú síðast brugðust útgerðarmenn í Vestmannaeyjum harkalega við þegar
þeim fannst þeir bera lítið úr býtum og sögðu
að um hreina eignaupptöku væri að ræða og
ætla með málið fyrir dómstóla.
Hvað er byggðakvóti?
Sjávarútvegsráðherra hefur heimild til að úthluta allt að tólf þúsund tonnum af botnfiski til
byggðarlaga sem háð eru veiðum og vinnslu á
botnfiski og lent hafa í vandræðum vegna
samdráttar í sjávarútvegi eða orðið fyrir
skakkaföllum vegna skerðingar á aflaheimildum.

Sjávarútvegsráðuneytið hefur samráð við
Byggðastofnun í mati sínu á þessum þáttum
en oftast er úthlutað til minni byggðarlaga.
Bæjarstjórn þess sveitarfélags sem fær byggðakvóta sér svo um að úthluta honum til útgerða
á staðnum.
Hvenær var byrjað að úthluta byggðakvóta?
Byggðakvóta sem hér er lýst hefur verið úthlutað frá árinu 2002 en sjávarútvegsráðherra
hefur haft heimild til að úthluta sérstaklega til
útgerða á stöðum sem lent hafa í skakkaföllum frá því kvótakerfið var tekið upp árið 1984.
Hverjir eru helstu ókostir hans?
Flestir eru sammála um það að aldrei geti
náðst full sátt um úthlutanir á byggðakvóta og
oft hafa menn dregið forsendurnar fyrir úthlutun í efa. Einnig hefur kastast í kekki milli

útgerðarmanna innan sama sveitarfélags vegna
ákvörðunar bæjaryfirvalda um það hver fær
hversu mikið af þeim kvóta sem sveitarfélagið
fékk í sinn hlut.

Hönd Katrínar teygir sig ví›a
Eftir ﬂví sem dagarnir lí›a kemur tjóni› sem fellibylurinn Katrín olli á mánudaginn æ betur í ljós. Tala
látinna hækkar dag frá degi, gripdeildir fara vaxandi og óttast er a› smitsjúkdómar geti brei›st út.
Hagfræ›ingar reikna me› a› efnahagslegar aflei›ingar hörmunganna muni ná langt út fyrir Bandaríkin.

Engar undanﬂágur frá nemaleyfi
Til að nám sé réttindahæft til sveinsprófs þarf námið að vera kennt innan iðnskóla eða fjölbrautaskóla sem
annað hvort er opinber stofnun eða
einkarekinn skóli með starfsleyfi frá
menntamálaráðuneytinu. Ekki er
nóg að kenna eftir aðalnámskrá
heldur þarf að vera starfsleyfi frá
menntamálaráðuneytinu til að nemi
fái réttindi til töku sveinsprófs í löggiltri iðngrein.
Hvenær geta fyrirtæki tekið nema
á námssamning?
Til að fyrirtæki geti tekið nema á
námssamning í iðngreinum þarf viðkomandi fyrirtæki að hafa nemaleyfi. Frá því eru engar undanþágur
og eru starfandi sérstakar nemaleyfisnefndir sem sjá um úthlutun
nemaleyfa.

Bandaríkjanna. Bandarískar húseigendatryggingar ná sjaldnast
yfir tjón vegna flóða og því munu
margir húseigendur standa eftir
slyppir og snauðir nema hið opinbera komi þeim til hjálpar.
Áhrif olíunnar veigamest
Enda þótt fellibylurinn sé fyrst
og fremst persónulegur harmleikur fólksins sem varð fyrir honum
er vitað mál að áhrif Katrínar á
þjóðarbúskapinn, og raunar efnahagskerfi heimsins, verða talsverð. Meðal annars vegna þess að
stór hluti inn- og útflutningsvara
Bandaríkjanna fer um hafnir
hamfarasvæðanna – einkum olía
og gas en einnig landbúnaðarvörur – eru hagfræðingar þegar farnir að endurskoða hagvaxtarspár
sínar fyrir þennan ársfjórðung.
Áhrifin á olíuiðnaðinn eru
sjálfsagt sá þáttur sem mest vægi
mun hafa í efnahagslegu tilliti.
Tíu prósent allrar olíu sem Bandaríkjamenn nota koma úr Mexíkóflóa enda voru verðhækkanir á
mörkuðum ekki lengi að koma
fram. Ekki virðist hafa orðið
mikið tjón á olíuborpöllum, höfnum og olíuhreinsistöðvum í óveðrinu en tafir á olíuflutningum hafa
hins vegar þýtt að framleiðsla
olíuhreinsistöðva hefur stöðvast.
Keðjuverkun
Þegar olíuverð er eins hátt og
nú er, í kringum sjötíu dali fatið,
minnkar kaupmáttur neytenda
verulega. Í grein á vefútgáfu The
Economist í gær um áhrif hamfaranna segir frá rannsókn þar sem
því er haldið fram að fyrir hvert
sent sem gallonið af bensíni
hækkar í Bandaríkjunum minnki
kaupgeta almennings um hundrað
milljarða króna. Þetta er sagt geta
valdið samdrætti í verslun sem
nemur rúmu prósenti, sem mun
aftur hafa veruleg áhrif á þjóðarframleiðslu ársins.
Áhrif slíks samdráttar ná langt
út fyrir landsteinana. Stærstu útflutningsmarkaðir margra ríkja

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HULDA KATRÍN STEFÁNSDÓTTIR
Framkvæmdastjóri Iðnnemasambands
Íslands.

Á annað hundrað manns eru látnir, New Orleans-borg marar í
hálfu kafi og ríflega milljón íbúa
Louisiana, Mississippi og Alabama er án rafmagns. Fregnir
berast af líkum fljótandi í vötnum
sem myndast hafa á hamfarasvæðunum og enn er fólk fast
á háaloftum og húsþökum.
Lögleysa hefur einnig gripið um
sig og eru gripdeildir orðnar
alvarlegt vandamál í New Orleans
og Biloxi. Heyrst hefur af fólki
stelandi byssum, skartgripum og
áfengi úr verslununum, jafnvel
beint fyrir framan nefið á
lögregluþjónum.
Óvíst er hvenær íbúar hamfarasvæðanna fá að snúa aftur til
síns heima enda velta margir því
fyrir sér hvort nokkuð sé eftir til
að snúa aftur til. Óttast er að
flóðasvæðin séu orðin pestarbæli
vegna spilliefna sem farið hafa út
í umhverfið og skólpmengunar.
Sjúkdómar sem alla jafna eru
tengdir við hitabeltið, eins og
kólera, gætu breiðst út.
Ofan á þetta bætist svo
fjárhagstjónið sem fellibylurinn
hefur valdið. Talið er að það geti
numið 1.700 milljónum króna og
orðið þar með það mesta sem
fellibylur hefur valdið í sögu

TJÓNIÐ ER GRÍÐARLEGT Lítið var eftir af heimili Madison James í Biloxi í Mississippi
þegar hún kom á vettvang eftir að óveðrinu slotaði.

Asíu eru í Bandaríkjunum og
minnkandi spurn eftir vörum
þessara landa kemur ofan á tjónið
sem hækkandi olíuverð hefur
valdið. Áhrif olíuhækkananna
gætu orðið svipuð á ríki Evrópu,
sem þá að sama skapi munu væntanlega draga úr innflutningi sínum. Þótt Ísland sé ekki eins háð

bandarískum fiskmörkuðum og
fyrir nokkrum árum má þannig
gera því skóna að hamfarirnar
hafi áhrif hér líka.

FRÉTTASKÝRING
SVEINN GUÐMARSSON
sveinng@frettabladid.is

Einn versti fellibylur í sögu Bandaríkjanna
Fellibylurinn Katrín er einn sá skaðlegasti í sögu Bandaríkjanna. Enn er ekki
nákvæmlega vitað hversu margir fórust í héruðunum sem verst urðu úti og er
jafnframt búist við því að tjónið af völdum veðursins sé meira en það sem
fellibylurinn Andrés olli á sínum tíma.
Fjöldi fellibylja á Atlantshafi
Fellibylur sem gekk á land í Bandaríkjunum
Fellibylur annars staðar en í Bandaríkjunum
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Dauðsföll í Bandaríkjunum af völdum fellibylja
60

Þeir fellibyljir sem valdið hafa mestu tjóni í Bandaríkjunum, 1900-2004 í milljörðum króna
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*Að minnsta kosti 25 dóu í fellibylnum Dennis og þegar Katrín gekk yfir Flórída.
Tölurnar ná hins vegar ekki yfir mannfall af völdum Katrínar í þessari viku.
HEIMILD: National Oceanic and Atmospheric Administration; Insurance Information Institute - AP

11-20

35

OPUBMFHUÓ/FUUØ
ØEâSUPHHPUU



BGTM


BGTMÈUUVS

(PVSNFUWJMMJTWFQQBMBNCBTUFJL



BGTMWLBTTB



)KÞQB§JSLKÞLMJOHBCJUBS



BGTMWLBTTB

,KÞLMJOHBOVHHFUT

LSLH

#BZPOOFTLJOLB

IVNBS
ÈHSJMMJ§


BGTMÈUUVS



BGTMWLBTTB

,KÞLMJOHBTUSJNMBS



BGTMWLBTTB

"VHMâTJOHBTUPGB7ÓLVSGSÏUUBtXXXWGJT

,KÞLMJOHBCPMMVS

GSÈCSJS
NF§LBGGJOV

BMMUÓNBUJOOÈFJOVNTUB§
XXXOFUUPJTt7FS§CJSUNF§GZSJSWBSBVNQSFOUWJMMVS
5JMCP§JOHJMEBGSÈUJMTFQU OFNBBOOB§TÏUFLJ§GSBN F§BNF§BOCJSH§JSFOEBTU

"LSBOFTt"LVSFZSJt(SJOEBWÓLt.KØEE3FZLKBWÓLt4BMBIWFSm,ØQBWPHJ



LSQL

/âWFJEEVSIVNBS



LSTUL

#MÈCFSKBPTUBLBLBGNBOOT



LSLH

ÁSCFJOB§IBOHJMSJ



LSTUL

3KØNBPTUVSUJMNBUBSHFS§BS

22

1. september 2005 FI M MTU DAGU R

Útlendingar fara fyrstir ﬂegar vinnan bregst
Aleksandra Jancsynska
og Damian Kulesza hafa
búið og unnið á Vestfjörðum síðustu ár. Þau láta
vel af dvölinni hér og
segja að þó að Íslendingum hætti til að álíta
að Pólverjar kunni ekkert
nema að flaka fisk séu
þeir upp til hópa gott
fólk.

„Ég ætlaði bara að vera eitt eða
tvö ár en nú eru þau orðin átta,“
segir Aleksandra, sem kom til Ísafjarðar árið 1997 og fór að vinna í
fiskvinnslu til að byrja með en
hún undi sér ekki í slorinu og því
var hún fegin þegar hún fékk
vinnu á Fjórðungssjúkrahúsinu.
Damian kom hins vegar hingað
til lands fyrir þremur árum til
þess að vinna
í fiskvinnslunni á Bíldudal. Þar voru
fyrir allnokkrir Pólverjar, sem
meðal annars voru kunnugir
Aleksöndru, og í gegnum þá urðu
þeirra fyrstu kynni. Damian var
iðinn við að keyra frá Bíldudal til
Ísafjarðar til að heimsækja sína
heittelskuðu.
Fyrir tæpu ári festu þau svo
kaup á einbýlishúsi á Bíldudal.
Damian vinnur í byggingarvinnu
þar í bæ við góðan orðstír en
Aleksandra er í fæðingarorlofi.
Roxana litla dóttir þeirra er tæplega árs gömul.
Pólverjar geta gert meira en að
flaka fisk
„Íslendingar eru gott fólk,“ segir
Damian. „Það eina sem ég hef út á
þá að setja er að stundum örlar á
fordómum hjá þeim gagnvart Pólverjum en það virkar bara hvetjandi á mig til þess að sýna þeim
hvað í mér býr. Eitt af því sem Íslendingar hafa bitið í sig og á ekki
við nokkur rök að styðjast er sú
trú þeirra að Pólverjar geti ekkert
annað en flakað fisk. Ég er nú
búinn að gera mitt til að afsanna
þá vitleysu,“ segir Damian, sem
er rómaður í allri Vesturbyggð
fyrir handlagni.
Damian læðist heldur ekki með
veggjum þótt hann sé útlendingur
og hefur hann þegar sýnt burði til

ALEKSANDRA, DAMIAN OG LITLA ROXANA Fjölskyldan er búin að koma sér vel fyrir enda rómuð í Vesturbyggð fyrir dugmennsku og handlagni. Þó virðist svo vera sem afrekstur
erfiðisins sé þeim einnig fjötur um fót.

þess að verða einn af athafnamönnum bæjarins. „Ég er búinn
að kaupa þetta einbýlishús hér og
núna er ég að gera það upp, það
fer allur minn frítími í það. Svo
var ég næstum því búinn að kaupa
blokkina hérna á Bíldudal en ég
átti næsthæsta tilboðið. Hefði hún
komið í minn hlut hefði ég stofnað
verktakafyrirtæki sem hefði þá
séð um að gera hana upp og síðan
tekið að sér önnur verkefni en

HÚSBÓNDINN AÐ RAKA Damian er hamhleypa til flestra verka og eftir erfiðan dag í
byggingarvinnunni tekur hann til óspilltra málana heima við.

ekkert varð úr því að þessu sinni.
Kannski læt ég þó verða af þessu
seinna.“
Geta ekki flutt í burtu
Þegar Damian kom til Bíldudals
voru um það bil tuttugu Pólverjar
í bænum. „Þeim fer nú hríðfækkandi, enda eru útlendingarnir
oftast fyrstir til þess að fara
þegar harðna fer á dalnum, en ég
held að það séu um fimmtán Pólverjar sem eru fluttir frá því fiskvinnslunni var lokað í júlíbyrjun,“
segir Damian.
Aleksandra er frá borginni
Gdansk og hún segir að dvölin á
Bíldudal sé oft á tíðum erfið fyrir
stórborgarbarnið. Einnig á hún
tvær dætur á unglingsaldri frá
fyrra hjónabandi, þær Camilu og
Milenu, og eru þær farnar að
ókyrrast þar sem fátt er til boða í
litlu þorpinu sem unglingar sækjast eftir. „Þær vilja komast í dans,
skreppa í bíó og svona,“ segir
Aleksandra, „en það er ekki bara
þær sem eru farnar að ókyrrast
því mér finnst alveg ómögulegt að
geta ekki keypt almennilega í
matinn án þess að þurfa að leggja
land undir fót svo ég vil endilega
að við förum að flytja héðan.“
Damian er hins vegar alinn upp
í litlu þorpi og unir hag sínum vel
á Bíldudal þótt hann telji það fjölskyldunni fyrir bestu að þau fari
að hugsa sér til hreyfings. Þó er
einn hængur á; „Nú erum við búin
að kaupa hús og ég er að verða
búinn að gera það upp en hver ætti
svo sem að kaupa það fyrir það
verð sem því sæmir núna þegar

VINKONA Í HEIMSÓKN
Mikil samheldni er með Pólverjum á Bíldudal en verulegt skarð var höggvið í hópinn þegar fiskvinnslan lagði
upp laupana í júlíbyrjun.

ástandið hér í þorpinu er eins og
það er? Við pökkum ekki niður og
flytjum héðan bara si svona, það
er alveg ljóst,“ segir Damian.
Aftur til Póllands
Þótt Pólverjar í Vesturbyggð, aðallega á Bíldudal og Patreksfirði,
leggi sig í líma við að halda hópinn
segja þau hjónin að Íslendingar og
Pólverjar tengist engu síður
vinaböndum. „Næstum því allir
læra íslensku og eiga jafnt íslenska sem pólska vini og svo eru
ófá hjónaböndin hér um slóðir
pólsk-íslensk,“ segir Aleksandra.
„Og krakkarnir fara í íslenskan
skóla, læra íslensku og eru alveg
eins og hver önnur börn í þessu
landi.“
Þó gerir heimþráin oft vart við
sig hjá þeim hjónum. „Pólland er
dásamlegt land,“ segir Damian og
tekst allur á loft við endurminningarnar. Hann segir mestar líkur
á því að þau flytji aftur til Pól-

lands þegar rætist úr atvinnuástandinu þar en hann segir ekki
langt í það. „Þó veit maður aldrei,
ég færi nú ekki mikið ef ég væri
búinn að kaupa heila blokk og
kominn af stað með verktakafyrirtæki,“ segir hann.
Hann segir ýmislegt líkt með
Pólverjum og Íslendingum. „Það
er náttúrlega ekkert launungarmál að báðar þessar þjóðir eru
þekktar fyrir að þykja sopinn
góður,“ segir hann og hlær.
„Fólkið er almennt duglegt í
þessum tveimur löndum en þó er
ýmislegt ólíkt með þessum þjóðum líka. Til dæmis myndi enginn
heilvita Pólverji líta við íslenska
þorramatnum,“ segir Damian og
skellihlær.

FRÉTTAVIÐTAL
JÓN SIGURÐUR EYJÓLFSSON
jse@frettabladid.is
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FULLVINNANDI Á VINNUMARKAÐI 2004
4. ársfj.
3. ársfj.
2. ársfj.

272.500

265.500

261.500

256.500

Heildarlaun

1. ársfj.

1.-4. ársfjórðungur 2004

hagur heimilanna

NEYTANDINN: LOGI ÓLAFSSON LANDSLIÐSÞJÁLFARI

GÓÐ HÚSRÁÐ

Hestur og Bjalla bestu kaupin

■ Kolbrún Sigurbjörnsdóttir, a›sto›arskólastjóri Hússtjórnarskólans á Hallormssta›.

„Bestu kaup sem ég hef gert
um ævina er hestur sem
ég keypti ellefu ára gamall og Volkswagen-Bjalla
sem ég pungaði út fyrir
á þrítugsaldri,“ segir Logi
Ólafsson, landsliðsþjálfari í knattspyrnu.
Logi var ekki lengi að
kveða upp dóm sinn um
sín bestu kaup hingað til á
ævinni, sem hann segir ekki
hafa verið ýkja mörg. „Fyrst er
til að telja að á ellefta aldursári
keypti ég mér hest og fékk þann
gæðing á afar góðum kjörum enda
vann ég þá talsvert í kringum hesta
við hirðingar og annað því tengt.
Hesturinn sá reyndist mér afar vel

ÓHREININDI Á STOFUHÚSGÖGNUM
Setjið sítrónur í skálar og skiljið eftir í
stofunni. Hún angar fljótlega af
sítrónuilmi og sítrónan leysir upp öll
minni óhreinindi sem loða vilja við stofuhúsgögn og stáss.

■ HVAÐ KOSTAR... Í BÍÓ?

Hádegi um helgar borgar sig
Hver miði í kvikmyndahúsin kostar alla yfir
sex ára aldri 800 krónur. Börn yngri en það
greiða 450 krónur. Annað slagið bjóða
kvikmyndahúsin sérstaka afslætti. Til að
mynda eru allir miðar á fyrstu sýningar
hvers dags hjá Regnboganum á hálfvirði,
400 krónur, og sama verð er í hádeginu
um helgar á sýningum í Kringlubíói. Þriðjudagstilboðin eru heldur ekki alveg horfin en
undanfarin ár hefur verið ódýrara að sækja
kvikmyndahúsin þá. Einhver húsanna bjóða slík tilboð ennþá og eru þau auglýst í
blöðunum á þriðjudögum.

✑■ VERSLUN OG ÞJÓNUSTA

Drykkjarmjólk af markaði
„Salan var undir vonum og það er nú tímabundið stopp meðan við
ákveðum hvort við bjóðum hana aftur undir öðrum formerkjum,“
segir Baldur Jónsson hjá markaðssviði Mjólkursamsölunnar.
Glöggir neytendur hafa tekið eftir að Drykkjarmjólk í flöskum sem
seld var í verslunum um tíma er nú horfin úr hillum og er ástæðan sú að framleiðslu á henni hefur tímabundið verið hætt. Baldur segir þó ekki loku fyrir það skotið að Drykkjarmjólk verði sett
aftur á markaðinn innan tíðar. „Við erum að fara yfir stöðuna og
hvað olli því að hún seldist illa. Verið getur að í staðinn komi
svipuð vara sem verði meira í ætt við léttmjólkina, sem er okkar
vinsælasta framleiðsla, en þær hugmyndir eru ekki fullmótaðar
enn sem komið er.“

Netsímaskráin í andlitslyftingu
Símaskráin á netinu, www.simaskra.is, fékk nýtt útlit í vikunni en vefur hennar hefur
verið endurbættur til muna
og leit öll einfölduð. Er vefurinn nýi laus við auglýsingar
og að öllu leyti aðgengilegri

en gamli vefurinn. Sérstakt
undirfyrirtæki Símans,
sem hlotið hefur nafnið
Já, sér nú alfarið um alla
þjónustu tengda vefsímaskránni sem og símanúmerinu 118.

STEINUNN VALDÍS BORGARSTJÓRI:

MYNDI HELST
VILJA BÚA Í
HAFNARFIRÐI

og stendur enn þann dag í dag mér fyrir hugskotssjónum sem einhver bestu kaup mín alla
tíð þó ekki hafi hann kostað mig mikið fé.
Síðan er til að telja Bjöllu eða Fólksvagn
sem ég eignaðist þrítugur að aldri og gerði
þar kjarakaup í stórgóðum grip. Þann bíl
átti ég heillengi og hann óx bara í verði
þangað til ég seldi hann og fékk fúlgur
fjár fyrir. Það var vissulega góð fjárfesting en einnig var afskaplega gaman að
þessum bíl á sínum tíma og ég
geymi hann fast í minningunni.
Slíkir bílar koma líklega
seint aftur og víst er
að þrítugur verð ég
ekki aftur í náinni framtíð.“
- aöe

VOND LYKT AF FÖTUM
Leggið eða pressið viðkomandi flík í edik í
stutta stund. Öll lykt
hverfur á nokkrum mínútum
og engin þörf er á frekari
þvotti.
VERKIR Marga verki, þar
með talda túrverki, er hægt að lina og
lækna með því að hella upp á rótsterkt
kaffi og svolgra í sig fyrstu dropana sem
úr kaffivélinni koma. Sterkt koffínið er
fljótt að hafa áhrif.

Tannréttingar geta
kosta› allt a› milljón
Um þrjú þúsund Íslendingar fara í tannréttingar
á ári og greiða fyrir það að
meðaltali um hálfa milljón
króna. Styrkir Tryggingastofnunar nema að meðaltali um 150 þúsund krónum.
Meðalkostnaður við tannréttingar
er metinn frá 450 til 600 þúsund
krónur en getur farið yfir eina
milljón króna í verstu tilvikunum.
Tryggingastofnun tekur aðeins
þátt í kostnaði að því gefnu að um
alvarlegri tilvik sé að ræða og þá
aðeins upp að vissu marki.
Á landinu eru starfandi átta
tannlæknar sem sérhæfa sig í
tannréttingum og er nóg að gera
hjá þeim öllum. Kemur það að
hluta til af því að rösklega fjórðungur allra einstaklinga í hverjum árgangi leitar til tannréttingasérfræðinga en síðari ár hefur
þeim farið mjög fjölgandi sem
vilja tannréttingar.
Árni Þórðarson, sérfræðingur í
tannréttingum, segir erfitt að
áætla hver meðalkostnaður sjúklings sé í tannviðgerðum. „Það fer
eftir mörgum þáttum og einnig er
frjáls samkeppni milli tannréttingasérfræðinga en ég held að 450
til 600 þúsund á hvern einstakling
að meðaltali sé nærri lagi. Auðvitað getur upphæðin orðið hærri í
alvarlegustu tilvikunum.“
Það er öllu hærri upphæð en
allflestir geta vonast til að fá

TANNRÉTTINGASTYRKUR
Ár
2000
2001
2002
2003
2004

Fjöldi
2.323
2.480
2.400
2.553
2.748

Meðalstyrkur
36.865
37.245
44.124
52.866
53.441

niðurgreitt af ríkinu en sé ekki
um mjög alvarleg tilvik að ræða
nemur styrkur Tryggingastofnunar aðeins 150 þúsund krónum og
er þá miðað við að viðkomandi
hefji meðferð með spöngum fyrir
21 árs aldur. Á síðasta ári fengu
alls tæplega 2.800 þann styrk og
nam kostnaður TR vegna þessa
tæplega 150 milljónum króna.
Hefur styrkþegum fjölgað um
tæplega hundrað á hverju ári frá
aldamótum en ekki liggur fyrir
hvort um eðlilega þróun er að

ræða sem búast má við áfram.
Sækja þarf sérstaklega um alla
slíka styrki beint til TR og er lítið
um synjanir þar sem tannréttingasérfræðingar sækja um fyrir
hönd skjólstæðinga sinna og þeir
þekkja reglurnar vel.
Hjá Tryggingastofnun fengust
þær upplýsingar að miklu geti
munað á gjaldskrám þeirra átta
tannréttingasérfræðinga
sem
þjónustu sína bjóða. Getur borgað
sig að gera verðsamanburð milli
þeirra áður en framhaldið er
ákveðið.
Árni Þórðarson segir að þótt nóg
sé að gera hjá tannréttingasérfræðingum séu átta sérfræðingar
nægilegur fjöldi til að anna aðsókninni. „Við vorum fleiri hér áður og
auðvitað má segja að hægt sé að
bæta við einum eða tveimur til viðbótar en staðan í dag er viðunandi.“
albert@frettabladid.is

Fyrirtækið Saumsprettan breytir og gerir við gömul föt:

Bæta og breyta skólafötunum
„Það hefur ekkert breyst hin síðari ár að fólk kemur ennþá til
okkar með hin ýmsu föt og efni
annars konar sem þarfnast lagfæringar,“ segir Jóhanna E.
Harðardóttir, eigandi saumastofunnar Saumsprettunnar í Veltusundi í Reykjavík.
Jóhanna segir sífellt fleiri notfæra sér þjónustu fyrirtækisins
og vísar því á bug að þeim fari
fjölgandi sem henda fötum sínum
þegar rennilás eyðileggst eða rifa
kemur á buxurnar. „Aldeilis ekki.
Þvert á móti fer okkar viðskiptavinum fjölgandi og sérstaklega er
mikið að gera á haustin þegar lagfæra þarf skólaföt eða annan
fatnað fyrir veturinn. Það er
mjög mikið af fólki sem hugsar
afar vel um föt sín og er fljótt að
koma til okkar til að fá eitthvað
lagfært en hendir ekki fötunum.
Það er vert að muna að góðar
gallabuxur geta kostað fimmtán
þúsund krónur eða meira og það
er aldeilis ekki hægt að henda
þeim þó ein og ein saumspretta
finnist.“
En föt eru ekki það eina sem

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÚTGJÖLDIN > MEÐALTAL HEILDARLAUNA

HÆGT AÐ LAGFÆRA ALLT Sé um efni af einhverju tagi að ræða má auðveldlega lagfæra flest sem aflaga fer. Hjá Saumsprettunni er enginn hörgull á fólki sem þangað sækir
til þess arna.

fólk kemur með til lagfæringar.
Allt sem nöfnum tjáir að nefna í
efnum og hægt er að laga með
nál, tvinna og fimum höndum
kemur á borð stúlknanna í Saumsprettunni. „Við sinnum einnig

þjónustu fyrir tvær verslanir,
styttum föt og lengjum eftir þörfum en nú er meira um að við sinnum beint þeim sem koma til
okkar af götunni.“
- aöe
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Kristnihald í Garðabæ

SJÓNARMIÐ

KÁRI JÓNASSON

Cherie Booth Blair segir erfitt að ná fullkomnu
launajafnrétti án betri barnagæslu.

Launajafnrétti
og barnagæsla
herie Booth Blair, lögfræðingur og eiginkona Tonys Blair forsætisráðherra Breta, sem var hér í vikunni á ráðstefnu í tilefni af 75 ára afmæli Vigdísar Finnbogadóttur, gerði börn og
barnauppeldi að umræðuefni í viðtali við Fréttablaðið. Þar lagði
hún áherslu á barnagæslu og hve mikilvæg hún væri til þess að ná
jafnrétti kynjanna. Það má ætla að kona í hennar stöðu hafi nóg af
barnfóstrum, en engu síður var þetta eitt aðalumræðuefni hennar í
viðtalinu. „Það er sannarlega einhver stífla í gangi, sérstaklega
hvað varðar launajafnrétti. Við erum búin að berjast svo lengi fyrir launajafnrétti en það virðist sem okkur takist ekki að ná fullkomnu samræmi milli meðallauna karla og meðallauna kvenna. Ég
er sannfærð um að skýringarnar á því er meðal annars að finna í
barnagæslu. Ekki að fullu, en stórum hluta,“ sagði Cherie Booth
Blair.

C

„ﬁa› er sannarlega einhver stífla í gangi, sérstaklega hva› var›ar launajafnrétti. Vi› erum búin a› berjast svo lengi fyrir launajafnrétti en ﬂa› vir›ist sem okkur takist ekki a› ná fullkomnu
samræmi milli me›allauna karla og me›allauna kvenna. Ég er
sannfær› um a› sk‡ringarnar á ﬂví er me›al annars a› finna í
barnagæslu. Ekki a› fullu, en stórum hluta.“
Barnagæsla getur verið mikill höfuðverkur fyrir margt foreldrið, ekki síst þá sem eru einstæðir. Þess vegna þarf að leggja bæði
vinnu og fjármuni í að bæta fyrirkomulag þeirra mála. Mikið hefur áunnist á undanförnum árum en betur má ef duga skal. Margar
mæður kjósa að vera heima hjá börnum sínum fyrsta árið, og þurfa
þá kannski að færa fórnir á vinnumarkaðnum og ekki síst hvað
varðar starfsframa. Hvað sem hver segir þá er barnauppeldið yfirleitt meira í höndum kvenna en karla þótt sjá megi breytingar þar
á nú á allra síðustu tímum. Það má í dag oftar sjá karlmenn með
barnavagna eða kerrur úti á götu um hábjartan daginn á virkum
dögum. Þetta er sjón sem var óþekkt fyrir nokkrum árum, nema í
undantekningartilfellum. Ástæðan fyrir þessu er feðraorlofið hér,
þar sem Íslendingar standa Bretum langtum framar. Þar í landi er
orlof feðra tvær vikur, en hér þrír mánuðir sem kunnugt er. Cherie
minntist á þennan samanburð í viðtalinu og talaði þá um hve orlofið væri rausnarlegt hér. Hún minntist líka með aðdáun á jafnréttismál hér og annars staðar á Norðurlöndum.
Það er alltaf gott að fá einhverja utan frá til að greina stöðuna á
heimavelli í ýmsum málum, því oft vill það verða svo að stjórnarandstæðingar bæði á Alþingi og í sveitarstjórnum gera meiri og
meiri kröfur með samanburði við hin og þessi lönd, en neita jafnframt að viðurkenna það sem vel hefur verið gert. Við Íslendingar
erum oft fljótir að taka við okkur varðandi góða hluti, en það vantar kannski að ræða þá til hlítar og gera sér grein fyrir afleiðingunum áður en þeir eru negldir niður, því stjórnmálamenn vilja oft
skreyta sig með litríkum fjöðrum og drífa ýmsa hluti í gegn, sem
þeir telja að verði sér til framdráttar.
Heimsókn Cherie Booth Blair var því ágæt kennslustund fyrir
marga, og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra á
hrós skilið fyrir framtak sitt fyrir með hvaða hætti hún hélt upp á
75 ára afmæli Vigdísar Finnbogadóttur, fyrrverandi forseta Íslands, fyrr á þessu ári. ■

Á safnaðarfundi í Garðabæ á þriðjudag
var fjölmennara en margir áttu von á.
Allt að sjö hundruð manns sátu fundinn en ekki var boðið upp á veitingar
af sama tagi og í Kristnihaldi undir Jökli
þar sem aldrei var veitt undir sautján
sortum. Sérstaka athygli vakti ræða
prófastsins á Reynivöllum, dr. Gunnars
Kristjánssonar, en
hann lýsti deilum
í sókninni á mjög
áþekkan hátt og
Laxness gerði í
einni þekktustu sögu
sinni en Gunnar
mun vera mikill
aðdáandi hans og
stjórnmálaskoð-

anir hans munu hafa mótast mjög af
skáldinu.

indi, að það er gott að vera í vinningsliðinu.“ Ekkert er minnst á Auðun
Georg Ólafsson í bréfinu.

Kveðjubréf útvarpsstjóra
Markús Örn Antonsson, fráfarandi útvarpsstjóri, sendi starfsmönnum Ríkisútvarpsins tölvuskeyti í gær þar sem
hann minntist verka sinna í stofnuninni
undanfarin fjörutíu ár. Fór Markús yfir
feril sinn og verk og hvernig honum
hefur tekist að gera Ríkisútvarpið að
þeirri stofnun sem það er í dag, hvaða
skilning svo sem hægt er að leggja í
það. Segir Markús meðal annars: „Árin
mín í útvarpsráði á tímabilinu 19781985 einkenndust af linnulausri baráttu fyrir hækkun afnotagjalda.“ og ekki
er síðri setning hans um stöðu starfsfólksins: „ Flestum eru ljós þau sann-

Júlíus Vífill í fyrsta
Stuðningsmenn Júlíusar Vífils Ingvarssonar, fyrrum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, skora nú mjög á hann að
gefa kost á sér í efsta sæti prófkjörs
sjálfstæðismanna. Gæti því allt eins farið að þrír myndu keppa um efsta sætið
eða jafnvel fleiri enda hefur Guðlaugur
Þór Þórðarson ekkert gefið enn út um
hvað hann hyggist fyrir. Beðið verður
eftir því út þessa viku eða jafnvel lengur að þessir frambjóðendur ákveði sig
en spennan magnast í baráttunni um
borgarstjórastólinn.
hjalmar@frettabladid.is

Olíuver› í upphæ›um
Mörgum bregður skiljanlega í
brún við að þurfa nú að borga
113 til 120 krónur fyrir hvern
bensínlítra, sem kostaði 70 krónur ekki alls fyrir löngu. Sunnudagsbíltúr frá Reykjavík austur
á Þingvöll getur hæglega kostað
2.000 krónur bara fyrir bensínið.
Hvernig bregzt fólk við svo mikilli verðhækkun? Hvað er til
ráða?
Sagan bregður birtu á málið.
Olíuverðshækkunin mikla fyrir
þrjátíu árum kallaði á hörð viðbrögð í Bandaríkjunum og öðrum olíuinnflutningsríkjum. Það
var ekki við öðru að búast, enda
margfaldaðist heimsmarkaðsverð á bensíni og olíu til upphitunar 1973-1974. Langar biðraðir
mynduðust við bensínstöðvar
þar vestra, leyfilegur hámarkshraði á vegum var lækkaður úr
70 mílum á klukkustund í 55,
bílaframleiðendum í Detroit var
einnig uppálagt með lögum að
auka sparneytni ökutækja, japanskir smábílar ruddu sér til
rúms í Bandaríkjunum og um allan heim og Carter Bandaríkjaforseti klæddist lopapeysu og
bað landsfólkið að venja sig við
minni hita í heimahúsum og á
vinnustöðum í orkusparnaðarskyni. Biðraðirnar við bensínstöðvarnar hurfu eftir skamma
hríð, og lífið færðist aftur í fyrra
horf.
Sagan endurtók sig 1979-1981,
nema nú voru menn reynslunni
ríkari og áttu enn auðveldara
með að laga sig að hærra orkuverði en áður. Viðbrögðin voru
ekki jafnhörð í Evrópu, þess
gerðist ekki þörf, því að þar var
bensínverð mun hærra fyrir
vegna gjaldheimtu frá gamalli
tíð, svo að hlutfallshækkun olíuverðs var minni þar en í Ameríku og olli þeim mun minna
raski. Eigi að síður brugðust
Evrópumenn einnig vel við olíuverðshækkuninni í bæði skiptin,
t.d. með því að auka sparneytni
evrópskra bíla og bæta almanna-
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BENSÍNVERÐ OG BÍLAR
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Sunnudagsbíltúr frá Reykjavík
austur á ﬁingvöll getur hæglega kosta› 2.000 krónur bara
fyrir bensíni›. Hvernig bregzt
fólk vi› svo mikilli ver›hækkun? Hva› er til rá›a?

samgöngur. Evrópskir bílar
ruddu sér nú braut inn á Bandaríkjamarkað við hlið japanskra
bíla í áður óþekktum mæli.
Bandarískir bílar hurfu að heita
má af götum evrópskra borga á
árunum eftir 1980: þeir þóttu
einfaldlega of dýrir í rekstri.
Toyota hefur æ síðan selzt allra
bíla mest á Íslandi.
Olía lækkaði þó smám saman
aftur í verði eftir 1981 miðað við
ýmislegt annað, svo að bensín vó
þá ekki lengur jafnþungt í útgjöldum heimilanna vestan hafs,
og þá sáu bandarískir bílaframleiðendur sér leik á borði: þeir
byrjuðu að framleiða jeppa.
Hvers vegna jeppa? Það stafaði
m.a. af því, að vinveittir stjórnmálamenn skilgreindu jeppana í
lögum sem landbúnaðartæki, og
þeir voru því undanþegnir þeim
kröfum, sem gerðar eru til fólksbíla um sparneytni og útblástur
úrgangsefna. Þannig tókst þeim í
Detroit að stilla verðinu á þessum nýju tryllitækjum svo í hóf,
að þau hafa selzt eins og heitar
lummur bæði heima og erlendis
og gerbreytt ásjónu t.a.m.

Reykjavíkur og annarra byggða
(og óbyggða, svo sem hjólför á
hálendi Íslands vitna um). Meira
en helmingur nýrra bíla í Bandaríkjunum er nú jeppar og svipuð
tæki. Jepparnir brenna um 40
prósent af öllu eldsneyti í Bandaríkjunum og blása út röskum
fimmtungi þess koltvísýrings
sem Bandaríkjamenn sleppa út í
andrúmsloftið og mestu veldur
um hlýnun loftslags um heiminn.
En nú er mörgum jeppamanninum brugðið. Bílaframleiðendum í Detroit er ekki heldur
skemmt, því að hækkun bensínverðs á heimsmarkaði hefur
dregið úr jeppasölu um víða veröld. Verðhækkunin stafar m.a. af
aukinni eldsneytiseftirspurn í
Kína, þar sem meira en milljarður manna er sem óðast að skipta
út ryðguðum reiðhjólum fyrir
nýja bíla, einkum japanska,
þýzka, kóreska og kínverska bíla.
Mörg erlend fyrirtæki framleiða
bíla í Kína. Þeir í Detroit sitja
eftir með síminnkandi markaðshlutdeild – og sárt ennið.
Hvernig gat þetta gerzt? Ein
skýringin er sú, að bílaverksmiðjurnar í Detroit – General
Motors, Ford og Chrysler – vanmátu hættuna á hækkun bensínverðs og nýttu sér nýja tækni til
að auka vélarafl nýrra bíla frekar en að auka sparneytni þeirra.
Og nú hefur Toyota sett á markað nýjan bíl, sem gengur jöfnum
höndum fyrir bensíni og rafmagni. Bíllinn sá virðist líklegur
til að fara sigurför um heiminn.
Allir helztu bílaframleiðendur í
Japan (Honda, Mazda, Nissan og
Toyota), DaimlerChrysler og
General Motors vinna nú að þróun vetnisbíla. Miklar vonir eru
bundnar við slíka bíla. Bandarísku bílafyrirtækin virðast þó
einna helzt reiða sig á lækkun
olíuverðs á heimsmarkaði, tilslakanir löggjafans frá fyrri viðmiðum um mengunarvarnir og
olíuvinnslu í friðlöndum í
Alaska. ■

Stökktu til

Portúgal
7. eða 14. sept.
frá kr. 34.995
Síðustu sætin
Verð kr. 34.995 í viku
/ 44.995 í 2 vikur
Netverð á mann, m.v. hjón með 2 börn,
2-11 ára, í íbúð í viku. Flug, skattar, gisting
og íslensk fararstjórn.
Stökktu tilboð 7. og 14. september.

Heimsferðir bjóða frábært tilboð á
síðustu sætunum til Portúgal. Þú
bókar sæti og 4 dögum fyrir
brottför færðu að vita hvar þú
gistir.

Verð kr. 39.990 í viku
/ 49.990 í 2 vikur
Netverð á mann, m.v. 2 í
herbergi/stúdíó/íbúð í 2 vikur. Flug, skattar,
gisting og íslensk fararstjórn.
Stökktu tilboð 7. og 14. september.
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Tilviljanir og reglur
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Er einhver tilviljun a› nær allir Íslendingar hafi nú tök á ﬂví
a› reka farsíma og nettengingu fyrir brotabrot ﬂess ver›s
sem tí›ka›ist fyrir tilkomu
samkeppninnar? Getur veri›
a› minnkandi löngun ríkisins
til a› reka fjarskiptafyrirtæki
hafi haft einhver áhrif á ﬂa›?

hæsta í heimi. Er einhver tilviljun
að þetta sé raunin á sama tíma og
hið íslenska landbúnaðarkerfi lúrir í hlýjum faðmi ríkisins?
Annað dæmi í þessa áttina er
rekstur menningarstofnana á Íslandi. Þær eru einnig verndaðar
af stjórnmálamönnum og þiggja
stórar fjárhæðir frá skattgreiðendum á hverju ári, en án þess þó
að geta keppt við annan afþreyingariðnað í verðlagi og aðdráttarafli. Listamenn heimta hverja
höllina á fætur annarri og láta
mikið fyrir sér fara í fjölmiðlum
fái þeir ekki sínu framgengt. Almenningur fylgist áhugasamur
með en tekur á sama tíma ekki
eftir því að íslensk kvikmyndahús
eru með þeim fullkomnustu í
heiminum og verðlagið, þótt hátt
sé að margra mati, virðist duga til
að reka þau án styrkja frá skattgreiðendum. Reyndar borga kvikmyndahúsagestir skatta af sínum
aðgöngueyri og styrkja þannig þá
sem hafa annan smekk á afþreyingu. Er þetta eintóm tilviljun?
Hefur fjarvera ríkisins á einum
stað og nærvera þess á öðrum
kannski eitthvað með þetta ástand
að gera?
Stundum virðast tilviljanirnar
einfaldlega vera svo margar og
svipaðar að þær bendi til reglu.
Kannski reglan sé sú að stjórnmálamenn eigi að sinna stjórnmálum, og að einstaklingar og
fyrirtæki á markaðnum eigi að
sinna markaðnum.
Höfundur er verkfræðingur.

BRÉF TIL BLAÐSINS

ÁRNI AÐALSTEINSSON,
GRUNDARBRAUT 39, ÓLAFSVÍK

 STUNDIR

!UGLâSINGATKNI
-ARKHØPAGREINING
'ER¡ BIRTINGARÉTLANA
'AGNVIRK TENGING FORRITA
&LUTNINGUR LOKAVERKEFNIS

Tilviljanir eru merkilega algengt
fyrirbæri í íslensku samfélagi ef
marka má tal sumra. Svo virðist
sem að í hvert skipti sem ríkið
einkavæðir, leyfir einkarekstur,
rýmkar lög og reglur á markaði
eða einfaldlega heldur sig frá einhverju þá byrji allt, eins og fyrir
kraftaverk, að ganga mun betur
en áður. Einnig virðist flest það
sem ríkið hefur mikil afskipti af,
eða hreinlega sinnir, ganga síður
vel og vera undir stanslausri
gagnrýni frá óánægðum skjólstæðingum. Næstum er hægt að
segja að um einhvers konar reglu
sé að ræða en ekki tilviljanir.
Nokkur dæmi má nú taka.
Ríkið seldi bankana sína. Síðan
þá hafa þeir blómstrað, fært út
kvíar sínar til ótal annarra landa,
aukið hagnað sinn, bætt framleiðni sína og þjónustu við viðskiptavini, og aukið sveigjanleika
sinn og úrvalið á íslenskum fjármálamarkaði. Óskilvirkar einingar hafa verið aflagðar eða endurskipulagðar og þær skilvirku
styrkt sig. Sé einhver ósammála
þessum fullyrðingum hefur sá
hinn sami e.t.v. rétt fyrir sér, en
lausnin er einfaldlega að skipta
um viðskiptabanka. Sé einhver
enn ósammála getur viðkomandi
komið þeirri skoðun sinni á framfæri og markaðurinn tekur málið
fljótt og örugglega að sér. Er einhver tilviljun að þessi bylting íslensks bankakerfis hafi hafist
eftir að ríkið seldi banka sína?
Íslenskt
háskólasamfélag
stendur í miklum blóma um þessar mundir. Metfjöldi umsækjenda
sækir um í íslenskum háskólum
ár frá ári, og velur milli fleiri og
fleiri námsbrauta í fleiri og fleiri
skólum. Þetta ferli hófst þegar
ríkið gaf einkaaðilum náðasamlegast leyfi til að starfrækja skóla
á háskólastigi án þess að mismuna
eftir rekstrarformi. Ríkið greiðir
svipaða upphæð með hverjum
nemanda í einkareknum háskóla
og það gerir með nemendum í
þeim ríkisreknu enda eru allir
rukkaðir með sköttum fyrir rekstur skólakerfisins. Til viðbótar
greiða nemendur í einkaskólunum
skólagjöld enda fáar leiðir betri
til að tengja saman framboð og
eftirspurn á markaði menntunar.
Er einhver tilviljun að verkfræðinám býðst nú í tveimur skólum og
alls kyns önnur menntun býðst yfirleitt eftir að einkaaðilar fengu
leyfi til að keppa um nemendur í
leit að háskólanámi?
Hin fámenna íslenska þjóð nýtur samkeppni á fjarskiptamarkaði. Þetta er fáheyrt í eyrum útlendinga sem vita hvað Íslendingar eru margir, en staðreynd á Íslandi. Meira að segja er það svo að
margir taka samkeppninni sem
sjálfsögðum hlut. Þó hafa færri í

huga að óánægðir notendur fjarskipta á Íslandi höfðu enga möguleika á að skipta um þjónustuaðila
fyrr en ríkið, af mikilli rausn,
leyfði einkaaðilum að starfrækja
fjarskiptafyrirtæki. Er einhver
tilviljun að nær allir Íslendingar
hafi nú tök á því að reka farsíma
og nettengingu fyrir brotabrot
þess verðs sem tíðkaðist fyrir tilkomu samkeppninnar? Getur verið að minnkandi löngun ríkisins til
að reka fjarskiptafyrirtæki hafi
haft einhver áhrif á það?
Íslenskri tilviljanaflóru má
einnig snúa við. Íslenskt landbúnaðarkerfi er eitt það verndaðasta
og dýrasta í heimi. Kerfið nýtur
tollaverndar, innflutningsbanna,
niðurgreiðslna og þéttriðins varnarnets reglugerða. Engu síður eru
allir smásigrar kerfisins hylltir í
blaðafyrirsögnum á meðan stóru
töpin fá enga athygli. Staðreyndin
er sú að bændur eru ein fátækasta
stétt landsins og verð á landbúnaðarvörum á Íslandi er með því
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SKRIFAR UM NIÐURGREITT
SJÓNVARPSEFNI 365

Nú held ég að þessi svokallaða
þjónusta 365-ljósvakamiðla við
landsbyggðina ætti að vera orðin
eitt af forgangsmálum samkeppnisstofnunar og neytendasamtaka
hérlendis til að rannsaka. Þetta fyrirbæri sem 365 er, mismunar svo
gríðarlega áskrifendum eftir búsetu að það hlítur að teljast lögbrot
af einhverju tagi. Þeir bjóða viðskiptavinum upp á hitt og þetta
frítt en gleyma að taka fram að þú
verður að vera búsettur á suðvestur-horninu til þess að geta nálgast
allt þetta efni sem þú ert að borga
fyrir, til dæmis Stöð2+, Stöð 2 bíó,

Sirkus, Bíórásina (sem að vísu er
send út til áskrifenda Sýnar eftir
að Sýn er hætt útsendingum yfir
hánóttina) og Popptíví. Svo eru þeir
að „hóta“ okkur áskrifendum
Stöðvar2 nýrri fréttarás. Já ég segi
hóta, því þegar ný sjónvarpsrás
sem heitir því glæsilega nafni
Sirkus kom í loftið í vor, frítt fyrir
áskrifendur, náðist þessi stöð ekki
nema á suðvestur-horninu, en AFNOTAGJALDSHÆKKUNIN hjá
Stöð 2 náði um allt land, svo það
hlýtur að vera niðurgreiðsla af
hálfu landsbyggðarinnar til 365.
Hvað með að þjónusta alla? ■

Sólarupprás

Hádegi

Sólarlag

REYKJAVÍK 6.10
AKUREYRI 5.49

13.28
13.12

20.43
20.34

[

Heimild: Almanak Háskólans

HÚÐKRABBAMEIN

LJÓS

BLÚNDUR

Sólbruni ekki eini sökudólgurinn

Skrautleg og skemmtileg lýsing

Andi liðins tíma

BLS 6

BLS 6

BLS 6

]

Góðan dag!
Í dag er fimmtudagur 1. september,
244. dagur ársins 2005.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FASTEIGNIR HEIMILI HEILSA HÚS BÖRN NÁM FERÐIR MATUR BÍLAR TÍSKA ATVINNA BRÚÐKAUP TILBOÐ O.FL.

KRÍLIN
Orðabækur eru til
þess að einhver
staður sé til fyrir
stafinn Z!

SMÁAUGLÝSINGAR
Flokkar
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið
Ásta Hrafnhildur segir kaffikönnuna halda sér gangandi.

Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

Stundin mín me›
kaffi og útvarp
Ásta Hrafnhildur Garðarsdóttir

SMÁAUGLÝSINGAR
SÍMI: 550 5000
ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR
Á visir.is

Ásta Hrafnhildur Garðarsdóttir stjórnar
ekki Stundinni okkar lengur en á þó sína
stund með kaffibollanum og útvarpinu um
fimmleytið á daginn. „Ég held mikið upp á
þvottavélina mína og uppþvottavélina því
án þessara tveggja heimilistækja held ég
að það væri skelfing að vera til. Ég á þrjá
stráka og við þvottavélin mín eigum í mjög
nánum samskiptum nokkrum sinnum yfir
daginn. Ég er nýbúin að fá mér nýja vél því
hin fékk taugaáfall og dó. Þessi nýja er að
allan daginn, rosalega dugleg þessi elska.“
En Ásta á líka í nánu sambandi við kaffikönnuna sína. „Með þrjú börn í heimili og

mann sem vinnur mikið er það bara kaffið
sem heldur mér gangandi. Svo finnst mér
kaffi líka svo gott. Ég hlusta mikið á Rás 1
og um eftirmiðdaginn helli ég mér gjarna
upp á gott kaffi og sest og hlusta. Það hefur
róandi áhrif þrátt fyrir að kaffið verði oft
svolítið sterkt.“
Ásta á ekki von á að hún snúi aftur í
Stundina okkar en hún er samt alls ekki
búin að fá nóg af börnum. Hún stýrir nú
verkefni sem heitir Verndum bernskuna og
er átak í uppeldismálum. Hún lofar því að
það fari ekki framhjá landsmönnum þegar
verkefnið fer af stað 6. sept.

LIGGUR Í LOFTINU
[ HEIMILI - TÍSKA - HEILSA ]
Verslunin IKEA auglýsir nýjan
og bættan opnunartíma um
þessar mundir sem ætti að
koma sér vel fyrir þá
sem ætla að taka heimilið í gegn. Framvegis
verður verslunin opin
milli klukkan 10 og 20
alla virka daga. Ekki er
opið eins lengi um helgar en á laugardögum er
opið milli klukkan 10 og
18 og á sunnudögum
frá 12 til 18.
Tískuvika Smáralindar hefst
um helgina og af því tilefni
verður margt í boði fyrir þá sem
leggja leið sína í Smáralind.
Haustlínan í snyrtivörunum er
komin í búðir og ýmsar nýjungar verða kynntar. Þá er líka tilvalið að kíkja á úrvalið í tísku-

vöruverslununum sem eru fullar
af nýjum haustvörum.
Söfnun til styrktar starfi
Krabbameinsfélags Íslands fer fram dagana
1. til 4. september.
Seldir verða vandaðir
pennar og lyklakippur
og rennur allur ágóði til
aðildarfélaga Krabbameinsfélagsins til þess
að efla fræðslu og félagslega þjónustu við þá
sem hafa fengið krabbamein.
Selt verður við verslanir og
gengið í hús þar sem því verður
komið við. Almenningur er beðinn um að taka sölufólki vel og
nota tækifærið til þess að efla
baráttuna gegn krabbameini.
heimili@frettabladid.is

[

]

Perlur eru hið fullkomna skraut og ekki skrítið að þær séu jafnflottar núna og
á tímum Audrey Hepburn. Hvort sem perlurnar eru í festum eða armböndum, í
mörgum lögum eða fáar saman – konur á öllum aldri verða að eiga perlur í
skartgripaskríninu.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Augnháralitur og
augnabrúnalitur
TANA Cosmetic
Augnháralitur og augnabrúnalitur sem
fagaðilar nota. Auðveldur í notkun. Allt
sem þarf í einum kassa, þægilegra
getur það ekki verið.

Hringurinn er sérstaklega fyrir einhleypa
og er úr silfri og bláu akrýlplasti.
Toppar og blússur
kr. 2.900

Útsölustaðir: apótek og snyrtivöruverslanir

Opin fyrir nánum
kynnum
HRINGUR FYRIR EINHLEYPA.

Nýtt #1

Nýtt #2

Nýtt #1
Nail repair Pink Pearl

Nýtt #2

Svartur kjóll
kr. 7.500

Útsölustaðir: apótek og snyrtivöruverslanir.

Ný sending!
Glæsilegt úrval af
náttfötum og stökum
náttbuxum

ÚTSÖLULOK
Gerið góð kaup,
herrasloppar á hálfvirði

Andi li›ins tíma
Blúndur eru áberandi í tískunni í haust.
Blúnduefni eru áberandi í tískunni í haust og vetur aðallega í blússum,
pilsum og toppum. Blúndur draga alltaf fram kvenlegan þokka og það
er gaman að blanda blúnduflíkum við annan ólíkan fatnað. Blúndur eru
afar misjafnar að gerð og gæðum og þar af leiðandi getur verðbilið verið breitt á mismunandi flíkum. Blúndukjólar eru alltaf vinsælir til hátíðarbrigða en nú er líka flott að vera í blúndutopp eða pilsi við til dæmis gallabuxur eða herPils kr. 5.400
mannajakka. Hátískan í vetur er rík af blúndum og bróderíi þar sem Viktoríu-tímabilið
hefur verið hönnuðunum mikill innblástur en
einnig er töluvert úrval af blúndufötum í
flóamarkaðsverslunum í alls kyns stærðum, gerðum og litum á frábæru verði. Allt
úr Spútnik.

GULLBRÁ, Nóatún 17 s. 562-4217

Útsalan enn í
fullum gangi
Mikil verðlækkun
Toppar og blússur
kr. 2.900

aðeins

3.500,Laugavegi 62
sími 511 6699

• 3-ja mán. skammtur
• linsuvökvi
• linsubox

Gar›atorgi
sími 511 6696

Falleg föt fyrir skólann

www.sjon.is
sjon@sjon.is

Þegar neyðin
er stærst
HÖNNUÐURINN DIANE VON
FURSTENBERG KEMUR KONUM TIL
BJARGAR.
Ímyndaðu þér skelfinguna sem fylgir
því að koma á hótelið sitt í ferðalagi og
átta sig þá á því að maður hefur
gleymt snyrtiveskinu og uppáhaldskjólnum heima. Hönnuðurinn Diane
Von Furstenberg hefur nú fundið lausn
á þessu vandamáli og hannað tvo
neyðarpakka fyrir konur sem lenda í
slíkum aðstæðum. Í öðrum pakkanum
er varagloss, marskari og ilmvatn í litlum umbúðum. Hinn pakkinn inniheldur sérhannaðan tískukjól Diane og
nærbuxur í stíl. Diane hefur gert samning við hótelkeðjuna W Hotels og verður hægt að fá neyðarpakkana á flestum
hótelum keðjunnar. Þar sem hönnun
Diane Von Furstenberg er ekki sú
ódýrasta í heimi má vænta þess að
neyðarpakkarnir
kosti nokkra þúsundkalla.
Diane Von
Furstenberg hefur hannað neyðarsett fyrir konur
sem gleyma
snyrtibuddunni
heima.

Opið virka daga kl. 11:00-18:00
Ásnum - Hraunbæ 119 – Sími 567 7776

Linsutilboð

Hringur á fingri segir oftar en ekki til
um hjúskaparstöðu einstaklinga, þá
hvort þeir séu trúlofaðir eða giftir. Fyrir
nokkrum árum hittust Johan og Åsa í
partí hjá sameiginlegum vini, bæði einhleyp og ræddu hvað það væri oft
óþægilegt að sjá hvort fólk væri einhleypt eða ekki. Í kjölfarið af því kviknaði hugmynd um að útbúa sérstakan
hring fyrir einhleypa sem gefur til
kynna að þeir séu einhleypir og opnir
fyrir því að hitta og kynnast fólki. Johan
og Åsa létu hanna slíkan hring, Singelringen, í Svíþjóð og er hann eins fyrir
bæði kynin og hægt að nota hann hvar
sem er í heiminum. Þetta er tvöfaldur
hringur úr silfri og ljósbláu akrýlplasti,
þar sem hálfhringlaga form er skorið út
úr plastinu og á að tákna að einstaklingurinn sé opinn fyrir frekari kynnum.
Hver hringur er númeramerktur og
hægt er að skrá hringinn sinn á vefsíðuna www.singelringen.com og þar
með verða hluti af samfélagið einhleypra. Hringurinn er kominn í sölu
hér á landi og sér Hafnarsport heildsöluverslun um innflutninginn.

Full búð
af nýjum
vörum

Grímsbæ við Bústaðarveg,
Ármúla 15,
Hafnarstræti 106 600 Akureyri
Sími 588 8050, 588 8488
Email: smartgina@simnet.is

Glæsilegt
úrval
skartgripa

SKÓLAVÖRÐUSTÍG 10
sími 561 1300
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Úr háborg tískunnar
BERGÞÓR BJARNASON SKRIFAR FRÁ PARÍS

Hver einasti skór handunninn
Kínverskur varningur streymir til Evrópu í meira magni en nokkru
sinni fyrr. Það á við um vefnaðarvöru, fatnað, skó og fleira. Samkeppnin við ódýrt vinnuafl í Asíu er ekki auðveld í heimi þrjátíu og
fimm vinnustunda, verkalýðsfélaga og verkfalla. Milljónir peysa og
bola eru í höfnum í Evrópu vegna þess að innflutningskvótar Evrópusambandsins hafa verið notaðir upp í topp. Fataiðnaðurinn ber
sig illa hér í Frakklandi, sérstaklega í lægri verðflokkum en í lúxusiðnaðinum eiga kínversku framleiðendurnir litla möguleika enn sem
komið er, eitthvað verður að réttlæta verðið.
Skógerð er nánast að deyja út í Frakklandi, landi tískunnar. Fyrir tíu árum voru framleiddar hér í landi 155 milljónir skópara á ári
en á síðasta ári var þessi tala komin niður í 55 milljónir. Í síðustu
viku lögðu tveir þekktir skóframleiðendur í lúxusgeiranum upp
laupana og lokuðu verksmiðjum sínum, Charles Jourdan og Stéphane Kélian. Búðirnar eru þó enn opnar. Þar með missa um 500
manns vinnuna. Að auki eru þessar verksmiðjur, líkt og frystihús í
sjávarþorpum á Íslandi, eina vinnan í boði fyrir heimafólk og ekkert
nema atvinnuleysi sem bíður. Smám saman hafa búðir með kínverska skó komið í staðinn fyrir þær sem áður seldu franska skó.
Fyrir utan alla skóframleiðslu sem kemur frá Ítalíu. Eins franskt og
tískuhús Yves Saint Laurent getur verið, þá eru allir skór þar framleiddir á Ítalíu. Þetta á reyndar við um fleiri frönsk tískuhús. En
meira að segja á Ítalíu, í landi leðurvöru og skóframleiðslu, bera
menn sig illa vegna kínversku samkeppninnar og segja skóframleiðslu á undanhaldi. Því er ekki ólíklegt að sama þróun eigi sér stað
þar og í Frakklandi.
Einn af örfáum sem er eftir, ef ekki sá eini sem enn framleiðir
lúxusskó hér í landi, er Robert Clergerie. Þessi hönnuður segir sjálfur að það sé vegna þess að hann er enn til staðar í fyrirtækinu og
fylgist með öllu, frá hönnun til framleiðslu að sölu. Þau tvö fyrirtæki
sem hættu í vikunni sem leið höfðu einmitt verið seld og sett í hendurnar á öðrum sem ekki þekktu haus né sporð á skógerð. Þau höfðu
verið gleypt í sameiningarferli stórfyrirtækja þar sem fjárfesting á
að skila arði til eigenda. Hjá Clergerie er hver einasti skór handunninn frá upphafi til enda eftir aldagömlum hefðum. Þar er sömuleiðis lykillinn að tilvist hans sem og í stöðugri endurskoðun og nútímalegri hönnun.

Justin Timberlake me› fatalínu
Justin Timberlake er að fara af stað með eigin fatalínu ásamt
vini sínum Trace Ayala.
Stjörnurnar í Hollywood keppast
nú við að hanna föt undir sínu
nafni og nýjustu fregnir herma að
Justin Timberlake sé að fara af
stað með eigin fatalínu í samstarfi við besta vin sinn Trace
Ayala. Að sögn Justins verður
fatalínan hönnuð með uppruna
þeirra Trace í huga. Sveitastíllinn
verður áberandi en töffaraskapurinn og götustíllinn mun einnig
svífa yfir vötnum.
Fatalínan verður seld undir
merkinu William Rast. Nafnið er
sett saman úr fornafni afa hans
Justins og eftirnafni afa Trace.
Aðspurður um nafnavalið sagði
Justin að þeir félagar hefðu bara
valið persónur sem hefðu haft
mest áhrif á þá og það væru afar
þeirra beggja.
Justin Timberlake er mikill töffari. Nú hannar hann föt undir nafninu William Rast.

Skartgripir betri
fjárfesting en föt
JADE JAGGER TEKUR ADIDAS-SKÓ
FRAM YFIR HÁTÍSKUFATNAÐ TÍSKUHÚSANNA.
Tískudrósin og skartgripahönnuðurinn
Jade Jagger hefur viðurkennt að hún sé
ekki mikill aðdáandi hátískufatnaðar á
borð við þann sem stóru tískuhúsin
láta frá sér.
„Ég held ég
gæti ekki
keypt mér kjól
fyrir tugi þúsunda. Held
það sé ekki
góð fjárfesting, ólíkt
skartgripum,“
sagði Jade í
Jade Jagger telur hátískufatnað ekki góða fjárfest- samtali við
Vogue á dögingu.
unum. Hún er
þekkt fyrir frjálslegan fatastíl og hugsar
meira um hvað henni þykir fallegt og
þægilegt fremur en að elta tískuna.
Máli sínu til stuðnings benti hún á Adidas-skóna sína sem hún segist ganga í
öllum stundum.
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Kínaskór!
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Tilbo

EITT PAR KR. 1290TVÖ PÖR KR. 2000-

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466

Litir: rauðir, bleikir, túrkis,
orange, grænir, svartir og
hvítir.
Einnig mikið úrval af
skóm með kínamunstri
Ný sending af blómaskóm kr. 990Barna- og dömustærðir

Sendum í póstkröfu
Íslensk hönnun

Mikið úrval
af barnahúfum
Jóna Björg er á leið til Þýskalands með nýju dömulínuna sína.

Laugavegi 70
www.hsh.efh.is

...fyrir
fræknar
konur

Haust og
vetrarvörurnar
komnar
Full búð af glæsilegum
haustfatnaði
Frábær verð

Úr barnafötum í
brú›arkjóla
Jóna Björg Jónsdóttir hjá JBJ
saumagallerý er búin að
söðla um úr barnafötunum
yfir í nýja dömulínu. Hún hefur setið sveitt í sumar við
framleiðslu á nýju fatalínunni
sem hefur verið valin til sýningar á Íslandskynningu í
Þýskalandi.
Jóna Björg hefur framleitt barnaföt í næstum því tuttugu ár. Hún
hefur núna ákveðið að breyta til
og frumsýnir nýja dömulínu
formlega þessa dagana. Línan
hefur fengið nafnið JBJ design og

Tískuvöruverslun
Glæsibæ
Sími 588 4848

ÚTSALA

Brúðarkjólar
Brúðarkjólar,
50%spariföt
afsláttur
og skór
Bankastræti 11

má þar finna ýmislegt, allt frá
höttum í strigatöskur. „Það eru
líka ermar sem eru mjög flottar
og öðruvísi, toppar, pils, kjólar og
meira að segja brúðarkjólar,“
bætir hún við.
„Ég er búin að vinna baki
brotnu í allt sumar með dóttur
minni í að þróa þessa línu. Við
erum líka núna búnar að framleiða alveg fullt því ég þorði ekki
að fara að koma fram með línuna
fyrr en ég ætti eitthvað á lager
því þar eru allir svo æstir í þetta,“
segir hún. Dóttir Jónu heitir Guðrún Ragna Yngvadóttir og er ekki
bara mikilvæg í framleiðslunni
heldur er hún fyrirsæta nýju lín-

Nýja dömulínan frá JBJ design.

unnar. „Það má eiginlega segja að
hver flík sé módelflík því við mótum þær allar sjálfar.“
Hróður JBJ design fer víða og
hefur Jónu Björg verið boðið að
taka þátt í stórri sýningu í nóvember sem tengist Íslandskynningu
í Þýskalandi. „Þetta er sýning
sem er eingöngu á vegum Þjóðverja og verður í Köln í nóvember. Þeir verða með bókmenntir,
kvikmyndir og hönnun, og það
eru nokkrir hönnuðir sem verða
þarna,“ segir Jóna Björg sem var
að vonum hissa þegar henni var
boðið að vera einn fulltrúi íslenskrar hönnunar á svona stórri
sýningu. „Þannig var að sýningarstjórinn hafði verslað hjá mér
fyrir ári síðan í búðinni nokkur
dress á son sinn. Hann var svo
hrifinn af þessu að hann hafði
samband við mig,“ segir hún og
bætir við: „Þetta er bara mjög
mikill heiður fyrir mig að vera
valin í þetta.“

Hlíðarsmára 11 • Kópavogi • sími 517 6460 • www.belladonna.is

Erum að taka
upp nýjar vörur

RÝMINGARSALA

Verslunin
hættir
Vertu þú sjálf
– vertu Bella donna
Opið mán-fös 11-18
laugardaga 11-15

Dömufatnaður úr ull & silki
Opið: 12-18 Sími: 554-2718
Skólagerði 5 Kópavogur
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Litríkar jakkapeysur

kr. 4.990

Gleraugnaverslunin
SjónarhÓll

Notalegar flíkur þegar kólnar í veðri.
Með hverri vikunni verða jakkapeysur í alls kyns litum
meira og meira áberandi í búðunum í bænum. Jakkapeysa er greinilega eitt af því sem er ómissandi í
fataskápinn í vetur og ekki er verra að hafa hana
í glaðlegum lit. Fyrir utan hlýju mjúku jakkapeysurnar þá litlar litríkar jakkapeysur, eða
svokallaðar gollur, að sækja í sig veðrið og
þær eru mjög skemmtilegur fylgihlutur við
alls kyns fatnað bæði í vinnuna og veisluna.

kr. 4.990
Centrum

stærri verslun
meira úrval
frábær tilboð
Reykjavíkurvegi 22, Hafnarfirði S.565-5970
w w w . s j o n a r h o l l . i s

kr. 4.990

kr. 3.990

ÚTSÖLULOK
30-70%

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.

HAUST 2005

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

Flottar jazz- og ballettvörur
í miklu úrvali
•
•
•
•
•

Fimleikabolir
Tátiljur
Skautakjólar
Dansskór
o.m.fl.

Háaleitisbraut 68 • Sími 568 4240

Laugavegur 58 • 101 Reykjavík • S: 551-4884

[

]

Kústur og góð fægiskúffa

eru ómissandi á hvert heimili.
Þótt þú viljir nota ryksuguna er bara ekki alltaf málið að draga hana
fram, eins og þegar nokkur seríós fara á flakk.

ÖIH6A6

Loftljós í öllum regnbogans litum í verslunni Rafkaup.
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Röndóttir ljósaskermar í versluninni Ljós
og orka.

Mikið úrval af
luktum í garðinn
fyrir rómantískt fólk

Opið frá 11-18 virka daga.
Laugardaga 11-15

Kristallar eru áberandi í ljósatískunni.
Þetta ljós fæst í Lumex.

Hlíðarsmára 11, Kópavogi s: 565 1504

Sturtuklefar frá 35.000.Sturtuhurðar frá 25.000.Sturtubotnar frá 25.000.-

Ný sending af flísum!

Lækjargötu 34c • 220 Hafnarfirði • S:553 4488

L‡sandi
litaflóra
Skrautleg og litrík ljós bera
með sér hugmyndaríka og
skemmtilega hönnun.
Litadýrð og skemmtileg form og
mynstur eru áberandi í ljósatískunni um þessar mundir.
Hvítu ljósin hafa þó ekki sungið
sitt síðasta þar sem þau eru
smart í sambland við íburðarmiklar ljósakrónur. Ljósið á
ekki bara að veita birtu heldur
draga að sér athygli með litum,
kristöllum, og hugmyndaríkri
og skemmtilegri hönnun. Um

leið og búið er að bæta lit í ljósið kemur í ljós hversu stór hluti
það er af heimilinu og ein stór
ljósakróna getur gerbreytt öllu.
Svo er hægt að setja upp ljós
sem eru með smá húmor eins og
ljós Ingo Maurer sem fást í
Lumex. Hann hefur meðal annars hannað ljósakrónu úr brotnu
leirtaui og sett vængi á ljósaperur. Úrvalið sem núna er af

Campbell-súpudós orðin að vegglampa.
Ljósið er eftir hönnuðinn Ingo Maurer og
fæst í Lumex.

Rauður standlampi í Lumex.

alla vega sniðugum ljósum örvar hugmyndaflugið og gerir
heimilið að skemmtilegum stað
til þess að dvelja á. Díóður eru
tegund af ljósgjafa sem einnig
koma sterkar inn og með þeim
mikil litagleði, en sum díóðuljós
bjóða upp á þann möguleika að
skipta um lit á sjálfri lýsingunni.
kristineva@frettabladid.is

Ljós úr Campari-flöskum eftir Ingo
Maurer sem fæst í Lumex.
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Á miki› af skrítnum munum
Í mörgu er að snúast hjá Nadiu Banine þessa dagana en hún tók sér stund milli stríða og sagði
okkur aðeins frá hrifningu sinni á stólum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Ég er mjög hrifin af stólum, og
fyrir mér eru þeir dálítið eins og
skúlptúrar,“ segir Nadia. Hún hefur dvalið mikið erlendis um ævina og því safnað að sér skemmtilegum stólum og munum. „Það er
einn stóll sem ég held mjög mikið
upp á en það er kínverskur ópíumstóll sem ég fann í London. Hann
er mjög lár og það eru í honum
hólf undir setunni þar sem karlarnir hafa geymt góssið,“ segir
Nadia. Stólinn segist hún bara
nota upp á punt en stundum taki
stelpurnar hennar sig til og hoppi
aðeins á honum. „Sjálf sit ég ekki
svo mikið á stólum, sit mest á
gólfinu satt að segja, enda vön því
sem dansari,“ segir Nadia og
hlær.
„Aðrir stólar hérna á heimilinu sem eru í uppáhaldi, eru
Barcelona-leðurstólar og annar
lítill stóll frá Túrkmenistan, en ég
svo marga svona skrítna hluti,“
segir Nadia hlæjandi. Hún leggur
metnað í að kaupa vandaða og
góða hluti inn á heimilið og segist
í rauninni halda upp á svo margt.
„Kúlumálverk eftir Línu Rut er í
miklu uppáhaldi hjá mér, en ég er
mjög ánægð með það,“ segir
Nadia.
Um síðustu helgi var opnunarhátíð danshátíðar sem hefst af
fullri alvöru í dag, þannig að
Nadia er ekki mikið heima við um
þessar mundir. „Ég dansa í mínu
eigin verki, sem ég samdi ásamt
Fred Gehrig, sem dansar einnig í
verkinu,“ segir Nadia og er mjög
spennt yfir hátíðinni. „Mikið er af
skemmtilegum verkum, bæði innlendum og erlendum, auk þess
sem sýndar verða dansstuttmyndir í Regnboganum,“ segir Nadia.
Að danshátíðinni lokinni söðlar
Nadia aðeins um þar sem hún
verður ein af þátttastjórnendum
Innlits/Útlits á Skjá einum. „Við
verðum þrjú, Þórunn Högnadóttir
sem er ritstjórinn, Arnar Gauti og
ég, en við skiptum þessu nokkuð
jafnt á milli okkar,“ segir Nadia
og viðurkennir að hún hlakki til
þess að takast á við ný verkefni á
skjánum, ásamt öllu því sem hún
sinnir í lífi og listum.

Nadia Banine keypti þennan sérkennilega ópíumstól í London.

kristineva@frettabladid.is
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Hinar vinsælu
dönsku bókahillur
komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur
Hringið og biðjið um mynda- og verðlista

Kringlan
– jólamarkaður!
Jólamarkaður verður haldinn fyrir utan
Kringluna í desember. Markmiðið er að skapa
skemmtilega jólastemmningu utanhúss þar
sem ætlunin er að bjóða upp á handiðnað
og fleira sem tengist jólahaldinu.
Þeir sem hafa áhuga á að selja vörur sínar
á markaðnum geta sótt um aðstöðu í litlum
húsum fyrir 20. september. Húsin verða á
Kringlutorginu og eru af tveimur stærðum,
3x2,4 m og 4x2,4 m.
Nánari upplýsingar gefur Hólmfríður Petersen,
þjónustustjóri Kringlunnar, í netfanginu
hbp@kringlan.is
Vinsamlegast takið fram hvaða vörur þið
hafið áhuga á að koma á framfæri.

IMB

www.kringlan.is upplýsingasími 588 7788 skrifstofusími 568 9200

8

1. september 2005 FI M MTU DAGU R

borðbúnaður }

TILBOÐSDAGAR
10 - 60% afsláttur
rúmfatnaður - handklæði - rúmteppi
gjafarvara - barnaefni 200 kr. meterinn

ÚTSALAN
Í FULLUM
GANGI!

Brúðargjafalistar

Glerkrukkurnar eru til í fjórum stærðum, frá hálfs lítra til eins og hálfs.

Glerkrukkur
og kryddstaukar
Hentug ílát frá Rosendahl fyrir þurrmat og krydd.
Glerkrukkur eru bæði fallegar og
góðar til að geyma í ýmiss konar
þurrmat svo sem pasta, sykur,
hveiti eða jafnvel kryddjurtir. Í
Epal í Skeifunni 6 rákumst við á
nýjar glerkrukkur sem danski
hönnuðurinn Ole Palsby á heiðurinn að en framleiðandinn er Rosendahl. Krukkurnar fást í fjórum
stærðum, frá hálfs líters til eins
og hálfs og lokin falla þétt að.
Hönnunin er einföld og stílhrein
svo krukkurnar geta sem best
notast líka til að bera fram mat í.
Svo mega þær fara í uppþvottavélina.
Önnur falleg glervara frá Rosendahl er Grand Cru-kryddkvörin
og kryddstaukarnir sem henta
hvort sem er við grillið eða á matborðið árið um kring. Í Epal fást
kryddstaukar með tíu mismunandi kryddtegundum og auðvelt
er að færa kryddkvörina á milli
stauka eftir vild eða fylla stauk-

20-50%
afsláttur í dag
og á morgun.
Vegna flutninga innan
Smáralindar lokum
við í nokkra daga
frá laugardeginum
3. september.

Smáralind

Kryddkvörnin fer vel á matborðinu.

inn sem fylgir kvörninni með
nýju kryddi þegar hann tæmist.
Kvörnina ná hreinsa með því að
mala í henni gróft salt, bursta
hana eða þvo. Kryddstaukur með
kryddi kostar 480 kr. en staukur
með kvörn kostar 1.980 kr.

Distinction-stellið gefur matarborðinu
einstakt útlit.

Nýstárlegt
verðlaunastell
DISTINCTION HEITIR NÝTT DANSKT
POSTULÍNSMATARSTELL SEM ER
HVORKI FERKANTAÐ NÉ KRINGLÓTT.
ÞAÐ ER VÆNTANLEGT Á MARKAÐ Í
NÆSTA MÁNUÐI.
Hönnuður Distinction-stellsins er
danska leirlistakonan Bente Hansen
og við fyrstu sýn gæti virst sem stellið
hefði aflagast í höndunum á henni
meðan postulínið var enn mjúkt og
óbrennt. Það er framleitt af danska
fyrirtækinu Stelton sem hlaut svonefnd Formland-verðlaun fyrir það en
þau eru veitt á samnefndri sýningu
búsáhalda og gjafavara sem haldin er
í Herning á Jótlandi tvisvar á ári.
Distinction er úr hágæða postulíni og
í stellinu eru þrjár skálastærðir og þrír
mismunandi diskar. Fimm ár liðu frá
því hugmyndin að því kviknaði og þar
til það var komið í framleiðslu. Hver
einasti hlutur var formaður í höndunum og síendurbættur þar til diskar og
skálar féllu sem best hvert að öðru.
„Með Distinction vildi ég vekja notandann til umhugsunar um það
hvernig bera má fram mat á
skemmtilegan hátt og gefa um leið
ímyndunaraflinu lausan tauminn,“ er
haft eftir hönnuðinum. Stellið mun
fást hjá Epal í Skeifunni.

Sætur & mjúkur
Gærukollur sem var hannaður um 1970
hefur slegið í gegn á ný.
Kollar með litríkum íslenskum gærum voru
vinsæl fermingargjöf á áttunda áratugnum.
Nú hafa þessir kollar skotið upp kollinum aftur og hlotið verðskuldaða athygli fyrir fallega
hönnun. Gærukollurinn var einn þeirra hluta
sem fékk pláss á sýningunni Ómur í Þjóðminjasafninu og síðan hefur hönnuður hans Sigurður
Már Helgason farið að framleiða hann aftur enda hefur gripurinn öðlast vinsældir á ný, nú undir nafninu
Fuzzy. Kollurinn fæst í safnbúð Þjóðminjasafnsins og þar
hefur hann selst vel, að sögn afgreiðslufólks. Hann þykir
bæði nútímalegur og klassískur, svo tekur hann ekki alltof
mikið pláss þótt hann prýði heimilið og sé góður til að tylla
sér á. Sigurður Már vinnur nú að hönnum barstóls í sömu
línu.

S J Ó N VA R P S DA G S K R Á
VI KU N NAR »

www.bergis.is

Nýr starfsmaður

Nýbyggingar
Birkiteigur - 270 Mos

46.000.000

Draumahús bjóða Sigurð velkominn til strafa.

29.000.000

Tvíbýlishús með tveimur samþ íbúðum.
Húsið er alls 328,8 fm og skilast fullfrágengið að utan en fokhelt að innan.

Ný og glæsileg 4ra herb. 125,4 fm íbúð á
1. hæð í mjög vönduðu fjórbýli. Sérinngangur og sérgarður. Skilast fullbúin án
gólfefna utan baðh.

Baugakór - 203 Kóp

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

30.000.000

Sigurður Samúelsson er borinn og barnfæddur
Ísfirðingur og nam í Menntaskólanum á Ísafirði og svo
seinna meir í Tækniháskóla Íslands þar sem hann
útskrifaðist með B.sc.. gráðu í rekstrarfræði af
markaðsviði árið 1998. Síðan þá hefur hann unnið við
ýmis markaðstörf og fleira en undanfarin misseri hefur
hann starfað við fasteignasölu hjá Hóli og Neteign.is.

Baugakór - 203 Kóp

Ný og glæsileg 4ra herb. 130,2 fm íbúð á
2. hæð í mjög vönduðu fjórbýli. Sérinngangur. Skilast fullbúin en án gólfna
utan baðherb.

22.000.000
Ný og glæsileg 93,7 fm 3ja herb. íbúð á 2.
hæð með svölum í 3ja hæða fjölbýli
ásamt stæði í bílageymslu. Skilast án
gólfefna utan votrýma.

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

20.400.000

25.100.000

Ný og glæsileg 90,5 fm 3ja herb. íbúð á 1.
hæð með sérgarði í 3ja hæða fjölbýli.
Skilast án gólfefna utan votrýma.

Ný og glæsileg 106,6 fm 3ja herb. íbúð á
3. og efstu hæð með svölum í fjölbýli
ásamt stæði í bílageymslu. Skilast án
gólfefna utan votrýma.

Draumaeign
Neðstaleiti 103 - Rvk

Opnunartími
Draumahúsa er
9.15 - 17.00
alla virka daga

53.000.000 NÝTT
234 fm og 7. herbergja raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á frábærum stað í Reykjavík. 4 svefnherbergi, 2 stofur og sjónvarpshol.

Draumahús ehf • Hjalti Pálmason hdl. og Sigurður J. Sigurðsson, löggiltir fasteignasalar
Mörkin 4 • 108 Reykjavík • Sími 530 1800 • Fax 530 1801 • www.draumahus.is • draumahus@draumahus.is

Helgi Bjarnason
helgi@draumahus.is
viðskiptafr. MBA

Ólafur Jóhannsson
olafur@draumahus.is
rekstrarfræðingur

Brynjólfur Hjartarson
brynjolfur@draumahus.is
hdl, löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

2ja herbergja

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is
sölumaður

Hjalti Pálmason hdl.
hjalti@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

2ja herbergja
Ásvallagata 101 - Rvk

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur leigumiðlari

Guðrún Stefánsdóttir
gudrun@draumahus.is
sölumaður

2ja herbergja

Bergstaðastræti 101

Asparholt - 225 Álf

Hverfisgata - 101 Rvk.

14.500.000.

13.900.000.

Smekkleg og vel skiplögð 56,4 fm. 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð í vel viðhöldnu
fjölbýli.

Vorum að fá í sölu mjög góða 56,7 fm 2ja
herb íbúð með sérinngang. Gott 14 fm
bjart vinnuherb. fylgir eign.

Bláhamrar - 112 Rvk

Grettisgata - 101 Rvk

15.500.000 NÝTT!

13.900.000.

76,2 fm. 2ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi af svölum og svölum til suðausturs. Húsið var byggt 2004.

Falleg 2 herbergja 59 fm íbúð í kjallara á góðum stað á Hverfisgötu, íbúðina er búið að taka alla í gegn, skipta um öll gólfefni innréttingar og rafmagn.

Álftamýri - 108 Rvk

13.500.000.
Góð 2 herbergja 59,2 fm. íbúð þar af 4,5 fm. geymsla, á góðum stað miðsvæðis í Reykjavík, stutt í skóla, leikskóla og alla aðra þjónustu.

Hamraborg - 200 Kóp

15.700.000

12.900.000

Góð 2ja herb. 76 fm íbúð á 4. hæð með
sérinngangi í vel viðhöldnu fjölbýli með
lyftu. LAUS VIÐ KAUPSAMNING!

Sjarmerandi og hlýleg 2ja herb. risíbúð
sem er 64 fm auk sérgeymslu á hæðinni
í góðu fjölb. á besta stað í bænum!

Hraunbær - 110 Rvk.

Hraunteigur - 104 Rvk

10.500.000

15.900.000.-

Vel skipulögð 2ja herb. 49,4 fm. íbúð á
jarðhæð í Hraunbænum

Þetta er mjög góð 2ja herbergja 59 fm.
íbúð á annari hæð í fjölbýli á mjög vinsælum stað.

Hrísrimi - 112 Rvk

Nökkvavogur - 104 Rvk

17.500.000

11.900.000

Björt og falleg 78,1 ferm íbúð á 3.hæð,
góð lofthæð. Stutt í alla þjónustu. Afar
rúmgóð og glæsilega eign. Laus strax.

52,7 FM. samkv. FMR 2ja herbergja risíbúð í þríbýli á mjög góðum stað. Íbúðin
hefur að miklu leiti verið endurnýjuð.

Reykás - 110 Rvk

Grýtubakki - 109 Rvk

Kleppsvegur - 104 Rvk

14.900.000
64,3 fm. 2ja herbergja íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi með suðursvölum og miklu
útsýni. Íbúðin hefur verið endurnýjuð að mestu leiti.

Lómasalir 201 - Rvk

10.500.00.- NÝTT !!!

18.500.000. NÝTT

Góð 2 herbergja 39 fm íbúð í lyftuhúsi á góðum stað í miðbæ Kópavogs.
Góð fyrsta eign.

Sérlega fallega 81 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð með sérgarði og verönd
í vönduðu lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu fylgir eigninni.

Holtsgata - 101 Rvk

Vallartröð - 200 Kóp

14.400.000 NÝTT!
Afar björt og rúmgóð 2ja herb. 69 fm íbúð í kjallara á þessum vinsæla stað.
Óvenju hátt er til lofts í íbúðinni og er hún lítið sem ekkert niðurgrafin.

13.900.000

12.900.000.-

Mjög góð 2ja herb 69 fm íbúð á 1. hæð í
vel viðhöldnu fjölbýli auk sérgeymslu.
Þvottahús innan íbúðar.

Björt 2ja herbergja 80,2 fm. íbúð á
2.hæð. Stutt í alla þjónustu, leikskóla og
skóla.

Fálkagata - 107 Rvk

Austurberg - 111 Rvk.

SELD

SELD

68,4 fm. 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í
góðu fjölbýli með útgengi í garð. Eignin
er í góðu ástandi og staðsetningin er
einkar hentug fyrir námsfólk í HÍ.

Mjög vel skipulögð 2ja herb. 54 fm íbúð á
4. hæð. Frábær staðsetn., rétt við
Fjölbrautarskólann og gönguf. í alla
þjónustu.

13.200.000.
Björt og vel skipulögð 2ja. herb. 59,1 fm. jarðhæð með sér inngangi á góðum stað í Kópavogi. Stutt í alla þjónustu og skóla. Góð fyrsta eign!

Telma Róbertsdóttir
telma@draumahus.is
þjónustustjóri

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
ljósmyndari

Rað- og parhús

Bóas Ragnar Bóasson
boas@draumahus.is
sölumaður

Bergur Þ. Steingrímsson
bergur@draumahus.is
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Sigurður Samúelsson
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sölumaður

Rað- og parhús

3ja herbergja
Barmahlíð - 105 Rvk

3ja herbergja

3ja herbergja

Hverfisgata - 101 Rvk.

Bárugata - 101 Rvk

Jörfabakki - 109 Rvk

Ferjubakki - 109 Rvk

16.900.000.

16.500.000

21.900.000

14.900.000

3ja herbergja 78,8 fm. virkilega góðaíbúð
með sér inngangi. Laus fljótlega. Stutt í
alla þjónustu og skóla. Sameign er góð.

Rúmgóð og fín 3ja herb. 92 fm sérhæð í
kjallara í þríbýli á eftirsóttum stað í vesturbænum.

Falleg 3 herbergja 85,9 fm íbúð á 2 hæð
ásamt bílskúr á eignarlóð á góðum stað
á Hverfisgötu. Mikið endurnýjuð.

Þetta er 3ja herbergja 73,3 fm. íbúð þ.a.
6,1 fm. geymsla á þriðju hæð í fjölbýli.
Laus fljótlega.

Berjavellir - 221 Hfj

Blásalir - 201 Kóp

Kársnesbraut 200 - Kóp

Kársnesbraut - 200 Kóp

14.500.000
Mjög góð, opin og skemmtileg 85,9 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með
svölum sem snúa í vestur. TILVALIN FYRSTU KAUP.

Berjarimi 112 - Rvk

19.900.000.

24.900.000

21.000.000.

13.900.000

Glæsileg 98,6 fm 3 ja herbergja íbúð á
3.hæð á góðum stað með sér inngang.
Íbúðin er laus strax.

Einstaklega falleg 3ja herb 97 fm íbúð á
1. hæð með sérinngangi og verönd.

Falleg 66,8 fm 2-3 ja herbergja íbúð á 1.
hæð ásamt 31,8 fm. stúdíóíbúð sem leigð
er út í dag. Einnig er 10,0 fm herbergi
með salerni samtals 108,6 fm.

77,1 fm, 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
Vesturbæ Kópavogs. Íbúðin er með sér
inngangi í litlu fjölbýli

Flétturimi - 112 Rvk

Gljúfrasel - 109 Rvk

Kleifarsel - 109 Rvk

Kristnibraut - 113 Rvk

18.500.000

14.900.000

95,6 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með
stórum vestursvölum. Stæði í bílageymslu. Stutt er í þjónustu og skóla.

Falleg 3ja herb 78,4 fm íbúð á jarðhæð
með sérinngangi og verönd fyrir framan.

Gyðufell - 111 Rvk

Háteigsvegur 105 - Rvk

20.400.000.
Einstaklega falleg 3ja herb. 96 fm íbúð á 3. hæð ásamt stæði í bílageymslu
í vönduðu fjölbýli. Vandaðar innréttingar úr kirsjuberjavið í allri íbúðinni.

SELD

22.500.000

Góð 3ja herb. íbúð á 1 hæð. Stóra svalir.
Sutt í skóla, leikskóla.

Einstaklega falleg 104,4 fm 3ja herbergja
íbúð á 3. hæð í vönduðu lyftuhúsi.

Kötlufell - 111 Rvk

Laufengi - 112 Rvk.

Kleppsvegur 105 Rvk

13.900.000

18.500.000

14.900.000

16.800.000

Rúmgóð 3ja herb. 84,2 fm íbúð á 4. hæð
í álklæddu fjölbýli. Nýleg og falleg innrétting í eldhúsi. Yfirbyggðar svalir.

Virkilega góð 3ja herbergja 87,4 fm íbúð
með sérinngang í góðu þríbýli á frábærum stað. Algjörlega endurnýjuð að innan.

83,7 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með
yfirbyggðum svölum. Húsið var klætt
árið 2000 og skipt um glugga og gler.

Falleg og björt 79,5 fm. 3ja herb. íbúð á
þriðju hæð í góðu fjölbýli.

Hraunbær - 110 Rvk

Hrefnugata - 105 Rvk

Laufrimi 112 - Rvk

Laufrimi - 112 Rvk

13.400.000
Mjög góð 62,7 fm. (þar af 5,2 fm. geymsla) 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í
góðu fjölbýli við Kleppsveg.

Kristnibraut - 113 Rvk
16.200.000.-

14.200.000

18.300.000

19.450.000

Þetta er fín 3ja herbergja 90,5 fm. íbúð á
annari hæð auk sér geymslu í kjallara.

Fallega 3ja herbergja 67,3 fm (þ.a. 1,4 fm
geymsla) kjallaraíbúð með sérinngangi
á góðum stað í Norðumýrinni.

Falleg 84,9 fm. 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð í góðu fjölbýli með sérinngang af
svölum. Glæsilegt útsýni yfir borgina.

Falleg 3 herbergja 90,9 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi, bílskýli og mjög
stórri geymslu. Stutt í alla þjónustu.

Lækjasmári - 201 Kóp

Mjóstræti - 101 Rvk.

Háberg - 111 Rvk

20.500.000 NÝTT
Mjög falleg 3ja. herb. 91 fm. endaíbúð
með sér inngangi. 45 fm. sér sólpallur
með skjólveggjum!

Hrísmóar - 210 Gbæ

16.500.000.
Góð 3ja herbergja 77,1 fm. íbúð á 2. hæð
í vel viðhöldnu fjölbýli. Eignin er vel staðsett uppá alla þjónustu. Laus strax.

18.900.000
Góð 91 fm 3ja herb íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi með sérinngangi af svölum.
Eikarparket og eikarinnréttingar.

23.500.000 NÝTT!

20.900.000.-

100 fm., auk 8-9 fm. geymslu, 3ja. herbergja íbúð á 1. hæð með útgengi á verönd og garð í suður. Stutt í alla þjónustu.

Falleg 3 herbergja 81,1 fm íbúð á rómantískum stað í Grjótaþorpinu. Húsið er allt
endurnýjað að utan sem innan.

3ja herbergja

3ja herbergja
Naustabryggja - 110 Rvk

Nesvegur - 107 Rvk

Stóragerði - 108 Rvk

3ja herbergja

Suðurhólar - 111 Rvk
Hringbraut - 107 Rvk

24.600.000

24.500.000

18.900.000

15.900.000 LAUS STRAX

Glæsileg 110,2 fm 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð með svölum, mikilli lofthæð og
stæði í lokaðri bílageymslu.

110,8 fm.3ja til 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð í tvíbýli með sérinngangi, stórri
stofu og góðum suðursvölum

Björt, rúmgóð og virkilega falleg 3ja - 4ra
herb. íbúð (þ.a. eitt í kjallara) með meiriháttar útsýni auk bílskúrs alls 111,3 fm.

91 fm. 3ja herbergja endaíbúð á 3.hæð
með sérinngangi,fallegu útsýni og stórum svölum. Húsið er í góðu ástandi.

Nónhæð - 210 Gbæ

Skipholt - 105 Rvk

Torfufell - 111 Rvk

Þingholtsstræti - 101 Rvk

18.700.000 3ja herbergja 93,2 fm. íbúð á 3. hæð. Íbúðin er björt og
skemmtileg með svölum til suðurs. Stutt í HÍ og aðra þjónustu.
17.200.000

18.300.000

13.500.000

24.900.000

Björt og opin 3ja herb 74 fm íbúð á jarðhæð á góðum stað í Garðabæ. Sérgarður með verönd.

Góð 3ja herbergja 88,3 fm. íbúð á 2. hæð
í vönduðu fjölbýli !

EIGNIN ER LAUS....81,7 fm. (þ.a. 6,8 fm.
geymsla á 1.hæð) 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð með suðvestursvölum. Eldhús og
bað er nýlegt. Fallegt plastparket er á
allri íbúðinni utan baðherbergis.

Glæsileg íbúð á 2.hæð í fallegu húsi við
Þingholtsstræti. Íbúðin er öll endurnýjuð
ásamt húsinu að utan. Íbúðin er 103,2 fm.

4ra – 7 herbergja
Álfheimar - 104 Rvk

4ra – 7 herbergja

4ra – 7 herbergja

Eyrarholt - 220 Hfj

Flyðrugrandi - 107 Rvk.

Grundarhús - 112 Rvk

Álfhólsvegur - 200 Kóp

17.900.000

30.000.000

21.500.000

24.000.000

4ra herb. 97,2 fm íbúð á 4. hæð í mjög
góðu fjölbýli.

Falleg 4 herbergja 155,5 fm íbúð þ.a. 24
fm bílskúr á góðum stað. Sérinngangur,
sér garður. Stutt í alla þjónustu.

4ra herbergja 112,4 fm. íbúð á 1. hæð í
litlu fjölbýli með útgengi á verönd með
góðu skjólverki og fallegu útsýni.

124,5 fm. 4ra til 5 herbergja endaíbúð á
tveimur hæðum með sérinngangi af
svölum og suðursvölum úr stofu.

Jörfabakki - 109 Rvk

Leirubakki - 109 Rvk

Hvassaleiti - 103 Rvk

Kaplaskjólsv. - 107 Rvk

26.800.000
Falleg 115,6 fm 4ra herb. rishæð í reisulegu þríbýli með sérinngangi auk
34,8 fm bílskúr alls 150,4 fm.

Furugrund 200 - Kóp

17.900.000

18.300.000.

21.500.000

30.900.000

5 herb. 106,2 fm íbúð á 1. hæð þ.a. 15,1
fm sérherbergi og geymsla í kjallara.
Stutt í alla þjónustu.

4ra herbergja 114,9 fm. þ.a. 16,9 fm. auka
herbergi í kjallara með aðgang að salerni tilvalið til útleigu.

Falleg 4 herbergja 118,8 fm íbúð á 4 hæð
þar af 20,3 fm bílskúr. Íbúðin er björt og
falleg og er mikið endurnýjuð. Laus fljótlega.

Vönduð og rúmgóð 5 herb. 146,8 fm íbúð
á 3. hæð með fínu útsýni í góðu lyftuhúsi
hjá KR vellinum.

Rauðagerði - 108 Rvk

Skaftahlíð - 105 Rvk

Krummahólar - 111 Rvk

Laufrimi - 112 Rvk

29.500.000

19.500.000

Falleg og vel skipulögð 148 fm. 6 herbergja íbúð á annarri hæð (efri) með
sérinngangi í þríbýli ásamt bílskúr.

4 herbergja 83,5 fm. íbúð á jarðhæð auk
2ja geymslna. Íbúðin er með sérinngangi. .

Skipholt - 105 Rvk

Túnbrekka 200 - Kóp

31.000.000
164 fm, 5. herbergja íbúð á 2. og efstu hæð í grónu hverfi í Kópavoginum.
Íbúðin sjálf er 113 fm, stúdíóíbúð í kjallara er 37 fm, herbergi til útleigu 9
fm og geymsla 5 fm

18.900.000

24.900.000

Mjög góð 91,9 fm. íbúð (auk geymslu)
auk með stórum suðursvölum og 25 fm.
bílskúr. Fallegt útsýni.. LAUS STRAX

Falleg 4 herberjga 102,4 fm íbúð á 2 hæð
með sérinngangi á góðum stað í Grafarvogi, stutt í alla aðra þjónustu.

Öldutún - 220 Hfj

Rjúpufell - 111 Rvk

Goðheimar - 104 Rvk

35.900.000

27.300.000

34.600.000

16.000.000

Virkilega falleg 132,8 fm og 4ra herb.
íbúð á 3. og 4. hæð í lyftuhúsi. frábært útsýni er yfir borgina og sundin.

Falleg 4ra herbergja íbúð 106,6 fm. á jarðhæð með sérinngang ásamt 26,6 fm. bílskúr. Eldhús og baðherb. eru nýstandsett.

Stórglæsileg og mjög vönduð 5 herbergja 173,2 fm. (þ.a. 21,4 fm. bílskúr)
með sérinngangi á efstu hæð í þríbýli.

Þetta er 4ra herbergja 97 fm. íbúð á
þriðju hæð í fjölbýli.

Unufell - 111 Rvk

Baldursgata - 101 Rvk

Þjónustuíbúð
21.200.000
Vel skipulögð 3ja herb. 91,4 fm. íbúða á 3 hæð í fjórbýli ásamt um 2,5 fm.
geymslu. Frábært útsýni yfir Laugardalinn!

Grandavegur 107 - Rvk

Hraunteigur - 105 Rvk
15.500.000

TILBOÐ

4ra herbergja 97 fm. íbúð á 4. hæð með
nýlegum innréttingum og í alla staði
mjög smekkleg.

Fallegt einbýli (bakhús) 4ra herb. á einni
hæð frábærlega staðsett í Þingholtunum.

Blikahólar 111 - Rvk

Dvergholt - 270 Mos

22.000.000 NÝTT
20.900.000

24.900.000

Falleg 103,6 fm. 4ra herbergja íbúð á 7.
hæð ásamt 25,1 fm. bílskúr. Frábært útsýni yfirborgina af norðvestursvölum.

Dvergholt : 133,4 fm. neðri sérhæð í
tvíbýli þ.a. 19,1 fm. bílskúr.. Húsið hefur
verið klætt að utan.

15.400.000
86,8 fm. 4 herbergja íbúð í kjallara með sérinngangi. Hraunteigur er vel
staðsettur í námunda við Laugardalinn og þá þjónustu og útivist sem þar
er boðið upp á.

Mjög góð 2. herbergja, 66 fm þjónustuíbúð fyrir 60 ára og eldri á 3. hæð í
lyftublokk í Vesturbæ Reykjavíkur.

Sumarhús

Rað- og parhús
Akurhvarf - 203 Kóp.

Arkarholt - Borgarn

Álfhólar - 800 Sel

35.000.000

23.900.000

Fallegt 3 herbergja 151,6 fm raðhús þar
af 24,7 fm innbyggður bílskúr. Afhendist
tilbúin undir tréverk.

Sérlega fallegt 3ja herb. 148,1 fm. parhús
þar af 30,8 fm innbyggður bílskúr.

Ásbraut - 245 Sandgerði

Ásgarður - 108 Rvk

Djáknavegur - Úthlíð

3.900.000

17.000.000

Fallegur bústaður í grónu landi með
góðri verönd.

Mjög vandað 88 m2 4-5 herbergja heilsárshús ásamt 10 m2 smáhýsi í fallegu
umhverfi í landi Úthlíðar.

Dælisárvegur - Kjósarhreppur

Skógarhólf - 840 Lauv

12.700.000
18.900.000.

24.600.000.

Mjög gott 4ra herb. 122,7 fm. raðhús á
einni hæð auk 34,1 fm. innbyggðs bílskúrs alls 156,8 fm

Þetta er afar gott raðhús á þremur hæðum 129,6 fm. í mjög velviðhöldnu húsi
með fallegum garði.

Bakkastaðir - 112 Rvk

Brúarás 12 - 110 Rvk

43.900.000

43.700.000

Fallegt 192,3 fm, 5 herb. parhús á einni
hæð á góðum stað í Staðahverfi!

Virkilega fallegt 264,6 fm. raðhús á 3
hæðum . Bílskúr er 39,9 fm. og sér 3ja
herbergja íbúð í kjallara í útleigu.

Fagrihjalli - 200 Kóp.

Fífurimi - 112 Rvk

42.900.000

29.900.000

Stórglæsilegt parhús á 2 hæðum 6 herb.
194,1 fm þar af 36,8 fm bílskúr. Fallegar og
vandaðar innréttingar, mjög mikið útsýni

131,2 fm. 4ra til 5 herbergja raðhús á
tveimur hæðum og góðu svefnherbergi í
risi. Suðurgarður er við húsið.

Framnesvegur - 101 Rvk

Hásalir 201 - Kóp

8.500.000
Vel staðsett 53 fm. sumarhús við Meðalfellsvatn í Kjós. Húsinu fylgir 19,4 fm.
geymsla auk bátaskýlis við vatnið. Náttúruperla í aðeins 45 km frá Reykjavík!

78 fm. 4ra herbergja heilsárshús að Miðhúsum, Skógarhólfi 5, fyrir neðan Þjóðveg. Í námunda við Úthlíð. Virkilega fallegt hús á góðum stað með fallegu útsýni

Suðurnes
Bakkavegur - 230 Rbæ
Sjávargata - 260 Rbæ

Þetta er afar glæsilegt 273,2 fm. einbýli á
tveimur hæðum þ.a. 54,7 fm. tvöfaldur
bílskúr. Þarna er stór verönd og geysilega fallegt útsýni. Afar hagstæð lán.

Tjarnargata - 230 Kef

194 fm. 5 herbergja parhús á 2 hæðum
og kjallara. Möguleiki er á séríbúð í kjallara. Húsið er á eftirsóttum stað í bænum

Logaland - 108 Rvk

Fallegt 228,9 fm. einbýli með aukaíbúð í
kjallara ásamt ca. 30 fm. bílskúr eAukaíbúð í kjallara sem gefur leigutekjur.

Smáratún - 230 Kef

SELD

24.000.000

Kirkjustétt - 113 Rvk

27.000.000

8 herbergja einbýli á 2 hæðum með
aukaíbúð í kjallara og bílskúr á
vinsælum stað í Keflavík.

Selfoss
Grashagi - 800 Sel

25.600.000

45.900.000

44 900.000

45.900.000

Afar fallegt 106,8 fm raðhús á tveimur
hæðum og kjallara undir. Eignin er að
mestuleyti endurnýjuð að innan og utan.

Fallegt 207,6 fm. raðhús á 2 hæðum með
aukaíbúð á neðrihæð. Vandaðar innréttingar og gólefni á allri eigninni.

172,1 fm., þ.a. 30,2 fm. innbyggður bílskúr, 4ra til 5 herbergja raðhús með
tvennum svölum. EIGN Í SÉRFLOKKI

Virkilega falleg 192 fm raðhús á 2. hæðum ásamt 25,6 fm bílskúr samt. 217,3 fm.

Hrísrimi - 112 Rvk

Neðstaleiti 103 - Rvk

Silfurtún - 250 Gar

Hraunbær -110 Rvk

27.000.000 NÝTT
34.900.000

38.900.000

53.000.000

14.000.000

168,7 fm. parhús og þ.a. er 20,7 fm. endabílskúr. Húsið er í mjög góðu ástandi.
Það var tekið í gegn að utan fyrir 2 árum.

Mjög fallegt 6 herb. 181 fm parhús á
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr og mjög fallegri lóð.

234 fm,7. herbergja raðhús á tveimur
hæðum með bílskúr á frábærum stað . 4
svefnherbergi, 2 stofur og sjónvarpshol.

3ja herbergja 85,1 fm. raðhús á einni
hæð. Þetta er glæsilegt timburhús með
öllum tækjum inniföldum.

Þetta er fallegt einbýli á einni hæð 195,9 fm. þ.a. 38 fm. bílskúr með góðum garði.

Einbýli

Einbýli
Fjallalind - 201 Kóp

Einbýli
Glitvangur - 220 Hfj

Klettahraun - 220 Hfj

Blátún - 225 Álf

53.000.000

58.000.000

Glæsilegt einbýli á 2 hæðummeð miklu
útsýni. Húsið er 5 herb. 228,8 fm þ.a. bílskúr sem er 47,4 fm. + 28 fm óskráð rými

Einstaklega glæsilegt einbýli alls 296,7
fm, þ.a. 59 fm bílskúr á frábærum stað.
Glæsil. garður og möguleiki á aukaíbúð.

Grettisgata - 101 Rvk

Háihvammur - 220 Hfj

45.000.000

47.900.000.

283,4 fm. 8 herbergja einbýli þ.a. er bílskúrinn 33,1 fm. Húsið er mjög sérstakt, steypt að mestu en einnig byggt úr timbri. Séríbúð er í kjallara sem
er í útleigu.

Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr alls 265 fm.
Stór og gróinn garður.

Fannafold - 112 Rvk.

43.500.000
Glæsilegt 6 herbergja 186,5 fm einbýlishús með bílskúr. Mjög vandað og
fallegt hús með fallegum garði, stutt í alla þjónustu. Húsið er viðhaldsfrítt.

31.500.000

55.900.000

148,8 fm. 4ra - 5 herbergja einbýli í miðbænum með sérbílastæði fyrir framan
húsið. Samanstendur af tveimur sjálfstæðum íbúðum með sérinngangi.

Hús fyrir stóra fjölskyldu sem getur
keypt fyrir 30 millj. ,með meiriháttar útsýni. 3 íbúðir í útl. sem standa straum af
25 m kr láni.

Hólagata - 245 Sandg.

Kleifakór - 203 Kóp

Þrándarsel - 109 Rvk

45.200.000

23.000.000
5 herbergja 125,5 fm. einbýli með 50 fm.
bílskúr. Góður sólpallur er við húsið með
skjólverki og lóðin snyrtileg.

Glæsilegt tvílyft 6 herb. einbýli með innbyggðum bílskúr alls 325,5 fm Afh. ca
sept. ¥05 fullbúið að utan og rúml. fokhelt að innan með grófj. lóð.

Njálsgata - 101 Rvk.

Vesturberg - 111 Rvk

57.000.000
361,9 fm. einbýli sem er tignarlegt á að líta með fallegu útsýni, innbyggðum bílskúr og fallegum gróðursælum garði. Húsið stendur í botnlanga á
grónum stað.

Lyngbrekka - 200 Kóp

Grundartangi - 270 Mos

45.000.000

Njálsgötu Sérlega fallegt 5 herb. 183,3 fm.
einbýlishús á góðum stað.

34.500.000
Gott einbýli á þremur pöllum auk sérstæðs bílskúrs. Húsið er 6 herb og 187
fm og bílskúrinn er 29,2,

Raðhús
45.900.000

Tröllateigur - 270 Mos

Glæsilegt 6 herb. 204,3 fm einbýli á einni hæð með innbyggðum 48,4 fm
bílskúr. Verðlaunaður garður með verönd og heitum potti.

48.000.000
Stórglæsilegt 199,5 fm 6 herbergja einbýlishús með bílskúr, og aukaíbúð,
á rótgrónum stað í Kópavogi.

Hraunbraut - 200 Kóp

Kálfahólar - 800 Selfoss

25.800.000
22.900.000
Vel skipulagt einbýlishús ásamt bílskúr á einni hæð alls 184,6 fm. Húsið
afhentist fullbúið að utan, fokhelt að innan með grófjafnaðri lóð.

Vandað raðhús 189 fm. þ.m.t. 23 fm. og geymsla 5 herbergja raðhús á
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr, garði og svölum.Húsið
afhendist fullbúið að utan, fokhelt að innan með gólfhita (án stýrikerfis)
og grófjafnaðri lóð.

58.700.000
Stórglæsilegt og afar vel viðhaldið 290 fm einbýli á tveimur hæðum. Rúmgóður bílskúr. Möguleiki er á aukaíbúð á neðri hæð. Auk stækkunarmöguleika. Frábær staðsetning, gríðalega mikið og fallegt útsýni. Eign
fyrir vandláta.

[

er allra meina bót. Hvort sem þú villt léttast eða ná úr
þér leiðinlegri pest – stórt glas af vatni nokkrum sinnum á dag
er næstum því allra meina bót.

Sólbruni ekki
sökudólgurinn
Hætta á sólbrunum er ekki
eina ástæðan fyrir því að
krabbamein er algengara hjá
rauðhærðum en öðrum.
Lengi hefur verið vitað að rauðhært fólk er í miklum áhættuhóp
með að fá húðkrabbamein.
Ástæða þessa hefur löngum verið
talin sú að rauðhausar eru líklegir til þess að vera með ljósa húð
og húðkrabbameinið stafi af sólbrunum. Nú virðist þó vera sem
svo að sólbruninn sé ekki eina
ástæðan fyrir sólbrunanum.
Fyrstu niðurstöður vísindamanna í Duke-háskólanum í
Bandaríkjunum benda nú til að
krabbameinsvaldurinn sé í raun
galli í melaníni rauðhærðs fólks,
en það eru frumur sem meðal
annars framleiða litarefni í hárinu. Eftir að hafa safnað rauðu
hári af nemendum Duke-háskólans og baðað það í útfjólubláu
ljósi komust rannsóknarmenn að

Alltaf á Föstudögum

Engin inntökuskilyrði eru hjá Görpunum.

Sundgarparnir
stinga sér
ELDRI SUNDÁHUGAMENN HALDA SÉR
Í FORMI Í VESTURBÆJARLAUGINNI.

Rauðhærðir eru með galla í melaníni sem
veldur krabbameini.

því að phoemelanin, sem er litarefni rauðhærða fólksins, er viðkvæmara fyrir því að sólin
skemmi DNA-samsetningu þess.
Þess vegna þurfa geislarnir ekkert endilega að framkalla bruna
til að vera skaðlegir.

]

Vatn

Sunddeild KR stendur fyrir æfingum
tvisvar í viku fyrir fólk á miðjum aldri
sem vill halda sér í sundformi. Hópurinn kallast Garparnir og í honum eru
um tuttugu einstaklingar á aldrinum 25
til 50 ára sem hafa áhuga á að synda
sér til gagns og gamans. Ekki er skilyrði
að hafa verið afreksmaður einhvern
tímann heldur eru þetta æfingar sem
henta öllum.
Æft er á mánudags- og miðvikudagskvöldum og er æfingagjaldið 1.700
krónur á mánuði, auk laugagjalds.
Frekari upplýsingar má finna á vef
sunddeildar KR.

ROPE
YOGA
stöðin Bæjarhrauni 22
BYRJENDANÁMSKEIÐ
AÐEINS 8 MANNS Í HVERJUM HÓPI
margir tímar í boði, kennari ÓSK
Skráning er hafin í síma 555-3536
ropeyoga@internet.is • www.ropeyoga.net

Bæjarhraun 22 / 220 Hafnarfjörður / 3. hæð

BYRJAR 13. SEPTEMBER
Tímar þriðjud. og fimmtud.
kl. 10.15 – 11.30
Lótus Jógasetur Borgartúni 20
4. hæð
Tímar þriðjud. og fimmtud.
kl. 16.00 – 17.15 og
kl. 17.25 – 18.40

Clinton er sólginn í skyndibita.

Clinton berst
gegn offitu
Bill Clinton, fyrrverandi
forseti Bandaríkjanna, hefur skorið upp herör gegn
offituvandamáli bandarískra barna og unglinga.
Bill Clinton hefur löngum verið þekktur fyrir dálæti sitt á
skyndibita. Í nýlegu viðtali við
CNN viðurkenndi hann að
óhollt mataræði frá unga aldri
hefði án efa leitt til hjartaveikinda hans en Clinton gekkst
undir fjórfalda hjáveituaðgerð
í september á síðasta ári. Sú
aðgerð opnaði augu Clintons og
hann ákvað að leggja sitt af
mörkum í baráttunni við offitu
barna í Bandaríkjunum.
Clinton var feitur krakki og
þess vegna segist hann vita vel
hvaða áhrif slæmt mataræði
getur haft á börn. Í samstarfi
við ýmis bandarísk heilsuverndarsamtök vonast hann nú
til þess að geta gert gagn en
markmiðið er að reyna að
stöðva þessa ógnvænlegu
offituþróun fyrir árið 2010.
Bandarískir sérfræðingar
hafa reiknað út að offituvandinn einn og sér hafi aukið heilbrigðiskostnað um 25 prósent á
síðustu fimmtán árum. Með
því að fræða ungu kynslóðina
betur um rétt mataræði og
heilbrigða lífshætti vonast
menn til þess að upp vaxi heilbrigð kynslóð, laus við alla þá
sjúkdóma sem fylgja offitu.

Rólegir og mjúkir tímar hentar vel einstaklingum
með vefjagigt og síþreytu.
Með fullkominni jógaöndun dýpkar
svefninn sem leiðir til bættrar heilsu.

Mecca Spa
Nýbýlavegi 24 Kópavogi
Upplýsingar í síma 821 7482,
netfang: yogamedmaggy@simnet.is
Heimasíða: lotusjogasetur.is

RopeYoga

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA
KL. 8–22

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER 550 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG

8–18
8–19
11–16

Lancer ‘91. Topp bíll fyrir 60.000. S. 861
2976, Dóri.
Til sölu Opel Combo diesel. árg 1998
og Nissan Almera árg 1996. Tilboð
óskast. Sími 696 4004.

Skráning í bikarkeppni KK sem haldinn
verður laugardaginn 3. september er
upp á braut fimmtudaginn, 1.sept. Frá
kl. 20-22 eða í síma 692 2323.

MMC Pajero 2.5 Disel Turbo 5/2001,
ek. 75 km, 32”. Einn eigandi. Verð
1.390.000. Upplýsingar í síma 866
5354 & 533 2100.

Dodge Caravan SXT 3.3 2005, ek. 42 þ.
km, 7 sæta, DVD, innbyggð barnasæti.
Lán 1.400.000 ca. Verð 2.990.000.
Upplýsingar í síma 866 5354 & 533
2100.

Til sölu Palomino Colt fellihýsi, ‘99. Lítur mjög vel út. Uppl. í s. 692 4124.

BMW 730 diesel E65. Dísel eyðir aðeins
9 lítrum. Árg ‘03. Ek 147 þ. km. Ssk.,
intercooler, kastarar, kæling í sætum,
leðuráklæði. Verð kr. 6.900.000. Ath.
skipti ódýrari.

Yamaha WR250F aðeins 748.000.

M. Benz E 220 1995, ek. 205 þ. km,
ssk., topplúga, armpúði. Verð 890.000.
Upplýsingar í síma 866 5354 & 533
2100.

0-250 þús.

Toyota Carina E 5 d., 5g., 2,0, rauður,
07.93. ek. 187 þús., sk. ‘06. Tilboð 230
þús., Peugot 205 3 d., 5 g., 1,4. hvítur
05.96. ek. 103 þ., topplúga., sk ‘06. Tilboð 140 þús. S. 822 4610.
Toyota Camri árg. ‘91, sumar og vetrard.
Verð 100 þús. Uppl. í s. 553 6758.
Góður bíll - klár í veturinn. Fiat Uno ‘93,
ek. 88.500, 5 dyra, 5 gíra, hvítur, nýsk.
‘06. Gott kram og púst. Sumar- og vetrardekk á felgum. Útv/segulb. Verð kr.
95.000. Sjón er sögu ríkari. Uppl. í s.
860 3116.
Til sölu Nissan Sunny árg. ‘91 sedan,
sjálfskiptur með dráttarkrók, lítur vel út,
þarfnast smá lagfæringar, verðhugmynd 70-100 þús. Uppl. í síma 847
1023.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Til sölu Volvo 740 árg. ‘87, góður bíll, sk.
‘06. Verð 80 þús. Uppl. í s. 897 2286.

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík
Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354
www.bilasalan.is
Gæða vörur ódýrari en þú heldur!

Hyundai Pony, árg. ‘94, ek. 126 þús. km.
beinskiptur, 4 dyra, sk. ‘06. Tilboð
óskast. Uppl. í síma 899 7517 og 822
8476.

Nissan Micra ‘94 til sölu. Ek. 183 þ.
Sumar og vetrardekk fylgja með. S. 897
4219 & 863 9330.

MMC L-200 dísel, árg. ‘92, afturhjóladrifinn, nýskoðaður, góður bíll, sumar &
vetradekk. Uppl. í s. 849 2401.
Peugeot 306 ‘94 ek 147 þús, pottþéttur
skólabíll Tilboð óskast. S. 899 0801.

Toyota Avensis Wagon 1.6 Terra
8/1998, ek. 122 þ. km. Nýtt í bremsum,
Verð 790.000. Tilboðsverð 590.000.
Upplýsingar í síma 866 5354 & 533
2100.

Til sölu Huyndai Accent ‘95, ek. 149
þús., sk. ‘06, nýleg tímareim og ný kúpling. Verð 120 þús. stgr. Uppl. í s. 866
3309.
Subaru Legacy station 2.0 árg. ‘92, ekinn 216 þús. Sk. ‘06. Bíll í góðu lagi.
Verð 220 þús. S. 899 0319.
Suzuki Sidekick 1993, ek. 170 þús. Í
toppstandi. Verð 190 þús. Uppl. í s. 868
6974.

O’neal Element cross treyja 2455,www.Benni.is. S. 590 2000 opið laugardaga 10-13.

Bílabúð Benna ehf.
Vagnhöfða 23, 110 Rvk.
Sími: 590 2000
www.benni.is

Polaris 500 Big Boss 6x6. 10/99, ekinn
8 þ. km. Verð 450.000 kr.
Ford F 350 King Ranch 6.0 disel 2005,
ek. 7 þ. km. Með öllu, leður, lúga, lok á
palli ofl. ath skipti á ódýrari. Verð
4.990.000. Upplýsingar í síma 866
5354 & 533 2100.

Nýr 2005 Kia Sorento EX Luxe V6. 3,5 L
, 194 hestöfl. Leður, sjálfskipting, Rafknúið sæti, sjálfvirk loftkæling, Álfelgur,
hiti í sætum, Hraðastillir, ofl. Til afhendingar strax. Lista verð 4.090 þús.

Pajero ‘87, dísel, sjálfskiptur, í þokkalegu ástandi. Mikið endurnýjaður. Tilboð. S. 554 3633 & 698 0041.

Mitsubishi Galant árg. ‘91, í toppstandi.
Mikið yfirfarinn. álfelgur, CD, þjófavörn.
Sk. ‘06. Verð 140 þús. stgr. Uppl. í s. 662
8915.

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

Bílar til sölu
Puma ATV 250. 2003. Verð 290.000 kr.

Til sölu þrír bílar. Subaru Legacy station
árg. ‘92, 4x4, sk. ‘06, sumar & vetradekk. Lancer station árg. ‘94, ssk., sk.
‘06, sumar & vetrardekk. Skoda Pick-up
árg. ‘95, sumar & vetrardekk. Uppl. í s.
586 8685.

Toyota Corolla árg. ‘93 ek. 192 þús. CD,
fjarst. samlæs. Tilboðsverð 180 þús. S.
659 9696.

Til sölu Galant ‘93, ekinn 220 þús. Bíll
með öllu. Verð 220 þ. Uppl. í s. 862
0427.

Toyota Corolla árg. ‘91 ek. 218 þ. nýjir
demparar og bremsur. Sk. ‘06. Góður
og sparneytinn skólabíll. Verð 90 þ.
Uppl. í s. 846 5687, Elís.

250-499 þús.
VW Golf 1.6 Comfortline 10/1998, ek.
126 þ. km, álfelgur, möguleiki á 100%
láni. Verð 790.000. Upplýsingar í síma
866 5354 & 533 2100.

Yamaha YZ 85 LW. 05/03, nýjar legur
og stimpill. Verð 330.000 kr.

Porsche 911 Carrera, gt2 útlit. 7/ ‘00 ek.
33 þ. Zenon & tölvustýrð miðstöð og fl.
Uppl. í s. 565 2500. Umboðsbíll.

Til sölu Toyota Corolla 1.6 Special series
árg. 1997, góður og fallegur bíll verð
490 þ. Uppl. 696 5203 & 557 2970.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

Dodge Neon til sölu árg. ‘95, sk. ‘06.
Verð 200 þús. Uppl. í s. 862 3568.

Subaru Legacy 2.0, 1996, ek. 160 þ. km,
5 gíra, dráttarkrókur.Verð 590.000.
Upplýsingar í síma 866 5354 & 533
2100.

Toyota Yaris Terra, nýskr. 06/00, ek. 112
þ. km, hvítur, ABS, rafmagn í rúðum og
speglum, sumardekk o.fl. Verð 720.000.
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

Opel Astra 1.6 Station 1998, ek. 95 þ.
km. Einn eigandi. Verð 620.000. Tilboðsverð 490.000. Upplýsingar í síma
866 5354 & 533 2100.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Yamaha YZ 250 F. 2002. Upptekinn
mótor, ný plöst. Verð 520.000 kr.

Til sölu Hyundai Sonata árg. 2000, ekinn 57.000. Bíll í toppstandi, einn eigandi. Verð 1.050 þús., skipti á ódýrari.
Til sýnis og sölu á Bílasölu Íslands,
Skógarhlíð 10 sími 510 4900. bilasalaislands.is.

MMC L300 4x4 ‘93, sk. ‘06, ek. 207 þús.
Nýr vatnskassi, vatnsdæla, tímareimar,
yfirfarið hedd. Verð 250 þús. Ath. skipti
á ódýrari. Uppl. í s. 898 8625.

Subaru Legacy 2,0 árg. ‘92, ekinn 224
þús. Ssk., sk. ‘06, nýleg tímareim,
demparar og bremsur, vetrardekk
fylgja. Góður bíll. Uppl. í s. 691 0110.

Subaru Forester CS árg. ‘98, sjálfskiptur,
ek. 105 þús. 100% lán afb. 25 á mán.
Uppl. í s. 893 6830.

Renault Laguna 2.0 árg. ‘96, 5 gíra, 5
dyra, sk. ‘06. Uppl. í s. 846 2010.

190 þús.

Musso 2,3 bensín ‘98, sk. ‘06, 5 gíra, ek.
142, vel út búinn jeppi, ásett 950 þ. Tilboð 490 þús. S. 661 8185.

Yamaha WR 250 F. 2003, ekið 4 þ. km.
Verð 520.000 kr.

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1, 600 Akureyri
Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18, laugardaga 13-16.
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Skoda Octavia 1.8T árg. ‘01, ek. 103 þ.
Ný kúpling, nýjar bremsur að f., 15”
álfelgur, topplúga, CD. Verð 1.200 þ.
áhv. 750 þ. (16.þ á mán) Uppl. í s. 893
0124.

Mótorhjól

Aukahlutir í bíla

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.

Bílar óskast
Toyota Corolla ‘95 ek. 152 þús. km.
Álfelgur, CD, sumar og vetrardekk. Verð
350 þús. kr. Uppl. í s. 660 0219.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á.m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Nissan Vanette sendibíll óskast. Upplýsingar í síma 892 4057.
Óska eftir bíl, árg. ‘96 eða yngri. Verð að
350 þús. staðgreitt. Uppl. í s. 869 6564.
Skoðaður bíll óskast fyrir kr. 70-150
þús. stgr. Uppl. í s. 861 7271.
Óska eftir Subaru Impreza WRX Sti, árg.
2004 eða yngri. Uppl. í síma 892 3886.
Átt þú Toyotu Crown Diesel, árg. ‘82-84
í fórum þínum? hafðu samband í s. 865
0313!

Góður Bíll!

Jeppar

Opel Astra 1600 station, árgerð ‘95, ekinn 148 þús. sk. ‘06, dráttarkúla, sumar
og vetrardekk. Uppl. í s. 697 5189.

Vélsleðar
Einn ódýr fyrir veturinn

Nissan Primera ‘98, 1600, m. krók,
nýsk. Ekinn 140 þ. Verð 350 þ. kr. S. 698
9682.

500-999 þús.

Til sölu Suzuki 750 GSE árg. ‘78, topphjól, engin skipti. Uppl. í s. 866 3309.

Vinnuvélar

Mazda 323, árg. ‘96, ekinn 126 þús.
Mikið yfirfarinn. Góður bíll. Verðtilboð.
Uppl. í s. 899 0244.

33” Kia Sportage 2.0 árg. ‘95, 5 dyra,
breyttur á 33”. Ásett verð 500 þús. Tilboð 290 þús. S. 691 9374.

Suzuki Dakar DR600 árg. ‘89, fæst á
150 þús. Gott hjól í góðu standi og lítur
vel út. Uppl. í s. 848 8111.

Artic Cat sleði fæst á 80 þús. Góður og
skemmtilegur sleði í góðu lagi en belti
orðið slappt. Uppl. í síma 848 8111.

Toyota Landcruser VX 35”, árg. ‘97. Ek.
230 þ. sk. ‘06 Gott eintak. S. 822 7747.

Glæsilegt armbandsúr fylgir öllum
Hyundai aukahlutum. Skoðaðu úrvalið
hjá okkur og sjáðu hvernig þú getur
gert bílinn þinn enn betri. Tilboðið gildir meðan birgðir endast. B & L. S. 575
1230.

Kerrur

Pajero V6 árg. ‘90, ek. 285 þ. Þarfnast
smá lagfæringar. Verð 40 þ. S. 893
6752.

Gul blikkljós - Hálf-vitar;

Blikkljós í miklu úrvali til ásamt festingum. 12 volt/24 volt. Fáanleg með
óbrjótanlegu gleri. Vélaborg Krókhálsi
5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk,
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Ak, 464
8600.

Til sölu Gallopper árg ‘98 ekinn 86 þús.
reyklaus. Verð 890 þús. Upplýsingar í s.
697 7309.

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

Pallbílar

Peugeot-Citroen.

Til sölu E 220 árg. ‘93, ótrúlega gott eintak. Verðtilboð, engin skipti, mjög góður bíll, margt endurnýjað. Uppl. í s. 861
1021.

Borbet CA álfelgur 16” 4x100 13.950 kr.
16” 5x114,3 13.950 kr. 15” 4x100
11.500 kr. 15” 5x114,3 11.500 kr. 14”
4x100 9.500kr. Láttu gæði og verð fara
saman.

Aukahlutir

Kia Sportage árgerð 2000, ekinn
71.000 km. Verð 870 þús. Sími 899
8656.

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.

Til sölu Volvo FL 6-11. skoðaður ‘06.
‘94. Bobcat ‘00 ásamt fylgihlutum, 3
skóflur, fræsara, fleig, snjóblásara, tveir
gangar af felgum mjóum og breiðum.
Verð 3 milj +vsk. S. 899 3004.

Til sölu nýsmíðuð fólksbíla-og jeppakerra, 1,32x2,10x 0,40 skjólborðshæð.
Uppl. í s. 587 3860 & 699 0987.

Tek að mér margs konar jarðvinnu. Sími
849 7965.

Fellihýsi

VW Golf árg. 2000, ek. 53 þús. km, 3ja
dyra, ný tímareim, ný heilsársdekk. Verð
760 þús. Uppl. í s. 846 4300.

Splúnkunýjir Ford F150 pallbílar á tilboði þessa viku frá kr. 1.795.000 staðgreitt. Hægt að velja um fjölda lita og
aukabúnað,
F150
RegularCab,
Supercab og CrewCab á ótrúlega hagstæðu verði á meðan birgðir endast.
Hringdu strax til að tryggja þér bíl á útsöluverði. Nánari upplýsingar í síma
552 2000 og á www.islandus.com.

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.

Bílapartasalan Ás

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

Gröfuþjónusta Markúsar

Hedd 557 7551

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

Bátar

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

Colt árg 2005. Einn lítið notaður með
öllu (fortjaldi, sólars., loftn., grjótgr. ofl).
Uppl. í s. 587 8570 e kl. 18.

S. 555 3560

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

Lyftarar
Viðgerðir
18” Matrix álfelgur 4x100 með “flip”
áferð. Felgan skiptir litum eftir því
hvernig birtan fellur á hana. Rauð, græn
og brún. Sjón er sögu ríkari!
Aukahlutir B&L
Grjóthálsi 1 110 Reykjavík
Sími 575 1240.

KK Bílaverkstæði Skemmuvegi 22
Kópavogi, bremsuviðgerðir. Almennar
viðgerðir fyrir fólksbíla og jeppa, s. 861
3790 & 555 3755.
Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikkþjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Varahlutir
Plymouth Breeze ‘97 ekinn 64 þús. km.
17” sportfelgur. Skipti á ódýrari hugsanleg. S. 895 8956.

Bílaþjónusta

1-2 milljónir

Gullmoli

VW Golf GTi nýskráður 08/2000, ek. 43
þús., 1 eigandi, 1800, 150 hö, dökkblár,
BBS felgur, vetrardekk fylgja. V. 1.700
þús. Engin skipti. Uppl. í s. 845 9662.

Aðalpartasalan s. 565
9700

Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel
og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.
Partaland, Stórhöfða 18, s. 567 4100.
Varahlutir í Pajero og Lancer ‘89-’00,
Trooper ‘98-’03, Terrano II ‘00 o.fl. teg.

Splunkunýjir Ford F150 pallbílar á tilboði þessa viku frá kr. 1.795.000 staðgreitt. Hægt að velja um fjölda lita og
aukabúnað,
F150
RegularCab,
Supercab og CrewCab á ótrúlega hagstæðu verði á meðan birgðir endast.
Hringdu strax til að tryggja þér bíl á útsöluverði. Nánari upplýsingar í síma
552 2000 og á www.islandus.com.

Jungheinrich pallettutjakkar

málaðir eða galvaniseraðir, báðar gerðir með “quick lift” Verð frá kr. 46.586án vsk. Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110
Rvk, 414-8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak,
464-8600

bilapartar.is

Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum eingöngu með Toyota. Kaupum Toyotabíla. Opið virka daga frá 10-18.
Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Til sölu
Gámar Til sölu 6 samsettir 20 feta gámar. Gámarnir eru um 75 m2 að flatamáli
samsettir. Gámarnir gætu hentað sem
geymsluhúsnæði. Gámarnir þarnast
lagfæringa. uppl í síma 892 5616.
Ferða nuddbekkur til sölu. Verð 25 þús.
Uppl í s 661 4112 eða 565 3298.

Húsbílar
BÍLAR TIL SÖLU

Subaru Impreza árgerð 2003 vel með
farinn bíll, einn eigandi. 4 snjódekk á
felgum, dráttarbeisli, ekinn um 62 þús.
km. Verð 1.650.000 Uppl. í síma 894
5111.

Til sölu Nissan ‘99, ekinn 57 þús. Tvöföld dekk, afturhjóladrif. Einn með öllu.
Uppl. í síma 892 2866.

Körfuþjónustan

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. Sala og leiga. 893 3573
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Til sölu lítið notuð hlaupabretti, baðskiptiborð og gefins barnabilstóll
(13kg), ferðarúm, burðarpoki, hókuspókus stóll, göngugrind, leikgrind. S.
557 8518.

Til bygginga

Garðyrkja

Til sölu gömul Marantz hljómtækjastæða í skáp, plötuspilari + segulband
þarfnast viðgerðar, farið að sjá á hátölurum, annars lítur vel út. Uppl. í s. 863
6831.

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

Hátt rúm frá Ikea 160x200, með skrifborði undir. Uppl. í s. 865 6575.
Truma gasblásari. Heppilegur fyrir hjólhýsi eða smærri hús. Uppl. í s. 431
1369.
3 flugmiðar til London frá mánud. 5/9
til föstud. 9/9. 12 þús. kr. miðinn. Uppl.
bjajon@visir.is

Arcopédico hinir einu sönnu þægindaskór. Ásta skósali, Súðarvogi 7. S. 553
6060 Opið þriðjud., miðvikud. og
fimmtud. 13-18.

Til sölu notaður Pioneer-10 árabátur,
stærð l. 305 cm, b. 137 cm. Uppl. í s.
892 9804.

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@simnet.is

5 ára 28” sjónvarp nýlega yfirfarið á kr.
5 þúsund. Upplýsingar í s. 698 1326.

Getum bætt við okkur verkefnum við
hellulagnir, fagmenn og vönduð vinnubrögð. Lóðalist ehf S. 699 2464

Íssk. 144 cm m/sér frysti á 10 þ., 113
cm og 85 cm á 8 þ. Frystiskápur á 10 þ.
Eldavél á 5 þ. Barnastóll á 2 þ. Einnig
varahlutir í ýmsa bíla. S. 896 8568.

Húsaviðhald

Steiningarefni
Ýmsar tegundir
Ma. Kvartz, marmari, gabbró,
granít ennfremur steiningarlím.
Mikið litaúrval. Þvoum og blöndum efnin eftir óskum viðskiptavina. Flytjum efnin á byggingarstað.
Sjón er sögu ríkari
Fínpússning sf Íshellu 2, Hafnarfirði sími: 553 2500 - 898
3995.

Túnþökusala Oddsteins

Túnþökur til sölu, frí heimkeyrsla.
Steini. S. 663 6666 / 663 7666.

Ráðgjöf

Haustopnunartími frá 1. sept.-20.des.
Opið virka daga 10-18 mánud. 10-20
og laugardag 11-15. Skráning hafin á
þurrburstunarnámskeiðin. Keramikgallery, Dalbrekku 14 200 Kópavogur, s.
544 5504 keramikgallery.is.

Í fjármálum, alhliða fjármála- og rekstrarráðgjöf.

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.

1000 kr. Tilboð!!!

Allar pizzur á matseðli á aðeins 1000 kr.
og hvítlauksbrauð fylgir frítt með, alla
daga þegar sótt er. Opið 16-21 alla
daga, einnig er opið í hádeginu á föstudögum. Pizza 67 Austurveri, Háaleitisbraut 68. S. 800 6767.

Óskast keypt
Ísvél

Óska eftir Teylor ísvél. S. 698 7920.

Comet iðnaðarryksugur

tvær gerðir, verð frá kr. 12.608 m/vsk.
Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

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

Hljóðfæri
Notuð þverflauta óskast til kaups, helst
Yamaha. Uppl. í síma 867 2721.
Baldwinn skemmtari með bókum
óskast. Uppl. í s. 866 5663.
Mjög vel með farið Roland rafmagnspíanó til sölu, gott fyrir byrjendur. Verð 80
þús. Uppl. í s. 588 6919.

vidur.is

Harðviður til húsbygginga. Palla- og
girðingaefni, nótuð vatnsklæðning, nótaður panill og fræst gluggaefni. Gæði á
góðu verði. Nánar sjá vidur.is Magnús
sími 561 1122 & 660 0230

Er komin móða eða raki á milli glerja?
Háþrýstiþvottur húseigna. Móðuhreinsun, Ólafur í s. 860 1180.

Steinull.

Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Málarar

Vinnuskúr fyrir 8 til 10 manns, góð aðstaða fyrir útiföt og verfæri, góð rafmagstafla. Laus strax. Uppl. í síma 895
3430.
Til sölu mjög vel meðfarin og lítið notuð steypuhrærivel. Uppl. í s. 692 4124.

Móðuhreinsun glerja &
háþrýstiþvottur!

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

Vélar og verkfæri

Meindýraeyðing

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
múrun, málun, trésm., parket-& flísalagnir. Föst tilboð eða tímavinna. s.
6161569
Þök, glugggar, hurðir, veggir, gólf. Tilboð. Smíðalausnir Jósep 899 3011.

Múrverk

Húsaviðgerðir, flísalagnir, flotlagnir, almennt múrverk. 699 1434. Verkmúr
Ehf.
Húsasmiður auglýsir. Þarftu að láta
skipta um rennur, glerja eða mála þakið. Tilboð, tímavinna. S. 553 2171.

Verslun

Stífluþjónusta

Hljómtæki
Til sölu nýtt 12 diska geisla magasin fyrir JVC tæki. Uppl. í s. 692 4124.

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

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

100% Verðvernd!!!!

Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.venus6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

Axenta 1100 þvottavélar fyrir vélahluti.
Verð 293.300.- m/vsk. Jákó/Ísaco Auðbrekka 23 Kóp. S. 564 1819 og 565
7744.

Tónlist
Bassaleikari óskast í starfandi danshljómsveit. Aldur 28 +. Uppl. í s. 892
9123.

Tölvur
Tilbúnir stigar, hringstigar og handriðaefni á lager. Ryðfrí handrið með eða án
uppsetningar. Handlistar, píralar, plastlistar, ryðfrítt, festingar, glerklemmur og
margt fleira. Stigalagerinn, Dalbrekku
26, 564 1890.

Tölvuviðgerðir frá 1500
kr.

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

Sportlegu Heilsuskórnir

Vinsælu Heilsuskórnir komnir aftur, 8
litir, einnig í gull og silfri, stærðir 35-41,
verð 3.990 kr. La Vida Laugavegi 51,
Gallery Freydís Laugavegi 59, Töff Föt
Húsavík, Okkar á milli Egilsstöðum,
Heimahornið Stykkishólmi, Nína Akranesi.

Barnagæsla
Vantar barnapíu í austurbæ Kóp. (nál.
MK) frá 2-5 á daginn (3-5 d. í viku).
Hentar skólafólki, því stundum gefst
tími til að læra. Sími 861 0629 Inga.

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

Búslóðaflutningar

TIL SÖLU
Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

Tölvur

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

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Búslóðaflutningar, stórir bílar og litlir til
leigu, með manni eða án manns. Gerum tilboð í flutninga út á land. Sími 898
9006 Proflutningar.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Ríkharður S.
898 0690, 8-23 alla daga.
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Spádómar
Alspá 908-6440

Draumar, skyggni. Fyrirb. Fyrri líf. Finn
týnda muni. 10-22. Y.Carlsson.

Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.586 8786.

!!!!!!!!!!!!Siberian Husky!!!!!!!!!!!!!www.siberianhusky.is

Herbalife! Frábær fæðubót. Jonna s.
896 0935 & 562 0935. www.heilsufrettir.is/jonna

NUTRO - 30 % afsláttur!

Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæsta
gæðaflokki. 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.

Kristjana spámiðill tekur fólk í einkatíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í s. 554 5266 & 695 4303.
Spásíminn 908-5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Flug
Bóklegt námskeið hefst um miðjan
sept. Skráning á geirfugl.is - Sími 511
5511.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Ýmislegt

Gullfallegir og fjörugir kassavanir kettlingar fást gefins. Uppl. í s. 692 3044.

Ýmislegt

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

www.sportvorugerdin.is

Hestamennska

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Skemmtanir
Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is
og
herbalife@mmedia.is s. 891 8902, Ásta.

Líkamsrækt
Fjölnota líkamsræktartæki til sölu á
15.000. Uppl. í s. 822 0557.

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

Heimilistæki
Skrifborð til sölu, massíft og sterkt. 160
x 80 cm borðplata. Selst á 5 þ. kr gegn
flutningi. Hafsteinn, s. 893 9702.
Ársgömul Whirlpool uppþvottavél til
sölu vegna flutninga. Góður afsláttur.
Uppl. í s. 892 2533 Tryggvi.

Fatnaður

Hlýr reiðfatnaður í göngur og réttir,
beisli, mél og múlar á hálfvirði. Ístölt
Bæjarlind 2, S. 555 1100.
Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykkt beiki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrítt fitting fáanleg á sama stað. Atlandskaup
ehf Uppl.s 533 3700.

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

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Snyrting
Barnavörur

Útsala.
Lenne-Bjerre. Bæjarlind
6. Kópavogi

Rafvirkjun

Reykköfunartæki fyrir báta
og skip.
Eldvarnir ehf,
Slökkvitækjaþjónusta
Suðurnesja.
Thalasso therapy.

Mahogany hringstigi til sölu. Stór 26
Mahogany þrepa hringstigi með hvítu
járnhandriði. Hægt er að skipta stiganum í tvo stiga. Þvermál er um 210 cm.
Tilboð óskast Uppl. í síma 698 1303

“Eykur jafnvægi líkama og sálar”. Orkugefandi, vökvalosandi og grennandi.
Greifynjan snyrtistofa sími 587-9310.
Hraunbæ 102. opið frá kl 9-20.

Námskeið

Viðgerðir
Pípulagningaþjónusta
Sími 694 2109

Sérhæfð viðgerða og breytingaþjónusta. Nýlagnir og sumarbústaðaþjónusta Villi píp ehf.

Önnur þjónusta
Saumastofa

Gluggatjaldasaumur, nýsaumur, fataviðgerðir og breytingar. Saumastofa Jónu
Háholti 14 Mosfellsbæ. Sími 565 9222,
GSM 845 8492.

Og nü víkjum vid ad heilsu barnanna!
10 grunnreglur um börn og unglingar
nútímans. Námskeiðin fjalla um börn
og unglinga nútímans, en einnig um
þau börn sem enn eru ókomin - börn
framtíðarinnar. Markmiðið með námskeiðunum er fyrst og fremst að vekja
athygli á samspili og tengingu á milli
“venjulegs” vestræns mataræðis og
heilsufarsvandamála sem börn og unglingar nútímans eiga við að stríða.
Skoðaðar verða leiðir sem eru byggðar
á vísindalegum grunni og sýna hvernig
rétt mataræði og rétt valin bætiefni
geta haft áhrif á einkenni og fyrirbyggt
þróun þessara heilsuvandamála. Athyglin beinist aðallega að þeim börnum sem glíma við næringartengd
heilsuvandamál s.s. : ofþyngd og offitu,
ofvirkni, athyglisbrest, vandamál tengd
hegðun og námi, skert ónæmiskerfi,
maga- og meltingarvandamál og beinþynningu. En kvöldstund mánudagur 5.
september i Maður Lifandi, Borgartúni
24, Reykjavík. Verd 4.900 kr. innifalin
gögn. Bokun i sími 692 8489 og
tobba@10grunnreglur.com.
Nánari
upplýsingar hjá www.10grunnreglur.com

Kuldagallarnir frá Ticket to Heaven
komnir, margir fallegir litir. Róbert
Bangsi ...og unglingarnir Hlíðasmára 12
sími 555 6688 www.robertbangsi.is

Lagersala. Allt á 50-70% afslætti. Róbert Bangsi ...og unglingarnir. Hverafold
1-3, sími 567 6511.

Heilsuvörur
Þú léttist með Herbalife! Persónuleg
ráðgjöf og stuðningur. S. 892 8463 &
868 4884.
Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykkt beiki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrítt fitting fáanleg á sama stað. Atlantskaup
ehf. Uppl. í s. 533 3700.

Fyrir veiðimenn
30% Kynningarafsláttur
Erum þessa dagana með 30%
kynningarafslátt af Arden Grange
hágæða hunda- og kattafóðri í
verslunum Dýralands. Verð á 15
kg hundafóðri er frá kr 3.920,með afsl. og verð á 2,5 kg kattafóðri er frá kr 1.120,- með afsl.
Dýraland Mjódd S. 587 0711
Dýraland Kringlan S.588 0711
Dýraland Spöng S.587 0744.

Víngerðarefni tveir fyrir
einn.
vínkjallarinn.is, 5644299
Tilboðsdagar.
10- 60 % afsláttur.
Verið, Glæsibæ.
flutningur.is
575-3000.
Fjölbreytt úrval.
Gler_í_gegn.

Undankeppni HM
Ísland- Króatía á
laugardalsvelli 3.
september.
Landsliðið þarf þinn
stuðning.
Forsala á ksi.is og esso.is
Allir á völlinÁfram Ísland.

Parket-útsala.
Egill Árnason, Ármúla.
Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is
Glerlist.is
Gler_í_gegn
Þín fasteign.
Hvammur, Akureyri

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.

KONUR HLUSTA
www.sportvorugerdin.is

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.

Glerslípivélar, glerskerar,
bræðsluofnar.
Gler_í _gegn.

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

Dýrahald

Íshundar

Hitapottar.
Normex.

Dell Fartölvur í skólann.
EJS, Grensásvegi.

Allt fyrir kaffistofuna.
Kerfi 564-1400

Til sölu Brio svalavagn, verð 5.000.
Uppl. í s. 690 2616.

Vegurinn til Ljóssins.

Opnu transfundirnir byrja 4. september
kl.20:00 að Suðurlandsbraut 10 2. hæð
og eru allir velkomnir. Ég bíð einnig
uppá einkatíma í vökumiðlun, ráðgjöf,
fyrirbænir. Nánari upplýsingar í síma
895 0643 eða á www.vegurinntilljossins.is Finnbogi Rúnar

Flísa-útsala.
Egill Árnason, Ármúla.
Fartölvuveisla hjá EJSDell fartölvur á
skólatilboði.
EJS, Grensásvegi.

Dökkblár vagn + kerrustykki úr Ólívíu &
Ólíver til sölu á 40.000. Notað frá nóv.
2003, eins og nýr. Uppl. í s. 698 2160.

Ýmislegt

Dell Latitude er rétta
fartölvan í skólann.
EJS, Grensásvegi.

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

Sjóstangaveiði og hvalaskoðun. Tilvalið
fyrir vinahópa eða vinnufélaga. Farið frá
Reykjavíkurhöfn. Duus Tours. S. 898
9511.
Ódýrir og stórir maðkar til sölu! Silungs
og laxa. Margra ára reynsla. Geymið
auglýsinguna. S. 692 5133.

83% íslenskra kvenna undir
fimmtugu stilla á Bylgjuna, Létt 96,7
eða Talstöðina á viku og heyra því
samkeyrðar auglýsingar.
Auglýstu þar sem markhópurinn þinn
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.
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Mosfellsbakarí
Kaffihús, Bakarí

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.
2 herbergja íbúð í risi til leigu í Nökkavogi, verð 75 þús. á mánuði. Uppl. 696
0505.

Stúdíóíbúð til leigu

Íbúðin sem er á 3ju hæð í iðnaðarhúsn.
að Súðarvogi 7 Rvík. Er laus strax. Hún
er ca 23 fm sem skiptist í herb. með elhúskrók, salerni með sturtu. Uppl. í s.
698 3040.
Til leigu 15 fm herb. með aðg. að WC
og sturtu á svæði 104. Leiga 25 þ. á
mán. Uppl. í s. 822 6627 e. kl. 16.
2ja herb. íbúð í Kóp til leigu frá 1. sept.
Uppl. í s. 554 1515 e. kl. 17.30.

Golf og gisting. Lúxus í Stykkishólmi.
Helgar- og vikupakkar. Uppl í síma 861
3123 og á www.orlofsibudir.is.

Atvinna í boði

Til sölu nokkrar góðar sumarbústaðalóðir á góðum stað í Grímsnesi. S. 661
1121.

Atvinnuhúsnæði
Óska eftir að kaupa bílskúr eða lítið atvinnuhúsnæði

í Reykjavík eða Kópavogi. Uppl. í s. 893
6714.
Óska eftir að leigja lítið iðnaðarhúsnæði á Suðurnesjum, má þarfnast lagfæringa. Uppl. í s. 863 4749 Gunnar.

Bakarameistarinn, Húsgagnahöllinni, Smáratorgi, Suðurveri og
Mjódd óskar eftir afgreiðslufólki.
Ýmsir vinnutímar í boði t.d. 8-16,
13-19 & 10-19.
Uppl. í s. 897 5470 einnig umsókareyðublöð á www.bakarameistarinn.is.

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.

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

á Háaleitisbraut 58-60, Rvk. óskar
eftir góðu fólki til starfa í afgreiðslu. Vinnutíminn er frá
13:00-18:30 virka daga og einn
dag aðra hverja helgi frá 7:3016:30.
Nánari upplýsingar veitir Ellisif
í síma 553 5280 eða 660 2153.

Starfsfólk óskast.

Óska eftir 4-5 herbergja íbúð eða einbýlishúsi til leigu á svæði 103 eða 108
frá og með 01. nóv. Uppl. í s. 616 1963.

Hagkaup Eiðistorg

Hagkaup Smáralind

Óskar eftir starfsmanni í barnadeild og
dömudeild, í boði eru hlutastörf sem
henta öllum aldri. Áhugasömum er
bent á að hafa samband við Heiðrúnu,
deildarstjóra fatnaðar í síma 530-1000,
einnig er hægt að sækja um á
www.hagkaup.is

Ung kona með lítið barn óskar eftir
ódýrri leiguíbúð á höfuðborgarsvæðinu.
Skilvís og reglusöm. Uppl. í s. 699 2002.

Óskar eftir að ráða starfsmann í mjólkurtorg. Í boði er heilsdagsstarf með
vinnutíma 8-16 aðra vikuna og 8-18
hina vikuna, auk annar hver laugardagur. Áhugasömum er bent á að hafa
samband við Hermann verslunarstjóra í
síma 561 2000, auk þess sem hægt er
að sækja um á www.hagkaup.is eða á
staðnum.

Loftorka Reykjavík

Körfuknattleiksdeild Fjölnis óskar eftir
2-3 herbergja íbúð til leigu í Grafarvogi
eða Árbæ í vetur. Traustar og skilvísar
greiðslur. Sími 587 4585 & 897 8311.

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

Fimm manna fjölskyldu vantar íbúð til
leigu sem fyrst nálægt Austurbæjarskóla. Skilvísum greiðslum og reglusemi heitið. S. 891 7996.

Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraustum starfsmanni í vinnu við háþrýstiþvott og sótthreinsun. Aldur 16+. Þarf
að hefja störf sem fyrst. Góð laun í boði
fyrir réttan mann. Umsóknir og umsögn
berist til. sotthreinsun@sotthreinsun.is www.sotthreinsun.is

Sjómenn!!

Vanan háseta vantar á bát með beitningarvél. Uppl. í s. 861 7655.

Sjómenn

Háseti óskast á 70 tonna bát sem er á
Lúðuveiðum. Upplýsingar í s. 659 9581.

Járnamenn
Óska eftir járnamönnum, mikil vinna
framundan. Uppl. í síma 616 1963.
Lagtækur verkstæðismaður óskast
strax. Sjálfstæður og verklaginn með
ýmsa reynslu. Góð laun. Kristján s. 691
2930 eða Halldór 892 7544.
Lagtækir og sjálfstæðir menn óskast í
steypusögun og kjarnaborun. Mikil
vinna, góð laun. Kristján s. 691 2930
eða Halldór 892 7544.

Brasseria Askur, Suðurlandsbraut 4.

Óska eftir fólki í sal á vaktir og í hlutastörf, einnig í uppvask dagvinna. Uppl. í
s. 553 9700 eða á staðnum milli kl. 1417.

Sumarbústaðir
Hagkaup Spöng

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir á brettum. Starfað í 18 ár. Uppl. í s.
567 4046 & 892 2074. Sækjum og
sendum búslóðirnar.
Upphitað geymsluhúsnæði á Suðurnesjum. Tek í geymslu tjaldvagna og
fellhýsi í vetur. Uppl. í s. 865 1166 &
895 5792.
Fellihýsa og tjaldvagnageymsla. Uppl. í
síma 821 0040.

Allt til rafgirðinga, staurar, vír, spennugjafar, 220V, 12V og 9V einnig sólarrafhlöður, leiðarar, einangrar, randbeitargirðingar o.fl. ATH. Góðar leiðbeiningar
í Vörulista Vélaborgar. Vélaborg ehf.,
Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414-8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464-8600

Starfsmaður óskast í afgreiðslu- og lagerst. Vinnutími 13-18 og annan hv.laugard. Glóey Ármúla 19. Sími 568 1620,
gloey@gloey.is.

Kassastarfsmaður

Óska eftir einstaklingsíbúð, greiðslug.
65 þús., helst miðsvæðis. Skilvísar
greiðlsur. Uppl. í s. 847 9926, Hörður.

Rafgirðingaefni.

Grillhúsið Tryggvagötu

Bónus vantar starfsmenn til afgreiðslu á
kassa í verslunum fyrirtækisins í Smáratorgi, Skútuvogi, Faxafeni og Seltjarnarnesi. Áhugasamir geta sótt um í verslunum eða á www.bonus.is.

Kjúklingastaðurinn Suðurveri óskar eftir starfsfólki í vaktavinnu og
hlutastörf. Ekki yngri en 18 ára.
Uppl. í s. 897 4796 & 553 8890.

Húsnæði óskast

Café Borg, Hamraborg 10

Óskar eftir fólki í 100 % vaktavinnu.
Þarf að vera 22 ára eða eldra og með
góða þjónustulund. Umsóknareyðublöð á staðnum. Uppl. í síma 822 0950.

Raftækjaverslun

Mosfellsbakarí

Geymsluhúsnæði

Til leigu 35 fm jarðhæð m. sérinngangi
í vesturbæ Kópavogs. Nýtist vel sem
vinnustofa eða verkstæði. Uppl. í síma
692 3327.

Aukavinna-uppgrip

Okkur vantar duglegt símasölufólk 2-3
kvöld í viku. Uppl. í s. 511 4501 Ístal ehf.

Óskar eftir starfsfólki í sal frá 11-15 alla
virka daga og starfsfólk í kvöld-og helgarvinnu. Upplýsingar á staðnum og í
síma 696 8397, Brynja.

Óskum eftir starfsfólki á
dag- og kvöldvaktir
Við hjá Skúlason leitum að fólki
18 ára og eldra við úthringingar
og símsvörun. Dag- og kvöldvaktir
í boði. Almenn tölvukunnátta
æskileg. Hafðu samband í síma
575 1500 eða á vaktstjorn@skulason.is og leggðu inn
umsókn.
Skúlason ehf, Laugavegi 26, s.
575 1500, www.skulason.is

Aðalstarf / aukastarf. Þitt er valið. Góðir
tekjumöguleikar.
www.heilsufrettir.is/larus S. 898 2075.

Þjónustustarf
Vantar þjónustufólk í dag- og
kvöldvinnu (vaktavinna)
Uppl. og umsókir á staðnum
eða á www.kringlukrain.is

Til leigu geymslupláss í upphituðu húsnæði fyrir tjaldvagna, fellihýsi, hjólhýsi
og húsbíla. Uppl. í s. 585 8200.

Gisting
Orlofs íbúð

Til leigu minnst 2 sólarhringar í Orlofsíbúð á besta stað í Kópavogi. Uppl. s.
869 3375 & 869 9964.

Næturvörður - móttaka. Leitum að
ábyrgum aðila til að vinna á 12 tíma
næturvöktum. Viðkomandi þarf að hafa
góða
tungumálakunnáttu,
vera
töluglöggur, með góða framkomu og
samskiptahæfileika. Umsóknarfrestur
er til 15. september. Vinsamlegast
sendið umsóknir á Jóhann Sigurólason,
móttökustjóra, johann@grand.is ****
Grand Hótel Reykjavík er fjögurra
stjörnu ráðstefnuhótel með 6 Sali, 108
herbergi og veitingastaðinn Brasserí
Grand.

Bakaríið Austuveri
Bakaríið Austurveri óskar eftir
starfsfólki í afgreiðslu.
Upplýsingar í síma 845 0572.

Hársnyrting

Vantar þig gott starf.

Framleiðum ýmsar stærðir heilsárshúsa. Bjóðum einnig byggingarefnispakka viljir þú reisa sjálfur. Nú er rétti
tíminn til að panta. S. 5174200 &
www.husoghonnun.is

TIL SÖLT/ATVINNA Í BOÐI

IntJob útvegar erlent starfsfólk samkvæmt þínum óskum. Sjáum um allar
skráningar til yfirvalda og ferðatillögum.
Leggjum áherslu á fagmensku. Ánægðir viðskiptavinir eru okkar besta auglýsing IntJob sími 517 4530 e mail intjob@intjob.is.

Óska eftir að ráða duglegan og
hressan svein/meistara. Erum á
lifandi og skemmtilegum stað í
miðbænum. Góð laun í boði fyrir
réttan aðila. A.t.h. að farið verður
með umsóknir sem trúnaðarmál.
Hár í Höndum v/Ingólfstorg S.
899 8280 Ingibjörg.

Óskar eftir að ráða starfsmann í sérvörudeild og matvörudeild. Í boði er
heilsdagsstarf með hina ýmsu vinnutíma. Áhugasömum er bent á að hafa
samband við Guðna verslunarstjóra í
síma 563 5300, auk þess sem hægt er
að sækja um á www.hagkaup.is eða á
staðnum.

Menntasvið Reykjavíkur/Leikskólinn Sæborg,
Starhaga 11. 107 RVK.
auglýsir eftir myndlistaðamenntuðu starfsfólki. Leikskólinn leggur
áherslu á skapandi starf í anda
stefnunnar reggio emilia. Starfið
felst meðal annars í því að að
undirbúa verkefni í samvinnu við
deildarstjóra og halda utan um
myndlistarefni í listasmiðjum
deilda, auk annarra hefðbundinna
starfa með börnum. Góðir möguleikar á því að þróa sig áfram í
starfi.
Áhugasamir hafi samband við
leikskólastjóra viðkomandi
leikskóla í síma 562 3664 eða
562 3674. www.leikskolar.is/saeborg.

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

BabySam
Skemmtilegt starf með skóla. Ef þú ert
orðin 18.ára og reyklaus, vilt vinna einhverja virka daga með skóla og um
helgar hringdu þá í 821-4386 eða
sendu
uppl
um
þig
á
herdis@babysam.is
Café Holt auglýsir eftir hressu starfsfólki, ekki undir 18 ára. Vinnutími virka
daga 7-13 og um helgar. Uppl. í síma
863 5950.
Lítið mötuneyti óskar eftir konu á miðjum aldri til aðstoðar í eldhús og afgreiðslu. Vinnutím er frá 11-16. Reyklaus er skilyrði. Uppl. í s. 895 8554, e. kl.
19.
Vantar handlaginn verkamann góð laun
í boði fyrir réttan aðila. Uppl. í s. 662
0400 Dalli.
Ræstingaþjónustan sf óskar eftir starfsfólki til starfa víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu. Nánari upplýsingar í síma 587
3111, virka daga milli kl. 9-12.
Ræstingaþjónustan óskar eftir starfsfólki til starfa í teymisvinnu við hreingerningar og bónun. Mikil vinna og góð
laun í boði fyrir réttan starfskraft. Nánari
upplýsingar eru gefnar virka daga kl. 912 í síma 587 3111.

Hlöllabátar Ingólfstorgi

óska eftir starfsfólki á kvöldin og um
helgar (næturnar). Ekki yngri en 18 ára.
Uppl. í s. 511 3500 & 861 0500, líka á
staðnum.
Roma Rauðarárstíg er framsækið kaffihús í miðevrópskum anda. Óskum eftir
að ráða ábyrga manneskju í fullt og
hlutastarf. Nánari uppl. í s. 866 0576.
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Starfsmaður á kassa

Óskast til starfa í byggingarvöru verslun
á höfuðborgarsvæðinu. Unnið er á
vöktum . Uppl. í s. 660 3193.

Viðskiptatækifæri

ÚTSALA

ATVINNA

HEILDSÖLUÚTSALA
Snyrtivara – Gjafavara – Hársnyrtivara – Jólavara
Kventöskur – Förðunarpennslar
og fleira og fleira milli kl. 12 og 6. Síðustu dagarnir

Naglasnyrtiskóli Kolbrúnar símar 565
3760 & 892 9660.

Dishwascher

Apótek, bar grill wants to hire a dishwasher. If you are interested call 824
2151.

Dugguvogi 12 – Að ofanverðu

Matreiðslunemi

Apótek bar grill óskar eftir að taka
nema á samning. Uppl. á staðnum eða
í s. 824 2151.

Árbæjarbakarí

Starfskraftur óskast í afgreiðslu, frá 1318.30 virka daga. Upplýsingar í síma
869 0414 eða á staðnum, Hraunbæ
119.

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

Sandholt

óskar eftir starfsfólki við afgreiðslu í
kaffihús og bakarí. Uppl. gefur Guðný í
síma 551 3524.
Símadömur! Símaþjónusta Rauða
Torgsins leitar samstarfs við spennandi
símadömur. Nánari uppl. á www.raudatorgid.is, og í s. 552 3349 og 899 7987.

Fólk á miðjum aldri

Óskum eftir fólk á miðjum aldri í hreingernignar, 3 sinnum í viku á vetingarhúsið í miðbænum. Uppl. í s. 865 6902

Umboðsaðili óskast
Leitum eftir reynslumiklum umboðsaðila til að sjá um sölu og
dreifingu á vönduðum kvenundirfatnaði, sokkabuxum, hárböndum
o.fl.
Upplýsingar
ffc.international@wanadoo.fr.

Verslunarstörf.

Óska eftir starfsfólki í fullt starf og hlutastarf í tískuvöruverslun í kringlunni. 18
ára og eldri. Umsækjendur sendið
tölvupóst á sjsk@simnet.is eða hafið
samband við Línu í S 896 5264 á milli
kl 09 17.

Fólk óskast í ræstingu

Jökull ræstingafyrirtæki óskar eftir fólki í
50-100% starf. Áhugasasmir sendi umsóknir á hector@jokullehf.com eða
hringi í 696 3010.
Byggingaverkamenn. Óskum eftir að
ráða vana verkamenn, mikil vinna. S.
860 0866.

Einkamál

Óskum eftir að ráða trésmiði, mikil
vinna framundan. Uppl. í s. 860 0866.

Atvinna óskast
Prenthönnum eða annað

Þrítug óska eftir vinnu. Uppl í s. 663
7509.

Mötuneyti

Ábyggilegur aðili óskar eftir að taka að
sér gott mötuneyti (40-100 manns) Tilboð sendist auglýsingadeild FBL merkt
“Beggja hagur”
Hörkuduglegur 21 árs maður óskar eftir vinnu með góða tekjumöguleika, er
vanur m.a trésm., og sjómennsku.
ýmisl. kemur til greina. Uppl. í s. 866
2655.

Viltu kynnast fólki?

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

FASTEIGNIR
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Á virkum dögum:
101-11 Frakkastígur
Skúlagata
101-16 Grettisgata
Vitastígur
101-20 Framnesvegur
101-21 Blómvallagata
Brávallagata
Hringbraut
Ljósvallagata
Ásvallagata
101-22 Hávallagata
Túngata
101-24 Ránargata
101-27 Eggertsgata
101-37 Hólavallagata
Suðurgata
Túngata
101-39 Bjarkargata
Hringbraut
Suðurgata
Tjarnargata
101-44 Bræðraborgarstígur
Drafnarstígur
101-45 Blómvallagata
Brávallagata
Hofsvallagata
Hringbraut
Ásvallagata
101-46 Baldursgata
101-47 Laugavegur
101-49 Aðalstræti
Lækjargata
Pósthússtræti
Tryggvagata
101-51 Barónsstígur
Hlemmur
Hverfisgata
Snorrabraut
101-56 Brekkustígur
Holtsgata
Sólvallagata
Vesturvallagata
101-61 Fossagata
Skerplugata
103-03 Hvassaleiti
104-02 Brúnavegur
Dyngjuvegur
Kleifarvegur
Kleppsvegur
Vesturbrún
104-03 Laugarásvegur
Sunnuvegur
104-07 Langholtsvegur
104-08 Langholtsvegur
104-34 Dragavegur
Kleppsvegur
Norðurbrún
105-02 Flókagata
Hrefnugata
Kjartansgata
105-04 Háteigsvegur
105-06 Hjálmholt
Skipholt
Vatnsholt
105-07 Flókagata
105-12 Langahlíð
Skaftahlíð
105-13 Reynihlíð
Suðurhlíð
Víðihlíð
105-19 Drápuhlíð
Mávahlíð
105-28 Hofteigur
Laugateigur
105-29 Gullteigur
Hrísateigur
Kirkjuteigur
Silfurteigur
105-39 Blönduhlíð
105-40 Hamrahlíð
Stigahlíð
105-47 Flókagata
Skeggjagata
107-01 Hringbraut
107-11 Fornhagi
Hjarðarhagi
107-14 Faxaskjól
Sörlaskjól
107-17 Kaplaskjólsvegur
Nesvegur
107-23 Kaplaskjólsvegur
Reynimelur
108-18 Borgargerði
Rauðagerði
110-18 Birtingakvísl
Bleikjukvísl
Bröndukvísl
Stangarhylur
110-22 Deildarás
Eyktarás
110-26 Seiðakvísl
Árkvörn
111-15 Depluhólar
Erluhólar
Fýlshólar
Haukshólar
Vesturhólar
112-06 Hverafold
112-09 Fannafold
112-15 Garðhús
Hlíðarhús
112-36 Bakkastaðir

112-37 Bakkastaðir
Barðastaðir
200-02 Kópavogsbraut
200-07 Kópavogsbraut
Sunnubraut
Þinghólsbraut
200-26 Hvannhólmi
Starhólmi
Stórihjalli
Vallhólmi
200-48 Kársnesbraut
Litlavör
200-50 Hlaðbrekka
Nýbýlavegur
Þverbrekka
201-12 Haukalind
Heimalind
Háalind
210-01 Haukanes
Þrastanes
210-04 Kríunes
Súlunes
Þernunes
210-18 Garðaflöt
Lindarflöt
210-22 Holtsbúð
210-25 Asparlundur
Einilundur
Hvannalundur
Skógarlundur
Víðilundur
210-29 Hrísmóar
Kjarrmóar
220-03 Austurgata
Fjarðargata
Reykjavíkurvegur
Strandgata
220-12 Sólvangsvegur
Álfaskeið
220-23 Heiðvangur
Vesturvangur
220-26 Fagrakinn
Lækjarkinn
220-27 Háakinn
Kaldakinn
Stekkjarkinn
220-33 Hringbraut
Reynihvammur
Strandgata
220-56 Kvíholt
Túnhvammur
Ölduslóð
221-03 Dofraberg
Fagraberg
Álfaberg
230-11 Faxabraut
Háholt
Lyngholt
Skólavegur
230-17 Faxabraut
Mávabraut
230-18 Eyjavellir
Freyjuvellir
Heimavellir
Norðurvellir
Óðinsvellir
230-25 Efstaleiti
Vatnsholt
250-04 Heiðarbraut
Klapparbraut
Lyngbraut
Urðarbraut
Valbraut
Ósbraut
270-03 Barrholt
Bergholt
Njarðarholt
Urðarholt
Þverholt
270-19 Brekkuland
Hagaland
Helgaland
Hjarðarland
Álafossvegur
270-22 Reykjabyggð
Reykjamelur
310-01 Arnarklettur
Austurholt
Fálkaklettur
Hrafnaklettur
Höfðaholt
Mávaklettur
Réttarholt
310-05 Brattagata
Egilsgata
Gunnlaugsgata
Helgugata
Skúlagata
603-19 Háhlíð
Höfðahlíð
Langahlíð
Áshlíð
810-02 Arnarheiði
Borgarheiði
Þelamörk
810-03 Brattahlíð
Dynskógar
Klettahlíð
Laufskógar
810-05 Breiðamörk
Heiðmörk
Hveramörk
Reykjamörk
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ATVINNA

Ferðaþjónustan í Úthlíð
óskar að ráða starfsfólk í eldhús, þrif og
aðra tilfallandi þjónustu.
Góð laun í boði fyrir duglegt starfsfólk.
Nánari upplýsingar veitir Björn í síma 486 8951 / 894 0610

Tækjamenn, Bílstjórar,
Verkamenn.
Vegna mikilla verkefna óskar Háfell
eftir að ráða starfsfólk í eftirtalin
störf :
Gröfumenn
Vörubílstjóra / Námubílstjóra
Verkamenn

STARFSMENN
Í STEINSMIÐJU
Steinsmiðja S. Helgasonar ehf.
óskar eftir að ráða duglega og kröftuga
starfsmenn í steinsmiðju.
Fjölbreytt og áhugaverð störf eru í boði.
Áhersla er lögð á nákvæmni og vandvirkni
í vinnubrögðum.
Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð
eru á skrifstofu S.Helgasonar ehf., Skemmuvegi 48
og í síma 557 6677.
Steinsmiðja S. Helgasonar er 53 ára gamalt fyrirtæki sem
sérhæfir sig í framleiðslu og sölu á legsteinum, borðplötum,
sólbekkjum, vantsbrettum og flísum úr innlendum og erlendum
hráefnum. Auk þess eru unnin margvísleg sérverkefni í
steinsmíði á vegum fyrirtækisins. Hjá fyrirtækinu starfa
30 manns í steinsmiðju og í verslun.

Áhugasamir hafi samband við skrifstofu í síma
577-1900 eða sendi tölvupóst á skrifstofa@alla.is
Fossakot
Fossaleyni 4

Korpukot
Fossaleyni 12

Langar þig að syngja dægurlög í góðum félagsskap?
Erum að leita eftir söngfólki í allar raddir, karla- og
kvennaraddir. Áhugasamir hafi samband við:
Pál Helgason söngstjóra, s: 896-0415 eða 566-6415
eða Þóru Pétursd. formann s. 690-6933 eða 566-7616.

Laus er til umsóknar 100% staða
líffræðikennara við skólann.
Um er að ræða fagkennslu í 5. – 10. bekk.
Einnig er laus er til umsóknar 100% staða
skólaliða í mötuneyti nemenda og
starfsmanna.
Upplýsingar veita skólastjórnendur
Álftamýrarskóla í síma 570 8100.
Umsóknum skal skila á skrifstofu skólans,
Álftamýri 79, 108 Reykjavík. eða á netföngin
steinunn@alfto.is eða brynhildur@alfto.is.

Við óskum eftir hressu fólki
á öllum aldri til eftirtalinna starfa:
LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:

Heilsuleikskólinn Urðarhóll:

Digranesskóli:

Leikskólinn Arnarsmári:
• Leikskólakennarar

Leikskólinn Álfaheiði:
• Leikskólasérk/þroskaþj.
• Leikskólakennarar

Leikskólinn Álfatún:
• Sérkennslustjóri
• Deildarstjóri
• Leikskólakennari

Leikskólinn Dalur:
• Starfsmaður/hlutastarf

Leikskólinn Efstihjalli:
• Leikskólakennarar

Leikskólinn Fagrabrekka:
• Leikskólakennari
• Matráður - 80%
• Sérkennslustjóri - 50%

Leikskólinn Fífusalir:
• Leikskólakennari
• Deildarstjóri

Leikskólinn Kópasteinn:
• Leikskólakennari

Leikskólinn Núpur:
• Leikskólakennarar
• Skilastaða

Leikskólinn Rjúpnahæð:
• Leikskólakennari
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi

Atvinnuhúsnæði óskast til leigu
óskum eftir atvinnuhúsnæði með góðu aðgengi
og tveimur til fjórum innkeyrsludyrum
fyrir bifreiðaþjónustu.

MOSFELLSKÓRINN

KÓPAVOGSBÆR

• Leikskólakennari
• Aðstoð í eldhús

TILKYNNINGAR

Sími: 897 9612 Friðrik.

Leikskólarnir Fossakot og Korpukot

Skemmtileg vinnuaðstaða í vel búnum
leikskólum þar sem unnið er með
mikilvægasta fólki í heimi.

Vantar lagermann á byggingarsvæði okkar
við Reykjanesvirkjun.
Reynsla af lagerstörfum áskilin,
Áhugasamir hafi samband við Hallgrím í
síma 822-4484 eða sendið e-mail á
hm@eykt.is

www.steinsmidjan.is

Upplýsingar um störfin eru veittar á
skrifstofu Háfells Krókhálsi 12
s: 587-2300. Einnig er hægt að sækja
um á heimasíðu Háfells www.hafell.is

Einkaleikskólarnir Fossakot og Korpukot í
Grafarvogi auglýsa eftir leikskólakennurum,
þroskaþjálfa og leiðbeinendum sem fyrst.

Lagermaður

• Stuðningsfulltrúi

Kársnesskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl
• Tölvutónlist
• Þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi
• Matráður kennara
• Hljómsveitarval
• Gangavörður/ræstir

Lindaskóli:
• Gangaverðir/-ræstar
• Starfsmenn í Dægradvöl

Salaskóli:
• Skólaliðar
• Umsjónamaður Dægradvalar
• Starfsmenn í Dægradvöl

Snælandsskóli
• Starfsmaður í Dægradvöl

Vatnsendaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl
• Gangavörður/ræstir

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is

AUGLÝSING
UM SKIPULAGSMÁL Í UPPSVEITUM ÁRNESSÝSLU
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunnamannahreppi og Skeiða-og Gnúpverjahreppi.
Samkvæmt 1.mgr 21.gr. skipulags-og byggingarlaga nr. 73 1997 er hér
með auglýst eftir athugasemdum við eftirfarandi aðalskipulagsbreytingar:

1 Göltur í Grímsnesi, Grímsnes-og Grafningshreppi.
Tillaga að breytingu aðalskipulags Grímsnes-og Grafningshrepps í landi
Galtar í Grímsnesi.
Tillagan gerir ráð fyrir því að 28 ha spilda við Hestvatn breytist úr land
búnaðarsvæði í frístundabyggð. Svæðið liggur að landi Kiðjabergs.
Tillaga að deiliskipulagi frístundahúss er auglýst samhliða tillögu þessari.
Samkvæmt 1.mgr.25.gr. skipulags-og byggingarlaga nr. 73 1997 er hér með
auglýst eftir athugasemdum við eftirfarandi deiliskipulagstillögur:

2 Brekka í Biskupstungum, Bláskógabyggð.
Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðarinnar í Brekkuskógi í landi
Brekku. Svæðið liggur austan við Orlofshúsabyggð BHM.
Tillagan gerir ráð fyrir 54 frístundalóðum, 9 við Vallárveg og 45 við
Brekkuheiði. Skipulagssvæðið er alls 38 ha og eru lóðir 4.750 til 5.500 m2
að stærð.

3 Reykholt í Biskupstungum, Bláskógabyggð.
Tillaga að deiliskipulagi iðnaðar-og athafnasvæðis við Vegholt. Gert er
ráð fyrir sex athafnalóðum (4.200-7.300 m2) meðfram Biskupstungna
braut en þremur iðnaðarlóðum( 14.600-23.000 m2) norðan og vestan
við. Ennfremur er gert ráð fyrir einni lóð fyrir eitt íbúðarhús.

4 Skálabrekka í Þingvallasveit, Bláskógabyggð.
Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Skálabrekku. Tillagan
nær til deiliskipulags þeirra 8 lóða sem samþykkt var 18.janúar 2005 og
hefur hlotið staðfestingu og skal leysa það skipulag af hólmi. Tillagan
gerir alls ráð fyrir 20 frístundalóðum í Skálabrekkutúni og eru þær 5.900
til 22.700 m2 að stærð. Skipulagssvæðið er 24 ha að stærð. Skipulagið
nær einnig til íbúðarhúslóðar Skálabrekku II. Tillagan er í samræmi við
aðalskipulag Þingvallasveitar sem samþykkt hefur verið af sveitarstjórn og
bíður staðfestingar.

5 Skálabrekka í Þingvallasveit, Bláskógabyggð.
Tillaga að deiliskipulagi íbúðarhúslóðar sem nær til bæjarstæðis Skálabrekku. Gert er ráð fyrir íbúðarhúsi allt að 250 m2 að stærð og er byggingarreitur í 50 metra fjarlægð frá vatnsbakka Þingvallavatns. Byggingar
nefndarteikningar íbúðarhúss verða kynntar samhliða deiliskipulagstillög
unni.

6 Göltur í Grímsnesi, Grímsnes-og Grafningshreppi.
Tillaga að deiliskipulagi frístundahúslóðar við Hestvatn og liggur lóðin að
Kiðjabergsvatni. Aðkoma er frá aðkomuvegi heim að Gelti.
Gert er ráð fyrir einnar hæðar frístundahúsi með opnu bílskýli auk gesta
húss og bátaskýlis. Leyfilegt verður að gera flotbryggju við vatnsbakkann.

7 Vaðnes í Grímsnesi, Grímsnes-og Grafningshreppi.
Tillaga að deiliskipulagi frístunda lóða nr. 6a, 6b og 6c við Vaðnesbraut.
Í dag stendur eitt hús á lóðinni sem tillagan gerir ráð fyrir skipt verður
upp í þrjár, 5.100-5.200 m2 að stærð.
Samkvæmt 1.mgr.26.gr. skipulags-og byggingarlaga nr. 73 1997 er hér með
auglýst eftir athugasemdum við eftirfarandi deiliskipulagsbreytingar:

8 Kringla II í Grímsnesi, Grímsnes-og Grafningshreppi.
Tillaga að breytingu skipulagsskilmála frístundabyggðar sem samþykkt
var á síðasta ári.
Í breytingunni felst að hámarksstærð bústaða verður 200 m2 í stað 100
m2 og að hámarksstærð geymslu, svefnhús eða gróðurhúss verður 25 m2
í stað 10-15 m2.
Skipulagstillögurnar liggja frammi á skrifstofu viðkomandi sveitarfélags
og hjá embætti skipulagsfulltrúa uppsveita Árnessýslu, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma frá 1.september til 29. september 2005. Athugasemdum við skipulagstillögurnar skulu berast til skipulagsfulltrúa uppsveita Árnessýslu í síðasta lagi 13.október 2005 og skulu þær vera skriflegar. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillögurnar innan tilskilins
frests, telst vera samþykkur þeim.
Laugarvatni 26. ágúst 2005
Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsfulltrúi uppsveita Árnessýslu
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N‡leg risafló› á strönd New Orleans og gervisker mitt
UMRÆÐAN
VARNIR GEGN
STRANDROFI OG
FELLIBYLJUM

LÚÐVÍK GIZURARSON

Risa fellibylur flæ›ir núna upp
á land me› brimi og sjávarfló›i sem grandar fjölda
manns ﬂarna sunnarlega í
Bandaríkjunum. Gervisker
mitt gæti hjálpa›.

Greinarhöfundur hefur seinustu
árin bent á möguleika þess að
búa til gervisker úr notuðum
trollvír, úrgangs bíldekkjum og
mest sandi. Er ný hugmynd
greinarhöfundar. Nota mætti
þessi gervisker til að stoppa árlegt strandrof upp á 5 til 10
metra við Jökulsá á Breiðamerkursandi á suðurströnd Íslands.
Verja þannig Hringveginn.
Hugmyndin er einföld. Búinn
er til netkassi úr trollvír sem
aflagður hefur verið. Möskvarnir eru nægilega þröngir til að
halda dekkjunum í kassanum í
brimi. Svo halda megi dekkjunum enn betur föstum í kassanum
þá eru þau bundin saman svona

10 stykki í knippi. Kassinn úr
trollvírunum er til dæmis á
stærð við bílskúr og þá 100
rúmmetrar. Kassinn getur verið
minni eða stærri að vild. Oft eru
hundruð tonna fullir af sandi og
stendur stöðugur í ofsabrimi á
sandbotni.
Svona kassi getur staðið úti á
sandbotninum og fyllist fljótt af
sandi úr briminu sem mokar
sandi stöðugt í hann. Verður
1000-2000 tonn eða meira. Líklega myndast fljótt stórt sandrif
út frá gerviskerinu eins og við
þekkjum þegar skip strandar í
sandi við Suðurströnd Íslands.
Skipið myndar stóra sandhrúgu
allt í kringum sig.

Greinarhöfundur
skrifar
þessa grein vegna mikilla sjávarflóða á leir og sandströnd við
New Orleans þessa daga eins og
sagt er frá í blöðum. Risa fellibylur flæðir núna upp á land
með brimi og sjávarflóði sem
grandar fjölda manns þarna
sunnarlega í Bandaríkjunum.
Gervisker mitt gæti hjálpað. Það
myndi verja ströndina.
Greinarhöfundur er sannfærður um að hugmynd hans um
mörg gervisker úr trollvír, ónýtum hjólbörðum og aðallega
sandi sem kæmi úr briminu og
byggði upp ströndina sunnan við
New Orleans myndi standa vel á
móti stórbrimi í fellibyl. Gervi-

skerið brýtur upp þá reglulegu
sveiflu sem er í miklu brimi.
Lækkar með því öldurnar og
dregur úr krafti þeirra. Náttúruleg sandrif sem kassarnir og
gerviskerin mynda við ströndina
standa líka á móti öllu brimi.
Draga jafnvel úr ofsabrimi í
fellibyl.
Þetta er sett fram þar sem
sjór gengur í dag víða á land um
allan heim með meiri lofthita og
hærri sjávaröldum og brimi.
Finna þarf nýjar leiðir til þess að
verja sjávarstrendur meiri og
meiri ágangi sjávar með hærri
sjávarstöðu á jörðinni.
Höfundur er
hæstaréttarlögmaður.

AF NETINU

Stærri sólgleraugu?
Það er ekki auðvelt fyrir mann eins og
Yao [Ming] að fela sig á bak við sólgleraugu eins og annað frægt fólk þar
sem hann er vel á þriðja metra og sést
því vel úr fjarlægð.
Erla Ósk Ásgeirsdóttir - deiglan.com

Marxismi, frjálshyggja og gullgerð
Ástæða þess að hagfræðispár missa
oft marks er kannski sú að hugmynd
hagfræðinnar um eðli mannsins er
ekki tæmandi lýsing, og skýrir ekki allar þær ákvarðanir sem við tökum í
okkar daglega lífi. Þess vegna misheppnast allar tilraunir til að gera eintómar hagfræðikenningar að uppistöðu pólitískra hugmyndafræða, eins
og hinn gamli marxismi og hin nýja
frjálshyggja eru dæmi um.

Langlíﬁð ku vera ættgengt

Finnur Dellsén - murinn.is

Innsigluð rjúpa
Önnur leið til að skilgreina eignarrétt
á veiðirétti á rjúpunni gæti falist í því
að úthluta kvóta til þeirra veiðimanna
sem stundað hafa veiðar undanfarin
ár. Þessir 5.000 veiðimenn fengju þá
til dæmis rétt til að veiða 4 rjúpur fyrir hvert þeirra 5 ára undangenginna
ára sem þeir hafa stundað veiðina.
Þessi leið er flóknari en á henni eru
ýmsar tæknilegar útfærslur eins og að
senda veiðiréttarhöfum innsigli sem
þeir þyrftu að setja á rjúpuna um leið
og hún lægi í valnum.
Vefþjóðviljinn - andriki.is

Réttmæt ábending
Það er réttmæt ábending að það er
ekki við hæfi að líkja því ágæta fólki
sem nefnt er til sögunnar sem mögulegir stjórnmálamenn framtíðar hjá VG
við Turkmenabasha. Ég fletti þeim kalli
betur upp og hann er heldur ófélegur.
Og alls ekki við Talebana einsog við
vorum einu sinni skammaðir fyrir í
den.
Össur Skarphéðinsson althingi.is/ossur

Verð frá 2.675.000,-

Svolítið óskiljanlegt
Ögmundur Jónasson stingur upp á því
að vinstri flokkarnir ákveði fyrir kosningar að vinna saman eftir þær –
myndi semsagt einhvers konar kosningabandalag. Katrín Jakobsdóttir talar
um „samsteypustjórn fjölbreyttra afla
sem hafa þó sýnt það í verki árum
saman að þau geta vel unnið saman“.
Er þetta ekki svolítið óskiljanlegt? Hví
var þá ekki bara haldið áfram með Rlistann ef hugmyndin er að sömu
flokkar verði áfram í bandalagi?
Egill Helgason - visir.is

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Við hvetjum lesendur til að senda okkur línu og leggja orð í belg um málefni
líðandi stundar. Greinar og bréf skulu
vera stutt og gagnorð. Eingöngu er tekið á móti efni sem sent er frá Skoðanasíðunni á visir.is. Þar eru nánari leiðbeiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni
birtist í Fréttablaðinu eða Vísi eða í
báðum miðlunum að hluta eða í heild.
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til
að stytta efni.

ENNÞÁ AÐ VANDA SIG EFTIR 90 ÁR
SAAB er glæsilegur bíll sem heldur fast í sína arﬂeifð. Einföld, nútímaleg hönnun skapar látlausa fágun og gefur bílnum sitt eigið
útlit og sitt eigið sérstaka yﬁrbragð. Þrátt fyrir að allar línur séu nútímalegar og stílhreinar má glögglega sjá einkennandi útlitið
sem ber vott um áratuga langa sögu og þróun. Nú þegar allir bílar virðast vera eins, er SAAB bíll sem heldur sínum sérkennum.
Hann er þróaður í Skandinavíu þar sem mikið var lagt í að tryggja öryggi í akstri að vetrarlagi og hentar því sérlega vel fyrir
íslenskar aðstæður. SAAB hefur alltaf farið sínar eigin leiðir og gerir enn.

Hrísmýri 2a
800 Selfoss
482-3100

Sæmundargötu 3
550 Sauðárkróki
453-5141

Eyralandi 1
530 Hvammstanga
451-2230

Holtsgötu 52
260 Njarðvík
421-8808

Óseyri 5
603 Akureyri
461-2960

Sindragötu 3
400 Ísaﬁrði
456-4540

Dalbraut 2b
300 Akranesi
431-1376

Víkurbraut 4
780 Höfn í Hornaﬁrði
478-1990

Búðareyri 33
730 Reyðarﬁrði
474-1453
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Álit Sﬁ á mannréttindamálum á Íslandi
UMRÆÐAN
AFNÁM KYNÞÁTTAMISRÉTTIS

TOSHIKI TOMA

Athugasemdir nefndar um afnám
kynþáttamisréttis til íslenskra
stjórnvalda birtust nú um daginn,
eftir að sérfræðingar SÞ fjölluðu
um skýrslu íslenskra stjórnvalda
og viðbótarskýrslu frá Mannréttindaskrifstofu Íslands (MRSÍ) um
framfylgd alþjóðasamnings um
afnám alls kynþáttamisréttis. Þó
nefndin telji margt vel gert í málefnum útlendinga og fólks af erlendum uppruna bendir hún á
ýmis atriði sem betur mega fara.
Meðal tilmæla nefndarinnar er að
stjórnvöld setji heildarlög til að
vinna gegn kynþáttamisrétti, bæti
afgreiðslu hælisumsókna og
áfrýjunarferli, og endurskoði
hina svokölluðu „24 ára reglu“ útlendingalaga.
Ábendingar
nefndarinnar
merkja ekki endilega að Íslendingar standi sig verr en aðrar
þjóðir í mannréttindamálum heldur er þeim ætlað að aðstoða
stjórnvöld við að tryggja enn betur þau mannréttindi sem sett eru
fram í alþjóðasamningnum. Því
munu allir sem vinna að fram-

gangi mannréttinda fagna tilmælum nefndarinnar. Hér vil ég beina
sjónum að tilkomu athugasemdanna frekar en ítarlegu innihaldi
þeirra. Álit nefndar SÞ er nefnilega
áþreifanlegur
árangur
ákveðinnar faglegrar starfsemi
sem tilefni er til að vekja athygli
á. Athugasemdirnar byggja á
ýmsu starfi ríkisins og skýrslu yfirvalda, þekkingu sérfræðinga SÞ
og dómgreind þeirra, og ekki síst
starfsemi frjálsra félagasamtaka,
og þá helst starfi MRSÍ. Vinna
allra þessa aðila sameinast í tilmælum nefndarinnar, sem eiga að
vera okkur leiðarljós í öllu mannréttindastarfi.

Vir›ing fyrir mannréttindum
kemur ekki af sjálfu sér. Markvisst mannréttindastarf krefst
ﬂrautseigju og mikillar vinnu
sem oft er ekki mjög s‡nileg.
Virðing fyrir mannréttindum
kemur ekki af sjálfu sér. Markvisst mannréttindastarf krefst
þrautseigju og mikillar vinnu sem
oft er ekki mjög sýnileg. Að því
leyti tel ég vert að vekja athygli á
framlagi Mannréttindaskrifstofunnar til fyrrgreinds nefndarálits, sem e.t.v. er ekki öllum kunnugt. Með því að senda nefndinni
viðbótarskýrslu og funda með
sérfræðingum hennar stuðlaði

hún að því að nefndin fengi heildstæða sýn á málaflokkinn. Það að
helstu áhyggjumál skrifstofunnar
eru tekin upp í nefndarálit sjálfstæðrar, ópólitískrar sérfræðinganefndar SÞ endurspeglar það
góða starf sem skrifstofan vinnur.
Engu að síður er það staðreynd
að stjórnvöld hættu skyndilega
stuðningi við skrifstofuna án viðunandi skýringa og er það mörgum okkar óskiljanleg ákvörðun. Í
athugasemdum nefndarinnar er
heitið á stjórnvöld að halda áfram
stuðningi við MRSÍ. Á fundi
nefndarinnar kom fram að íslensk
stjórnvöld telja samstarf yfirvalda og félagasamtaka á sviði
mannréttinda afar mikilvægt og
að framlag Mannréttindaskrifstofunnar hafi dýpkað og styrkt
umræðuna. Því vænti ég þess að
stjórnvöld fari að athugasemdum
nefndarinnar hvað varðar fjárveitingar til MRSÍ. Þeir sem virða
skoðanir annarra og eru tilbúnir
að taka þátt í lýðræðislegri umræðu munu virða álit nefndarinnar.
Dómsmálaráðherra hefur þegar sagst taka athugasemdirnar til
skoðunar og vænti ég því jákvæðra viðbragða yfirvalda sem
miða að því að efla starf Mannréttindaskrifstofu Íslands og
styrkja stöðu útlendinga og fólks
af erlendum uppruna á öllum
sviðum mannlífsins.
Höfundur er prestur innflytjenda.

Vinna aldra›ra,
sker›ingar og skattar
KARL GÚSTAF ÁSGRÍMSSON SKRIFAR

UM TEKJUTRYGGINGAR ALDRAÐRA

Í Fréttablaðinu hinn 16. ágúst var
ágæt fréttaskýring um aldraða í
atvinnu og í framhaldi af því viðtöl við nokkra aðila, meðal annars
við Margréti Margeirsdóttir formanns félags eldri borgara í
Reykjavík. Sagði hún að margir
vildu vinna þó svo þeir væru
komnir á eftirlaun en gerðu það
ekki vegna skerðinga Tryggingastofnunar. Ekki kom fram hjá
henni hve miklar skerðingar eru.
Þá var viðtal við Ágúst Þór Sigurðsson hjá Tryggingastofnun,
sem sagði að tekjutryggingarauki
skertist frá fyrstu krónu, sem
unnið er fyrir, um 45 prósent og
nefndi hann sem dæmi að ef viðkomandi vinni sér inn 1000 krónur
væri skerðing 450 krónur og héldi
hann eftir 550 krónum.
Þarna er ekki nema hálf sagan sögð því ef viðkomandi vinnur
sér inn 1000 krónur er skerðing

eins og áður sagði 450 krónur en
þá er eftir að nefna að af þessum
1000 krónum eru teknar 377
krónur í staðgreiðsluskatt og á
þá viðkomandi aðeins eftir til
ráðstöfunar 173 krónur Þetta eru
staðreyndirnar því skattkort viðkomandi er fullnýtt hjá Tryggingastofnun vegna ellilífeyris,
tekjutryggingar og tekjutrygginarauka. Þannig er þetta, maður
sem hefur aðeins greiðslur frá
Tryggingastofnun, vinnur sér
inn 45.000 kr. annars staðar,
greiðir 20.250 krónur í skerðingar á tekjutryggingarauka og þarf
að auki að greiða 16.965 krónur í
skatt og á því aðeins efitir 7.785
krónur af 45.000 krónum. Þetta
er sannleikurinn og er það sjálfsagt rétt eins og kemur fram í
fréttaskýringunni að aldrað fólk
fer að vinna vegna ánægju og að
komast í samneyti við aðra, en
ekki vegna launa.
Höfundur er formaður Félags
eldri borgara í Kópavogi.

SffR

Fundarö› um borgarmál

Samfylkingarfélagi› í Reykjavík bo›ar til funda um borgarmál dagana 3., 7. og 10. september.
Fundirnir fara fram a› Hallveigarstíg 1, 2. hæ›. Í kjölfar fundanna munu málefnahópar á vegum félagsins taka til starfa.
Laugardagurinn 3. september kl. 11-15:

Mi›vikudagurinn 7. september kl. 20-22:

Laugardagurinn 10. september kl. 11-15:

Menntir, menning

Velfer›, jafnrétti

Skipulag, l‡›ræ›i

Fundarefni: Mennta- og menningarmál, fer›amál, íﬂróttaog tómstundamál.

Fundarefni: Velfer›armál, fjölskyldumál, jafnréttismál

Fundarefni: Skipulagsmál, umhverfismál, l‡›ræ›i, starfshættir
og stjórnkerfi Reykjavíkurborgar.

Frummælendur: Stefán Jón Hafstein og Andrés Jónsson.
Gestur fundarins er Bergﬂóra Valsdóttir,
framkvæmdastjóri Samfoks.
Ávörp í upphafi fundar: Steinunn Valdís Óskarsdóttir og
Jóhanna Eyjólfsdóttir.
Fundarstjóri: Sigrún Elsa Smáradóttir.

Frummælendur: Stefán Jóhann Stefánsson, Gu›rún
Erla Geirsdóttir og Bryndís Ísfold Hlö›versdóttir.
Gestur fundarins er Regína Ástvaldsdóttir, svi›sstjóri
ﬁjónustu- og rekstrarsvi›s Reykjavíkurborgar.
Fundarstjóri: Ásta Ragnhei›ur Jóhannesdóttir.

Stjórn Samfylkingarfélagsins í Reykjavík hvetur félaga og stu›ningsfólk til a› mæta á fundina
og taka ﬂátt í málefnastarfi flokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar á vori komanda.

Frummælendur: Steinunn Valdís Óskarsdóttir og Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir.
Gestur fundarins er Dagur B. Eggertsson, forma›ur
Skipulagsrá›s Reykjavíkurborgar.
Fundarstjóri: Helgi Hjörvar.

SAMFYLKINGARFÉLAGI‹
Í REYKJAVÍK

1. september 2005 FI M MTU DAGU R

32

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ Hlutabréf ]
ICEX-15

Fjöldi viðskipta: 438
Velta: 4.177 milljónir

4.678 +0,56%

MESTA HÆKKUN
Tryggingamiðstöðin 1,94%
Landsbankinn
1,34%
Bakkavör
1,17%

MESTA LÆKKUN
Hampiðjan
Flaga
FL Group

-5,63%
-2,51%
-1,29%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 41,70 +0,50% ...
Bakkavör 43,20 +1,20%... Burðarás 18,00 +0,60% ... FL Group
15,30 -1,30% ... Flaga 3,88 -2,50% ...HB Grandi 8,85 -0,60% ...
Íslandsbanki 15,40 +0,00% ... Jarðboranir 20,50 -1,00% ... KB
banki 603,00 +0,70% ... Kögun 56,90 -0,70% ... Landsbankinn
22,70 +1,30% ... Marel 62,80 +0,00% ... SÍF 4,80 +0,00%
...Straumur 13,40 +0,80% ... Össur 87,50 -0,80%

Peningaskápurinn…
Kátt í Landsbankanum
Þeir sem fylgjast með hlutabréfamarkaðnum hafa
ekki farið varhluta af miklum hækkunum að undanförnu. Ekkert félag hefur hækkað jafn mikið á
þessu ári og Landsbankinn. Frá áramótum nemur
hækkun hans um 85 prósentum. Stærsti eigandinn í Lansanum er Samson, eignarhaldsfélag Björgólfsfeðga. Mestallur hluturinn var
keyptur af ríkissjóði á meðalgenginu 3,91 í ársbyrjun 2003. Seinna sama ár var fallist á að
veita Samson 700 hundruð milljóna króna afslátt af kaupverðinu. Nú er gengi Landsbankans
í 22,5 krónum á hlut og hefur því hækkað nær
sexfalt frá því að ríkissjóður seldi bankann. Það
verður því allt að gulli í höndum Björgólfsfeðga.

Gæðunum misskipt
Umsjón:

nánar á visir.is

Hlutabréfaeign starfsmanna KB banka í
sjálfum bankanum hefur hækkað um fimm
milljarða frá áramótum en bankinn hefur

Erfi›leikar í Bandaríkjunum
Taprekstur Icelandic
Group. Birgðir færðar
niður um hálfan milljarð.
Afkoma verksmiðja Icelandic
Group, áður Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna, í Bandaríkjunum á
fyrstu sex mánuðum þessa árs
var verulega undir væntingum
stjórnenda félagsins. Einnig hefur fallið á félagið kostnaður í
tenglsum við sameiningu Icelandic Group og Sjóvíkur.
Verðmæti birgða, sem að hluta
til er byggt á mati nýrra stjórnenda og stjórnar félagsins, var
fært niður um 539 milljónir
króna. Er að mestu um að ræða
birgðir í Bandaríkjunum. Einnig
var svokallaður umbreytingarkostnaður vegna samþættingar
fyrrgreindra félaga 272 milljónir
króna. Þessir tveir kostnaðarliðir,
sem nema samtals 811 milljónum
króna, kallast í uppgjöri félagsins
einskiptiskostnaður og á bara að
falla á fyrirtækið einu sinni.
Á öðrum ársfjórðungi tapaði

ÞÓRÓLFUR ÁRNASON FORSTJÓRI
ICELANDIC GROUP Nýir stjórnendur félagsins hafa kosið að færa niður verðmæti
birgða um tæpar 540 milljónir króna.

Icelandic Group 502 milljónum
króna. Það er meira en greiningardeildir Íslandsbanka og Landsbankans spáðu fyrir um. Helst er
vísað til erfiðleika í Bandaríkjunum í því sambandi. Tekjur félagsins eru hins vegar taldar vera
ásættanlegar miðað við spár og
eins afkoman ef horft er fram hjá
- bg
einskiptiskostnaðinum.

rokið upp eins og aðrar fjármálastofnanir. Um
1.500 manns störfuðu hjá bankasamsteypunni um
síðustu áramót. Ef milljörðunum fimm er deilt niður á hvern starfsmann bankans þá er gróðinn rétt
um 3,3 milljónir króna á mann en fyrir þá upphæð
fæst bærilegur jeppi. En þessi jöfnuður á
ekki við frekar en í gamla Austur-Þýskalandi eða í Bandaríkjum nútímans. Um
fjórtán stjórnendur bankans fá um 2,5
milljarða í sinn hlut eða um 180 milljónir á haus. Forstjórinn og stjórnarformaður hafa þar af
grætt um sjö hundruð milljónir króna
samanlagt. Þess
ber þó að geta
að hér er um
pappírsgróða
að ræða að
mestu
leyti.

MARKAÐSFRÉTTIR...
Stjórn Verslunarráðs Íslands tilkynnti
formlega í gær að gamla nafnið yrði lagt
til hliðar og ráðið héti hér eftir Viðskiptaráð Íslands. Um leið voru kynntar áherslur í starfi ráðsins fyrir komandi vetur
meðal annars í skólamálum og hugmynd
um framhaldsskólaþorp í kringum Verzlunarskóla Íslands.
Formlegt tilboð í verslunarkeðjuna
Somerfield, sem Baugur Group sóttist eftir
að kaupa, gæti borist á næstu viku samkvæmt frétt Financial Times 29. ágúst.
Tveir aðilar berjast um hituna og hafa náð
samningum við lífeyrissjóði um lífeyrisgreiðslur til starfsmanna Somerfield.
Í júlímánuði voru fluttar út vörur fyrir
13,7 milljarða króna og inn fyrir 23,9
milljarða króna. Vöruskiptin í júlí voru því
óhagstæð um 10,2 milljarða króna en í
júlí árið áður voru þau óhagstæð um 5,6
milljarða á föstu gengi.

Kaupir stórt hollenskt
frystigeymslufyrirtæki
Eimskip hefur tryggt sér
eitt stærsta frystigeymslufyrirtæki í Evrópu, Daalimpex í
Hollandi. Stofnandi og
forstjóri hollenska fyrirtækisins segir framtíðarsýn hafa skipt meira máli
en peninga um það hverjum hann seldi.
Eimskip undirritaði í gær kaup á
hollenska frystigeymslufyrirtækinu Daalimpex. Hollenska fyrirtækið er eitt stærsta fyrirtæki
sinnar tegundar í Evrópu.
Baldur Guðnason, forstjóri
Eimskipafélagsins, segir kaupin
styrkja stöðu félagsins í frysti- og
kæliflutningum. Kaupverðið er
ekki gefið upp en Daalimpex á
verðmætar lóðir á hafnarsvæðum
í Hollandi sem metin eru 5,5 milljarða króna.
Daalimpex var stofnað af Peter Blankendaal árið 1976 og hefur
sterka stöðu í miðlun kældrar og
frystrar vöru. Frystigeymslurými
fyrirtækisins nemur 220 þúsund
tonnum en frystirými Eimskipafélagsins á Íslandi er um sjö þúsund tonn.
Baldur Guðnason segir kaupin
hafa átt sér langan aðdraganda.
ìVið höfum verið í viðskiptum og
samstarfið við félagið um langt
skeið og vitum að það hefur á að
skipa frábærum stjórnendum.î
Eimskip kaupir í byrjun 51
prósent í félaginu en Blankendaal,
sem mun áfram starfa hjá félaginu um skeið, á 49 prósent. Eim-

EFLAST Í FRYSTIFLUTNINGUM Magnús Þorsteinsson, stjórnarformaður Avion Group,
Peter Blankendaal, stofnandi Daalimplex og Baldur Guðnason, forstjóri Eimskips, undirrituðu samninga um kaup Eimskips á Daalimplex sem rekur frystigeymslur sem rúma 220
þúsund tonn.

skip hefur samningsbundinn rétt
á að kaupa afganginn þegar hann
lætur af störfum hjá félaginu.
Eimskip er í eigu Avion Group
sem áætlað er að fari á markað í
upphafi
næsta
árs.
Peter
Blankendaal segir mögulegt að
hann taki hlutabréf í félaginu sem
hluta greiðslu fyrir félagið.
Baldur segir að í samningaviðræðum hafi skipt seljandann
mestu að honum hugnist framtíðarsýn félagsins og framtíð starfsmanna. „Það byggir enginn upp
svona fyrirtæki án öflugra starfsmanna, þannig að það ásamt því
að Eimskip hafði sömu sýn á uppbyggingu fyrirtækisins og trú á
vöxt í flutingastarfsemi skipti
mig miklu máli,“ segir Peter
Blankendaal. Hann segir tilboð
hafa borist frá fleirum í fyrirtæk-

ið, en þar hafi verið aðilar sem
ekki deildu þessari sýn. „Peningar
voru ekki aðalatriðið í þessum
samningum.“
Með kaupunum tvöfaldast það
magn frystivara sem fer um
hendur Eimskipafélagsins. Fer úr
einni milljón tonna á ári í tvær.
Áætluð velta í þessum flutingum
er níu milljarðar króna.
Magnús Þorsteinsson, stjórnarformaður Avion Group, segir
þessi kaup styrkja enn frekar
markmið Avion Group um að
verða leiðandi fyrirtæki í alþjóðaflutningum. „Við teljum að mikill
vöxtur muni verða í vöruflutningum í heiminum á næstu árum og
kaupin nú styrkja okkur í því að
verða öflugir þátttakendur í þeim
vexti.“
haflidi@frettabladid.is

Auka hlut sinn í Intrum Justitia
Burðarás og Landsbankinn
ráða mestu í sænska innheimtufyrirtækinu. Burðarás er tilbúinn að selja í
Skandia fyrir rétt verð.
Burðarás og Landsbankinn eiga
orðið samanlagt um sautján prósent í sænska innheimtufyrirtækinu Intrum Justitia eftir kaup félaganna á stórum hlut af Industri
Kapital í gær. Burðarás er þar
með orðinn þriðji stærsti hluthafinn í Intrum, með níu prósenta
eignarhlut, en Landsbankinn kemur þar á eftir með 7,6 prósent.
Einnig hefur fjárfestirinn
Christer Gardell, sem hefur starf-

Félagsfundur
Laugardaginn 3. september kl. 14:00
Borgartúni 18, 3. hæð
Dagskrá:
Uppstilling til stjórnarkjörs
samkvæmt 18. gr. laga félagsins
Uppstillinganefnd

STÓRIR Í SVÍÞJÓÐ Burðarás og Landsbankinn eru orðnir samanlagt stærstir í Intrum.
Burðarás vill selja hlut sinn í Skandia fyrir rétt verð.

að við hlið Burðaráss, stækkað
stöðu sína í Intrum í gegnum fjárfestingarfélagið Cevian Capital
og er orðinn annar stærsti hluthafinn. Burðarás, Cevian og
Landsbankinn ráða samanlagt um
27 prósenta hlut í Intrum en
stærstur er Bo Göransson með
rúmlega tíu prósent hlutafjár.
Cevian Capital, fjárfestingarfélag í eigu Gardells, og Burðarás
eru einnig meðal stærstu hluthafa
í Skandia. Financial Times greinir
frá því að félögin tvö, ásamt lífeyrissjóðunum A1 og A2 APFonden, leggist ekki gegn því að
tryggingarfélagið Old Mutual taki
yfir Skandia og bíði því eftir

formlegu tilboði.
Blaðið telur að verð ráði úrslitum um hvort viðkomandi hluthafar styðji áform Old Mutual. Það er
talið líklegt að Old Mutual sé tilbúið að borga 42 sænskar krónur
fyrir hvern hlut í Skandia en
greiðsla samanstæði af peningum
og hlutabréfum í Old Mutual.
Hvorki Burðarás né Cevian Capital hafi sagt hvaða verð þau sætti
sig við.
Samkvæmt upplýsingum, sem
Dagens Industri hefur undir
höndum, er Burðarás hluthafi í
sautján félögum sem eru skráð í
Svíþjóð.
eggert@frettabladid.is
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ÞETTA GERÐIST > 1. SEPTEMBER 1969
EDGAR RICE BURROUGHS (1875-1950)
fæddist þennan dag.

Gaddafi kemst til valda í Líbíu

Edgar Rice Burroughs var bandarískur rithöfundur og frægastur fyrir
verk sín um Tarsan, konung apanna.

timamot@frettabladid.is

Tilkynningar um merkisatbur›i, stórafmæli, andlát og jar›arfarir í
smáletursdálkinn hér a› ofan má senda á netfangi›
timamot@frettabladid.is.
Augl‡singar á a› senda á auglysingar@frettabladid.is e›a hringja í
síma 550 5000.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Jónína Vilhelmína Davíðsdóttir
frá Möðruvöllum í Hörgárdal,

verður jarðsungin frá Möðruvallakirkju
laugardaginn 3. september kl. 14.
Sigríður Valgerður Jósteinsdóttir
Kristján Jósteinsson
Jónas Jósteinsson
Svavar Jósteinsson
Svava Jósteinsdóttir
Hildur Jósteinsdóttir

Sólveig Hrafnsdóttir
Hjördís Hrönn Hauksdóttir
Bjarni Guðmundsson

Barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

DAGBJÖRT SIGURÐARDÓTTIR
frá Stígshúsi, Stokkseyri,

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut aðfaranótt
föstudagsins 26. ágúst, verður jarðsungin frá Stokkseyrarkirkju
laugardaginn 3. september kl. 14.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir.
Ágúst Guðbrandsson
Hólmfríður Hlíf Steinþórsdóttir
Ragnheiður Drífa Steinþórsdóttir
Kristín Steinþórsdóttir
Jason Steinþórsson
Guðbrandur Stígur Ágústsson
Guðríður Bjarney Ágústsdóttir
Sigríður Inga Ágústsdóttir
Dagrún Mjöll Ágústsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Einar Páll Bjarnason
Logi Hjartarson
Hrönn Sturlaugsdóttir
Brynhildur Arthúrsdóttir

sér fljótlega í ónáð
þeirra, til dæmis með
því að þjóðnýta olíulindir í eigu erlendra
fyrirtækja. Hann kom
þó á ýmsum umbótum
til þess að bæta lífskjör
fólks og rýmkaði rétt
kvenna.
Gaddafi einangraðist
MUAMMAR AL-GADDAFI
hins vegar æ meira á
alþjóðavettvangi, jafnvel í arabaheiminum, meðal
annars vegna stuðnings síns við fjölda hryðjuverkasamtaka. Síðan á 9. áratugnum hefur Gaddafi þó
dregið úr einangrun landsins og gert ýmsar tilslakanir til þess. Í kjölfarið hefur viðskiptabanni SÞ á
Líbíu verið aflétt en Bandaríkjamenn banna enn öll
viðskipti við landið.

1914 Nafni Pétursborgar er breytt í
Petrograd.
1923 Rúmlega 140 þúsund farast í
Tókýó og Yokohama í Japan í
jarðskjálfta sem mældist 7,9 stig.
1932 Jóhann Jónsson skáld andast.
1938 Mussolini leggur niður borgaraleg
réttindi gyðinga.
1939 Seinni heimsstyrjöldin hefst þegar
Þjóðverjar réðust inn í Pólland.
1958 Fiskveiðilögsagan við Ísland færð
úr fjórum sjómílum í tólf.
1971 Katar lýsir yfir sjálfstæði frá Bretlandi.
1972 Fiskveiðilögsagan við Ísland er
færð út í 50 sjómílur.
2004 Tsjetsjenskir hryðjuverkamenn
ráðast inn í barnaskóla í Beslan í
Rússlandi.

PÁLL MAGNÚSSON TEKUR VIÐ STARFI ÚTVARPSSTJÓRA RÍKISÚTVARPSINS:

Fær útrás fyrir
frummanninn í sér
„Það er óneitanlega svolítið skrítið
að ganga yfir landamærin aftur,“
segir Páll Magnússon sem tekur
við starfi útvarpsstjóra Ríkisútvarpsins í dag. Hann starfaði hjá
fyrirtækinu fyrir nítján árum,
meðal annars sem varafréttastjóri,
en hefur síðan þá yfirleitt starfað í
samkeppni við það. Páll er þó bjartsýnn og hlakkar til að takast á við
verðugt verkefni.
Páli finnst lítið hafa breyst frá
því hann hætti hjá RÚV. „Af því
sem sést svona á ytra byrðinu hefur starfsemin ekki breyst neitt ógurlega hvorki að eðli né inntaki,“
segir Páll og telur það bæði jákvætt og neikvætt. „Það er ágætt
að stofnanir af þessu tagi séu svolítið íhaldsamar í eðli sínu en að
hinu ber að gæta líka að þær verða
að geta endurnýjast í ljósi breyttra
tíma,“ segir Páll sem finnst skorta
á að hlutverk útvarpsins sé skilgreint upp á nýtt í ljósi þess að aðstæður á markaðnum hafi gjörbreyst.
Páll hefur ekki ákveðið hvaða
breytingar hann vill gera þegar
hann tekur við sem útvarpsstjóri.
„Það verða auðvitað breytingar en
ég á eftir að máta ýmsar hugmyndir sem ég hef um hlutina við þær
hugmyndir sem eru innan stofnunarinnar og hjá starfsmönnum þar,“
segir Páll sem hefur verið í fríi allan ágústmánuð. „Þetta er lengsta
samfellda frí sem ég hef tekið,“
segir hann hlæjandi en Páll nýtti
tímann til að sinna áhugamálum
sínum. Veiðiskapur er þar ofarlega
á blaði, hvort sem það heitir laxveiði, fuglaveiði eða lundaveiði.
„Nú má aftur skjóta rjúpu í haust,“

PÁLL MAGNÚSSON Nýi útvarpsstjórinn stundar veiðimennsku af miklum móð og er
staðráðinn í því að veiða rjúpu í jólamatinn.

segir Páll staðráðinn í því að ná í
jólamatinn.
„Ætli maður fái ekki einhverja
útrás fyrir frummanninn í sér,“
segir Páll hugsi um hvað sé svona
heillandi við veiðiskapinn. „Þegar
maður er kominn einn út í á með
veiðistöng er ekkert annað sem
truflar mann á meðan.“

Páll er í seinni tíð farinn að
sleppa laxi við veiðiskapinn en þó
ekki öllum. „Ef maður kæmi ekki
með neitt heim eftir veiðiferðir þá
held ég að það væri farin einhver
fullnægja úr þessu,“ segir Páll sem
les talsvert og teflir í frístundum.
„Meira af vilja en getu,“ bætir útvarpsstjórinn við og hlær. ■

ANDLÁT

JAR‹ARFARIR

Hörður Guðmundsson, fyrrverandi
bóndi á Kverngrjóti, Fannafold 185,
Reykjavík, lést mánudaginn 29. ágúst.

13.00 Bryndís Ingvarsdóttir, Sólvangi,
Hafnarfirði, áður Móabarði 22b,
Hafnarfirði, verður jarðsungin frá
Hafnarfjarðarkirkju.

15.00 Ella Halldórsdóttir, frá Kirkjuhvoli, Vestmannaeyjum, verður
jarðsungin frá Dómkirkjunni.

Aron Hauksson

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

1689 Skeggskattur er settur á í Rússlandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Því meira sem hlustað er á venjulegar
samræður því augljósara verður að sá hluti
heilans sem snýr að rökhugsun hefur litla
tengingu við málbeinið.“

Á þessum degi árið 1969 steyptu uppreisnarmenn,
undir forystu hins 27 ára Muammar al-Gaddafi, Idris
Líbíukonungi af stóli. Gaddafi hefur síðan þá verið
við völd.
Gaddafi er bedúini og fæddist árið 1942. Hann útskrifaðist frá Háskóla Líbíu árið 1963 og frá Herskóla
Líbíu tveimur árum síðar. Hann var ákafur þjóðernissinni og þótti konungurinn of íhaldssamur og skeyta
lítt um að efla pólitíska samstöðu arabaríkjanna.
Hann hóf því, ásamt öðrum, að skipuleggja valdarán, og lét til skarar skríða árið 1969. Uppreisnarmennirnir biðu þar til konungur var farinn til Tyrklands en réðust þá til atlögu og steyptu ríkisstjórninni af stóli án blóðsúthellinga. Konungsdæmið var
lagt niður og Idris bjó í útlegð til æviloka.
Hugmyndafræði Gaddafis var blanda af íslamskri
bókstafstrú, sósíalisma og arabískri þjóðernishyggju.
Hann var stækur andstæðingur Vesturlanda og kom

MERKISATBURÐIR

Jóhannes Ásbjörnsson, Stöð, Stöðvarfirði, andaðist á Landspítalanum, Fossvogi, þriðjudaginn 30. ágúst.

13.00 Sigurður Guðmundsson, Hamraborg 30, Kópavogi, verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju.

15.00 Jóhanna Kristín Sigurjónsdóttir
Ellerup verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í Reykjavík.

AFMÆLI

Steinunn Þórðardóttir

Ketill Larsen leikari er 71 árs.

frá Grund á Akranesi,

Harald G. Haralds leikari er 62 ára.

sem lést á Dvalarheimilinu Höfða, mánudaginn 29. ágúst, verður
jarðsungin frá Akraneskirkju föstudaginn 2. september kl. 10.30.
Bjarni Ó. Árnason
Sigríður Árnadóttir
Þórður Árnason
Emilía Petrea Árnadóttir
Ingibjörg Árnadóttir
Sigrún Árnadóttir
Elín Árnadóttir
Steinunn Árnadóttir
Guðmundur Árnason
Hrafnhildur Jónsdóttir
og fjölskyldur.

Áslaug Hjartardóttir
Kristján Kristjánsson
Sesselja Engilbertsdóttir
Guttormur Jónsson
Sigurður Ingimarsson
Þorkell Einarsson
Sigrún Traustadóttir

40 ára
afmæli

Ólöf Nordal myndlistarmaður er 44 ára.
Ruth Reginalds söngkona er fertug.
Ágústa Sigrún Ágústsdóttir er fertug.

Í dag 1. september er

Jóhannes Sigurðsson
Birkihæð 14, Garðabæ
framkvæmdastjóri fertugur.

www.steinsmidjan.is

Hugsaðu stórt!
42”

KEP42M1SI

42" Sony Plasma sjónvarp

299.950 krónur

RDR-GX210S fylgir frítt með.

30”
42”

KLV-30HR3S

30" Sony LCD sjónvarp

199.950 krónur

RDR-GX210S fylgir frítt með.

Fáðu þér veggsjónvarp
og DVD upptökutæki fylgir!
Fylgir með!

ki
DVD upptökutæ

44.950 kr.

Heyrst hefur ...
... að Birkir Kristinsson, markvörður ÍBV í
Landsbankadeild karla, sé hættur við að
hætta. Birkir gaf það út í vor að þetta
sumar yrði hans síðasta í boltanum en
hann mun hafa ákveðið að endurskoða
ákvörðun sína eftir að alvarleg meiðsli sem
hann hlaut í leik gegn FH fyrr í sumar urðu
til þess að kveðjustundin fór á annan veg
en áætlanir gerðu ráð fyrir.

sport@frettabladid.is
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SKAGAMAÐURINN SIGURÐUR RAGNAR EYJÓLFSSON: HAFÐI Í MÖRG HORN AÐ LÍTA Í SÍÐUSTU VIKU

> Við samgleðjumst ...

Skaut FH-inga í kaf og eigna›ist litla stúlku

... Þóru B. Helgadóttur, markmanni
Breiðabliks og íslenska kvennalandsliðsins
í knattspyrnu, en hún varð ekki aðeins
íslandsmeistari í áttunda sinn á ferlinum í
gærkvöldi heldur fékk hún forláta ryksugu í
verðlaun frá sænska knattspyrnusambandinu fyrir að hafa verið besti
maður vallarins í landsleik
Íslendinga og Svía um
síðustu helgi. Ryksuguna
þáði Þóra með þökkum og
segja þeir sem til hennar
þekkja að hún sé hæstánægð
með fenginn.

Síðasta vika var framherjanum Sigurði Ragnari Eyjólfssyni
hjá ÍA ansi eftirminnileg á margan hátt. Hann kom inn á
sem varamaður í liði Skagamanna í Keflavík og skoraði
þar sigurmark ÍA gegn heimamönnum. Þetta sama kvöld
eignuðust hann og kona hans svo litla stúlku og í kjölfarið spilaði Sigurður leik á Skaganum sem hann gleymir
ekki í bráð.
„Ég kom inn á sem varamaður á móti Keflavík og náði
að skora sigurmark okkar í þeim leik. Það var afar mikilvægur sigur, því við Skagamann ætlum okkur að sjálfsögðu að ná þriðja sætinu í deildinni og gaman að geta
lagt sitt af mörkum til þess. Eftir leikinn brunaði ég svo
fljótlega upp á fæðingardeild, þar sem konan mín eignaðist litla stúlku um nóttina,“ sagði Sigurður, sem hafði í
nógu að snúast eftir að barnið fæddist eins og gengur
og gerist. „Ég var nú orðinn dálítið slappur á síðustu
æfingunni fyrir leikinn gegn FH af því ég hafði mjög lítið
sofið. Konan leyfði mér þó að hvíla mig vel fyrir leikinn
gegn FH og svo fékk ég að heyra að ég yrði í byrjunarlið-

inu, þannig að ég var mjög
spenntur. Okkur langaði
mikið að verða fyrsta liðið til
að leggja FH,“ sagði Sigurður,
sem varla hefur órað fyrir því
að hann yrði maðurinn á bak við
sigur ÍA með því að skora bæði
mörk liðsins.
Fyrra mark Sigurðar var mjög glæsilegt,
líklega eitt fallegasta mark sumarsins. „Já,
ég var nokkuð ánægður með þetta mark og
það var frábært að vinna FH-inganna fyrstir
liða í deildinni. Við höfðum harma að hefna
síðan þeir slógu okkur út úr bikarnum forðum og eftir leikinn hefur alls konar fólk
verið að koma til mín og óska mér til hamingju með barnið, mörkin og sigurinn,“
sagði Sigurður.

> Við hrósum ...
.... Úlfari Hinrikssyni, þjálfara
Breiðabliks, fyrir það
frábæra starf sem hann
hefur unnið í sumar og
búa til meistaralið úr
kvennaliði Blika sem er
komið á toppinn á ný.

Breiðablikskonur meistarar í 15. sinn
Brei›ablik trygg›i sér sigur í Landsbankadeild kvenna og sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil í fjögur ár me›
5-1 sigri á ÍA á Akranesi í gær. ﬁetta er miki› afrek hjá Blikum, sem var spá› ﬂri›ja sætinu fyrir móti›.
Í NÝJA BÚNINGNUM Grétar Rafn Steinsson
sést hér kominn í búning AZ Alkmaar.

Samingurinn undirritaður:

Grétar er klár
FÓTBOLTI Grétar Rafn Steinsson
hefur klárað sín félagaskipti til
hollenska úrvalsdeildarliðsins AZ
Alkmaar um að spila með því
næstu þrjú til fimm árin. Grétar
Rafn, sem hefur verið í herbúðum
svissneska liðsins Young Boys,
skrifaði undir í gær áður en hann
flaug til íslands til að taka þátt í
undirbúingi landsliðsins fyrir
leikinn
gegn
Króatíu
á
laugardaginn.

FÓTBOLTI Breiðablik er Íslandsmeistari kvenna í knattspyrnu í níunda sinn á síðustu fimmtán árum
eftir sannfærandi sigur á ÍA í
næstsíðustu umferð Landsbankadeildar kvenna. Blikastúlkur hafa
unnið tólf af þrettán deildarleikjum sínum í sumar, eru enn taplausar á tímabilinu og hafa fjögurra
stiga forskot á fráfarandi Íslandsmeistara í Val þegar aðeins ein
umferð er eftir.
Þær Guðlaug Jónsdóttir og
Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir skoruðu báðar tvö mörk fyrir Breiðablik í gær og það má segja að eftir
að Ólína, sókndjarfasti bakvörður
deildarinnar, skoraði fyrsta markið á áttundu mínútu var enginn
vafi lengur á að Blikastúlkur væru
að verða Íslandsmeistarar.

Úlfar Hinriksson hefur búið til
meistaralið á fyrsta ári sínu með
meistaraflokk Breiðabliks en þetta
er þó ekki fyrsti titillinn sem hann
kemur með í Smárann enda hefur
hann gert góða hluti með yngri
flokka félagsins undanfarin ár.
„Það var svo sem ekkert meira
undir í þessum leik en í hverjum
öðrum leik. Við áttum alltaf FHleikinn inni ef illa færi í kvöld. Nú
verður mikið húllumhæ á sunnudaginn þótt það hafi einnig verið í
kvöld enda voru margar í liðinu að
vinna sinn fyrsta titil. Fótbolti er
hópíþrótt og við höfum lagt mikla
áherslu á það að virkja allar í
liðinu bæði í vörn og sókn,“ sagði
Úlfar í viðtali við Fréttablaðið
kátur eftir leik.
„Við vissum það frá byrjun að

Sérblað um sjávarútveg

ÍSLANDSMEISTARAR Þóra Björg Helgadóttir, fyrirliði og markvörður Breiðabliks í Landsbankadeild kvenna, tekur hér utan um Ólínu Guðbjörgu Viðarsdóttur eftir að Breiðablik
FRÉTTABLAÐIÐ/EIRÍKUR
hafði tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn í gær.

ef hlutirnir gengu upp hjá okkur
værum við með í þessu móti. Nú
erum við kannski komin örlítið
fram úr okkur en við kvörtum ekki
yfir því. Það er búið í rauninni allt
búið að ganga upp sem við höfum
verið að vinna eftir og það hefur
allt hjálpast að við að ná þessu takmarki. Í kvennaboltanum eru fjögur ár langur tími í bið eftir titli því
í Breiðabliki er alltaf sett krafan á
að verða meistari á hverju einasta
ári,“ sagði Úlfar en hann segir að
koma reynsluboltanna Þóru B.
Helgadóttur, Eddu Garðarsdóttur
og Guðlaugar Jónsdóttur hafi skipt
liðið miklu máli.

LEIKIR GÆRDAGSINS

Íslenska sjávarútvegssýningin 2005
í Smáranum Kópavogi
7. -10. september

Miðvikudaginn 7. september
mun sérblað um sjávarútveg fylgja Fréttablaðinu.
Blaðið verður tileinkað Íslensku sjávarútvegssýningunni 2005.
Pöntunarfestur auglýsinga er til kl. 12.00 þriðjudaginn 6. september.
Skil á efni er fyrir kl. 12.00 mánudaginn 5. september
Nánari upplýsingar veita Ámundi Ámundason
í síma 515-7580 eða 821-7514, netfang amundi@frettabladid.is,
og Valur Þráinsson í síma 550-5084 eða 663-4411,
netfang valur@frettabladid.is

Landsbankadeild kvenna:
ÍA–BREIÐABLIK
1–5
0–1 Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir (8.), 0–2
Guðlaug Jónsdóttir (17.), 0–3 Ólína
Guðbjörg Viðarsdóttir (39.), 0–4 Guðlaug
Jónsdóttir (47.), 1–4 Anna Þorsteinsdóttir
(53.), 1–5 Inga Birna Friðjónsdóttir (88.).
STJARNAN–KEFLAVÍK
2–1
0–1 Nína Ósk Kristinsdóttir (62.), 1–1
Lilja Kjalarsdóttir (70.), 2–1 Anna Margrét
Gunnarsdóttir (86.).
KR–ÍBV
1–3
0–1 Olga Færseth (7.), 0–2 Olga Færseth
(20.), 1–2 Fjóla Dröfn Friðriksdóttir (74.),
1–3 Hólmfríður Magnúsdóttir (82.).
FH–VALUR
0–2
0–1 Íris Andrésdóttir (39.), 0–2 Íris
Andrésdóttir, víti (62.).

„Það var gott að fá Þóru aftur
heim og einnig var mikill liðsstyrkur í Eddu og Gullu því þær
kunna þetta upp á hár. Þær hafa
oftar en ekki þurft að stíga á
stokk og rífa liðið áfram þegar
við höfum verið í basli. Þetta er
lið sem vill vinna en þessir þrír
leikmenn, að öðrum ólöstuðum,
hafa komið með reynsluna inn í
þetta Breiðablikslið í sumar,“
sagði Úlfar, sem gat einnig nefnt
mun fleiri leikmenn sem hafa
spilað stór hlutverk hjá nýkrýndum Íslandsmeisturum Breiðaooj@frettabladid.is
bliks.

STAÐAN:
BREIÐABLIK
VALUR
ÍBV
KR
KEFLAVÍK
STJARNAN
FH
ÍA

13 12
13 11
13 8
13 7
13 5
13 4
13 3
13 0

1 0
0 2
0 5
1 5
0 8
0 9
1 9
1 11

42–9
55–13
39–27
39–19
29–35
15–34
10–41
10–61

37
33
24
22
15
12
10
1

MARKAHÆSTAR:
Margrét Lára Viðarsdóttir, Val
Hrefna Huld Jóhannesdóttir, KR
Laufey Ólafsdóttir, Val
Nína Ósk Kristinsdóttir, Val/Keflavík
Hólmfríður Magnúsdóttir, ÍBV
Bryndís Jóhannesdóttir, ÍBV
Greta Mjöll Samúelsdóttir, Breiðabliki
Guðlaug Jónsdóttir, Breiðabliki
Olga Færseth, ÍBV
Elín Anna Steinarsdóttir, ÍBV
Ólína Guðbjörg Viðarsd., Breiðabliki
Fjóla Dröfn Friðriksdóttir, KR

Leikmannaforföll í íslenska 21 árs landsliðinu:

Bjarni ﬁór›ur ekki me›
Eyjólfur Sverrisson,
þjálfari íslenska 21 árs landsliðsins, hefur þurft að gera tvær
breytingar á hópnum sem
mætir Króötum á KR-vellinum
á föstudaginn. Bjarni Þórður
Halldórsson markvörður og
Viktor Bjarki Arnarsson, báðir
leikmenn Fylkis, geta ekki tekið
þátt í leiknum en í þeirra stað
hefur Eyjólfur valið þá Magnús
Þormar, markvörð úr Keflavík,
og Eyjólf Héðinsson úr Fylki.

FÓTBOLTI

Þar með er ljóst að íslenska
landsliðið verður án þriggja
lykilmanna, fyrirliðans Ólafs
Inga Skúlasonar, markahæsta
manns síns Hannesar Þ. Sigurðssonar og svo aðalmarkvarðar síns Bjarna Þórðar Halldórssonar. Hannes er búinn að skora
sex af sjö mörkum íslenska liðsins í undankeppninni til þessa og
Bjarni Þórður er búinn að spila
allar 630 mínútunar í markinu.
-óój

21
12
11
10
10
9
9
8
7
7
7
7

FordExplorer 4x4

200.000
Veldu Explorer

Nýtt tákn um gæði
Það er munur á Explorer og Land Cruiser

Auknar kröfur um öryggi jeppa

Þú berð saman jeppa og áttar þig á því að gæði
öryggiskerfanna eru misjöfn og mörg þeirra yfir-leitt
ekki staðalbúnaður í dísiljeppum..! Öryggis-atriði eins
og rafeindastýrt stöðugleikastýrikerfi og rafeindastýrð
veltivörn eru þar á meðal. Hugsaðu um öryggi
fjölskyldunnar - skoðaðu Explorer og tilfinningin fyrir
draumajeppanum verður örugglega að veruleika. Vertu
í hópi þeirra bestu, í dag og um alla framtíð. Vertu á
Ford Explorer.

Ford Explorer 5 dyra 4x4*

Kaupverð
Sjálfskiptur
Ford Explorer XLT Sport 4,0i V6 210 hö.
4.190.000 kr.
Ford Explorer Eddie Bauer 4,6i V8 239 hö. 4.675.000 kr.
Ford Explorer Limited 4,6i V8 239 hö.
4.795.000 kr.
Fjöldi seldra
Ford bíla 1161
1000
667
500
0

20
03
20
04

Besta einkunn sem hver jeppi getur hlotið eru
draumarnir um að fá að njóta hans hvern dag
- að vera á draumajeppanum. Vinsælasti draum-urinn
er Ford Explorer enda mest seldi jeppi í heimi.
Hinsvegar hefur Toyota Land Cruiser verið draumajeppi
Íslendinga, hingað til, enda sterkur torfærujeppi
byggður á grind með hátt og lágt drif eins og Explorer.
Í gegnum tíðina hefur Land Cruiser hrifið okkur og
drifið á tinda landsins en staðlaðir breytingapakkar og
þjónustulund starfsfólks P. Samúelssonar ehf. gerðu
torfæruna að spennandi viðfangsefni í krafti dísilvélarinnar, sumar sem vetur.
Nú er öldin önnur. Gömul tákn eru fallin. Og ný tekin
við. Íslendingar velja nú aðra eiginleika en áður. Önnur
mið hafa verið tekin í átt að þægindum, mýkt og meira
öryggi sem sést á auknum vinsældum Explorer sem
fæst núna á hagstæðu verði. Sala á óbreyttum Land
Cruiser hefur aukist sem er önnur vísbending á breytt
viðhorf og auknar kröfur um þægindi. Reyndar er erfitt
að bera Land Cruiser saman við Explorer þar sem

bílarnir eru ólíkir að eiginleikum og uppruna. Veldu
mýkt, þægindi og fallega hönnun. Veldu Explorer.

Íslendingar velja Ford umfram önnur
leiðandi bílamerki (74,1% aukning 2004)
og er Ford meðal vinsælustu bílamerkja á
Íslandi. Endursalan staðfestir það einnig.
Vertu í hópi þeirra bestu. Veldu nýjan Ford.

Atriði af gæðalista staðalbúnaðar XLT Sport:
5 þrepa sjálfskipting.
Rafeindastýrt stöðugleikastýrikerfi.
Rafeindastýrð veltivörn.
4x4, hátt og lágt drif.
17 álfelgur. 245/65R17 dekk.
Sjálfstæð fjöðrun, framan og aftan.
Læsivarðir hemlar (ABS).
Öryggispúðar fyrir ökumann og
farþega í framsætum.
Hraðastillir (Cruise Control).
Samlæsing með fjarstýringu.
Lúxusinnrétting með plussáklæði.
Rafknúið ökumannssæti.
Þokuljós í framstuðara.

Rafdrifnar rúður, framan og aftan.
Rafknúnir útibaksýnisspeglar.
Tvískiptur afturhleri.
Gangbretti.
Ford útvarp með geislaspilara.
Litað gler að aftan.
Loftkæling.
Geymsluhólf milli sæta.
Toppbogar.
Útihitamælir og áttaviti.
Stokkur í lofti með lesljósum.
Baksýnisspegill með dimmingu.
Leðurklætt stýrishjól.
Heimreiðarljós.

Viðbótarbúnaður í Eddie Bauer:
Lúxusinnrétting með leðuráklæði
á sætum.
Rafknúin framsæti.
Ökumannssæti með minni.
Hiti í framsætum.
Fjarstýring í stýri fyrir hljómtæki,
loftkælingu og hraðstilli.

Og meira til í Limited:

Ford Audio System með 6 diska
geislaspilara og 5 hátölurum.
Aksturstölva.
Samlit stigbretti.
Tölvustýrð loftkæling.
Klæðning á hliðum í beige lit.

Krómaðar felgur.
Krómaðir þakbogar.
Samlit klæðning á hliðum.

Tímabil

Nýttu haustuppskeruna
Skoðaðu Ford Explorer í bílaverslun Brimborgar

Ford Explorer XLT Sport 4,0i V6 sjálfskiptur
Listaverð
4.190.000 kr.
Afsláttur
-200.000 kr.
Uppskeruverð 3.990.000 kr.
Bílasamningur 41.500 kr.
Rekstrarleiga 74.400 kr.

Ford Explorer Eddie Bauer 4,6i V8 sjálfskiptur
Listaverð
4.675.000 kr.
Afsláttur
-200.000 kr.
Uppskeruverð 4.475.000 kr.
Bílasamningur 46.500 kr.
Rekstrarleiga 84.200 kr.

Við staðgreiðum gamla bílinn veljir þú bíl frá Brimborg.
Þú veltir fyrir þér hvernig best er að losna við gamla bílinn.
Brimborg kaupir
hann af þér staðgreitt** veljir þú
bíl frá Brimborg.
Þú færð peninginn beint í
vasann - eða
greiðir upp lánið á gamla bílnum.

GCI ALMANNATENGSL - GREY COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

Íslendingar velja Ford umfram önnur vestræn
bílamerki. Spennandi hönnun, aukin gæði og örugg
þjónusta Brimborgar er trúleg ástæða þess að Ford
sækir á Toyota sem vinsælasta bílamerkið á Íslandi.
Upplifðu nýtt tákn um gæði - veldu Ford.

Ford Explorer Limited 4,6i V8 sjálfskiptur
Listaverð
4.795.000 kr.
Afsláttur
-200.000 kr.
Uppskeruverð 4.595.000 kr.
Bílasamningur 47.800 kr.
Rekstrarleiga 87.800 kr.

Þú losnar við allt umstang við að selja og minnkar þinn
kostnað. Komdu og skoðaðu Ford í dag. Komdu í Brimborg
- skoðaðu nýja hönnun og kynntu þér hvernig þú getur
fengið þér nýjan Ford.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | Brimborg Reykjanesbæ: Njarðarbraut 3, sími 422 7500 | www.ford.is
* Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi. Lán er bílasamningur með 30% útborgun og mánaðarlegum greiðslum í 84 mánuði og eru háðar breytingum á vöxtum og gengi erlendra mynta 50% isk / 50% erl.myntkarfa. Leiga er rekstrarleiga og er miðuð við mánaðarlegar greiðslur í 36 mánuði sem
eru háðar gengi erlendra mynta og vöxtum þeirra. Smur- og þjónustueftirlit samkvæmt ferli framleiðanda og Brimborgar er innifalið í leigugreiðslu og allt að 20.000 km akstur á ári. ** Staðgreitt 45 dögum eftir afhendingu nýja bílsins. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar Brimborgar.
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HK gæti fengi› 20
milljónir fyrir Rúrik
Í anna› sinn á rúmu ári hefur HK grætt fúlgur fjár
á ﬂví a› selja hinn stórefnilega Rúrik Gíslason.
Lið HK í 1. deildinni, sem
í fyrradag gekk frá sölu á hinum
17 ára gamla Rúrik Gíslasyni til
Charlton, gæti fengið allt að 20
milljónir króna frá Charlton fari
svo að Rúrik verði fastamaður í
liðinu í framtíðinni. Ljóst er að
HK hefur hagnast vel á því að
selja Rúrik en hann kom til liðsins
síðasta haust eftir að hafa verið í
herbúðum Anderlecht í tæpt ár.
Þar náði Rúrik sér aldrei á strik
vegna meiðsla en hann er uppalinn hjá Kópavogsliðinu og sneri
því aftur á heimaslóðir.
Heildarkaupverðið á Rúrik er
háð því hvort hann nær að brjóta
sér leið inn í aðallið Charlton, en
þar á bæ hafa menn mikla trú á íslenska leikmanninum og segir Peter Varney, framkvæmdastjóri félagsins, að með kaupunum á Rúrik
hafi Charlton verið að tryggja sér
þjónustu eins eftirsóttasta unga
leikmanns Evrópu. Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins var Rúrik gríðarlega eftirsóttur hjá liðum af Norðurlöndunum en hann
kaus sjálfur að fara til liðs í ensku
úrvalsdeildinni. Líklegt er að vera
Hermanns Hreiðarssonar hjá
Charlton hafi ráðið miklu um
ákvörðun Rúriks og þakkaði Varney íslenska varnarmanninum sérstaklega fyrir aðstoðina. „Hermann átti stóran þátt í því að fá
Rúrik til okkar,“ sagði hann.
Í viðtali við opinbera heimasíðu Charlton segir Steve Suther-

FÓTBOLTI

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
SEPTEMBER
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Fimmtudagur
■ ■ LEIKIR
 19.15 KR og Valur mætast í DHLHöllinni í Reykjavíkurmóti karla í
körfubolta.

 19.15 ÍR og ÍS mætast í Seljaskóla í
Reykjavíkurmóti karla í körfubolta.

■ ■ SJÓNVARP
 07.00 Olíssport á Sýn. Þátturinn er
endursýndur þrisvar sinnum til 9.00
og svo aftur klukkan 18.00.

 14.00 Enskir leikir á Enska
boltanum. Leikir Man. City–Portsmouth, Fulham–Everton og Aston
Villa-Blackburn sýndir.

 16.40 Formúlukvöld á RÚV.
 18.30 Íslandsmótið í golfi 2005 á
Sýn.

 19.45 Bandaríska mótaröðin í
golfi 2005 á Sýn.

 20.00 Liðið mitt á Enska boltanum. Stuðningsmannaklúbbar
ensku úrvalsdeildarliðanna njóta sín.
RÚRIK GÍSLASON Vakti athygli stórliða á

borð við Bayern München, PSV og Ajax
eftir stórkostlega frammistöðu með u-17
ára landsliði Íslands. Hann valdi að fara til
Anderlecht á sínum tíma en er nú kominn
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
til Charlton.

land, meðlimur í leikmannanefnd
félagsins, að koma Rúriks sé sem
hvalreki á fjörur félagsins. „Hann
á góða möguleika á að verða ein af
helstu stjörnum ensku úrvalsdeildarinnar í framtíðinni,“ segir
Sutherland.
- vig

 20.10 Suðurnesjatröllið 2005 á
Sýn.

 20.40 Mike Tyson - Lennox Lewis
á Sýn.

 21.00 Enskir leikir á Enska
boltanum. Leikir Newcastle–Man.
Utd., Middlesbrough–Charlton og
Wigan–Sunderland sýndir.

 21.30 Breski bílaþátturinn Í
fimmta gír á Sýn.

 22.00 Olíssport á Sýn.
 22.30 Strandblak á Sýn.

Newcastle keypti Michael Owen á sautján milljónir punda frá Real Madrid:

Michael Owen hylltur í Newcastle
FÓTBOLTI Michael Owen var í gær
kynntur sem nýr liðsmaður
Newcastle United en gengið var
frá kaupum á honum frá Real
Madrid í fyrrakvöld. Mikill fjöldi
lét sjá sig á St. James Park,
heimavelli Newcastle, en það
voru mest rúmlega 20 þúsund
áhorfendur á leikvanginum
þegar hann veifaði til áhorfenda
af palli sem komið hafði verið
komið fyrir á vellinum.
Owen sagði samtöl sín við
Alan Shearer, fyrirliða Newcastle, hafa ráðið úrslitum um
það að hann ákvað að fara til
Newcastle. „Shearer er búinn að
vera í stöðugu sambandi við mig
síðustu vikur. Eftir mörg löng
samtöl við hann ákvað ég að
koma hingað þar sem allir hjá
félaginu hafa mikinn metnað til
koma félaginu aftur í fremstu
röð. Það margir virkilega góðir
leikmenn hjá Newcastle og ég er
viss um að við náum að rétta úr
kútnum í næstu leikjum.“
Newcastle hefur byrjað leiktíðina illa og hefur leikmönnum

HYLLTUR Á ST. JAMES PARK Owen er nú án efa vinsælasti maðurinn í Newcastle og

vonast stuðningsmenn félagsins eftir því að hann skori mikið af mörkum fyrir félagið.

liðsins ekki enn tekist að skora
mark í deildinni. Owen vonast til
þess að geta skorað mörg mörk í
hvíta og svarta búningnum.
„Ég hef unnið við það í nokkur
ár að skora mörk. Ég fer ekki
fram á neitt annað en að fá að
spila og það er ástæðan fyrir því

Félagsskiptaglugginn í fótboltanum lokaðist í gær:

Miki› um kaup og sölur
FÓTBOLTI Enski landsliðsmaðurinn
Jermaine Jenas gekk í gær til liðs
við Tottenham Hotspurs frá
Newcastle United fyrir átta milljónir punda. Jenas hefur verið óánægður hjá Newcastle í langan
tíma en hann hefur ekki náð að
starfa vel með knattspyrnustjóranum Graeme Souness. Búast má
við því að Jenas styrki lið Tottenham mikið en hann þykir vera
einn af efnilegustu leikmönnum
Englands.
Meðal annara kaupa í gær má
nefna að Tottenham festi einnig
kaup á Suður-Kóreumanninum
Lee Young-Pyo en hann leikur í
stöðu vinstri bakvarðar. Tottenham þurfti að greiða tæpar tvær
milljónir punda fyrir Young-Pyo.
Sænski
landsliðsmaðurinn
Erik Edman fór á sama tíma frá
Tottenham til Rennes í Frakk-

landi, en hefur ekki þótt standa
sig nóg vel með liðinu síðan hann
kom fyrir ári.
Wigan Athletic keypti framherjann David Connolly frá
Leicester City fyrir tvær milljónir punda en honum er ætlað að
fylla skarðið sem Nathan Ellington skyldi eftir sig. Wigan hefur gengið erfiðlega að skora á
leiktíðinni og ekki skánaði ástandið eftir að Ellington fór til West
Bromwich Albion fyrir skömmu.
Connolly hefur verið helsti
markaskorari Leicester City í
1.deildinni á Englandi síðustu tvö
- mh
tímabil.
JERMAINE JENAS Á eflaust eftir að
verða mikill liðsstyrkur fyrir Tottenham má búast við því hann verði
orðinn lykilmaður liðsins áður en
langt um líður.

að ég kom hingað. Staða mín hjá
Real Madrid var ekki nógu góð
og eftir mikla umhugsun ákvað
ég að fara til Newcastle. Núna
byrjar nýtt tímabil í mínu lífi og
ég hlakka til þess að takast á við
það.“
- mh
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Skólastyrkur BTnet!

BTnet hefur verið í fararbroddi um að bjóða lægsta verðið á
ADSL. Nú bjóðum við enn betur. Með skólatilboði BTnet fylgir:

• • Frítt niðurhal (endalaust eins og þig lystir).
• • Frítt í bíó (gildir í sex mánuði).
• • Frí tónlist (gildir í sex mánuði á tónlist.is).
Kíktu við í næstu BT verslun og fáðu þér áskrift!

Við hjálpum þér í gegnum
námið á fullum hraða!
www.btnet.is.
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Er ekki kominn tími á að hreyfa sig?

DRÍFA SIGURÐARDÓTTIR ER KOMIN MEÐ SAMVISKUBIT
MYND: HELGI SIGURÐSSON

SOVÍ
Nám í svæða- og Viðbragðsmeðferð hefst á Akureyri og í
Reykjavík miðvikudaginn 14. september 2005.
Upplýsingar í síma 557-5000 // 696-0970 // 895-7333
Einnig á www.nudd.is
SVÆÐA OG VIÐBRAGÐSMEÐFERÐARSTOFNUN ÍSLANDS

LÁRUS KOKKUR
LAMDI KONUNA
FÓRNARLAMBIÐ
SEGIR KERFIÐ
HAFA
BRUGÐIST

Ég hef alltaf
v e r i ð
íþróttasinnuð
og
líður
mjög
vel
þegar
ég
æfi
hvað
mest í líkamsræktarstöðvum
landsins
innan
um
sveitta landsmenn. Maður
verður einhvern
veginn fullur af orku og lífsgleði eins og maður hafi áorkað
einhverju alveg hreint ótrúlega
miklu. Púlinu fylgir þvílík sælutilfinning og maður hugsar með

sjálfum sér að maður ætli sér
aldrei að hætta þessu sprikli.
Manni líður einfaldlega betur
þegar maður er í góðu formi og
borðar hollan mat. Því skil ég
ekki af hverju ég hef leyft mér
þann munað að hakka í mig sælgæti og drekka gos upp á nánast
hvern einasta dag síðastliðið ár
og hvorki hreyft legg né lið.
Hvað varð um þessa löngun að
upplifa aftur þessa sælutilfinningu sem fylgir hlaupum og lyftingum. Hvað varð um þá
ákvörðun að taka sig á í mataræðinu og standa við það? Það er
kominn tími á breytingar. Þó
fyrr hefði verið. Aldurinn er að
færast yfir mann og það fer að
hægjast á brennslunni. Það er

■ PONDUS

ekki lengur hægt að komast upp
með það að troða í sig snúð og
kókómjólk í kaffinu og leggjast
svo upp í sófa með góða samvisku. Maður verður að vinna
fyrir hlutunum og þar kemur
ræktin sterk inn. Afsakanir um
lítinn tíma eru ekki lengur í
gildi. Það má alltaf finna tíma.
En þá er bara spurningin
hvenær byrja eigi í átakinu og
þar liggur vandinn. Ég hef
nefnilega verið að velta þessari
tilteknu spurningu fyrir mér í
þó nokkurn tíma. Sjálfsaginn er
ekki nógur, letin er við stjórnvölinn. Auðvitað veit ég að ég á
að byrja strax og það ætla ég að
gera. Kemst samt ekki á morgun
því þá er ég að fara í bíó. ■

Eftir Frode Överli

Góða nótt, Jáhh það heldur
þú! Í nótt mun
Gúndi
ofurhugi bæjarins
minn!

Góðan daginn! Hypjaðu
þig nú á lappir á meðan
ég fer í sturtu!
Frábært.

hreinsa út glæpagengi í röðum!
Þetta er verkefni
fyrir Gúndamann!

Ég reyni aftur
næstu nótt.

■ GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ef ég segi þér
það fæ ég þá
mitt persónulega
svæði aftur?

Var þetta Sara sem
var að hringja?
Nei.

Það verður
tekið til
athugunar.

■ PÚ OG PA

■

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.
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■ KJÖLTURAKKAR

Eftir Patrick McDonnell

VOFF VOFF VOFF VOFF VOFF
VOFF VOFF VOFF VOFF

Hvað annað
get ég sagt?

VOFF VOFF VOFF VOFF VOFF
VOFF VOFF VOFF VOFF
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■ BARNALÁN
Núna vil ég að þú smakkir
rófurnar.
Oj!
Ég hata
rófur!

Eftir Kirkman/Scott

Hvernig geturðu vitað að þú
hatir eitthvað ef þú hefur
aldrei prófað það?

Ég veit
það bara

ÍSLENSKA AUGL†SINGASTOFAN/SIA.IS UFS 25842 09/2004

Skilaboð sem varða líf
og heilsu barnanna okkar
tökum við öll alvarlega.
Hámarkshraði í flestum
íbúðahverfum er 30 km
á klukkustund.
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Nútímadansveisla í Borgarleikhúsinu

!

Laugardaginn 3. september verður
opnuð í Listasafni Íslands klukkan
15.00 sýningin Íslensk myndlist
1945-1960: Frá abstrakt til raunsæis. Sýningin er fjórða sýning
safnsins í sýningaröð sem er ætlað
að gefa yfirlit um þróun myndlistar
á Íslandi innan afmarkaðra tímabila frá aldamótunum 1900.

menning@frettabladid.is

Verk Jóhanns Freys Björgvinssonar, Játningar
minnisleysingjans, er meðal þess sem boðið
verður upp á í kvöld á nútímadanshátíð í
Borgarleikhúsinu. „Ég er með fimm dansara
frá Íslenska dansflokknum sem ætla að dansa
á sviðinu í kvöld,“ segir Jóhann Freyr en dansverk hans fjallar um minnisleysi. „Ég fjalla um
hvernig við nýtum okkur minnisleysi í daglegu lífi til þess að lifa af. Hvernig við gleymum því sem við viljum ekki muna og búum
að lokum til okkar eigin raunveruleika með
þessari hagræðingu í sjálfinu.“
Í kvöld verða auk Játninga Minnisleysingjans
tvö sólódansverk á boðstólnum. Verkið
Postcards from home eftir bandaríska dansarann Cameron Corbett verður flutt af henni
sjálfri og breski dansarinn Fred Gehrig flytur
einnig frumsamið verk sem hann nefnir Im
Panzer. Reykjavík Dance Festival stendur yfir í
Borgarleikhúsinu og Regnboganum frá 1.-4.
september.

> Ekki missa af ...
…opnun á sýningu Ólafar Nordal á ljósmyndaverkum í i8 klukkan 17.00 í dag.
…tónleikum hljómsveitanna Plat, Nicolas
Britain, Frank Murder og 7berg á Bar 11,
Laugavegi 11 klukkan 21.00 í kvöld.
…opnun á sýningunni Meistari Kjarval
120 ára í Gerðasafni klukkan 15.00 á
laugardaginn. Um er að ræða afmælissýningu úr einkasafni Ingibjargar Guðmundsdóttur og Þorvaldar Guðmundssonar.

JÁTNINGAR MINNISLEYSINGJANS Verk eftir
Jóhann Frey Björgvinsson verður sýnt á Reykjavik
Dance Festival í kvöld.

STÓRA SVIÐ

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

KALLI Á ÞAKINU

REYKJAVIK DANCE FESTIVAL

e. Astrid Lindgren
Lau 3/9 kl 14, Su 4/9 kl 14, Su 11/9 kl 14,
Su 18/9 kl 14

Nútímadanshátíð 1.-4. September

EYJÓLFUR KRISTJÁNSSON
Stórtónleikar
Fö 2/9 kl 20 - UPPSELT
Fö 2/9 kl 22:30 - UPPSELT

KYNNING LEIKÁRSINS
Leikur, söngur, dans og léttar veigar
Su 11/9 kl 20
Opið hús og allir velkomnir

Miðasölusími 568 8000
midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is
Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:
10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20
miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudag

Klaufar og kóngsdætur

Rambó 7

Í kvöld kl 20
Játningar minnisleysingjans, IM PANZER,
Postcards from home
Fö 2/9 kl 20-Crystall, Wake up hate
Lau 3/9 kl 15 og 17-Videoverk í Regnboganum
Su 4/9 kl 14-Heima er best-barnasýning kr. 800
Kl 20-Who is the horse, Love story
Almennt miðaverð kr 2000
Passi á allar sýningarnar kr 4000

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Lau 3/9 kl 20, Fi 8/9 kl. 20, Fö 9/9 kl 20,
Lau 10/9 kl 20, Su 11/9 kl 20-uppselt,
Fi 15/9 kl. 20

Endurnýjun áskriftarkorta
er hafin!
Sala nýrra áskriftarkorta hefst
laugardaginn 3. september
- Það borgar sig að vera
áskrifandiEdith Piaf

STÓRA SVIÐIÐ KL. 20:00 Klaufar og kóngsdætur mið. 31/8 kl. 20:00
uppselt, sun. 4/9 kl. 14:00, sun. 18/9 kl. 14:00, sun. 25/9 kl. 14:00.
Edith Piaf fös. 2/9, lau.3/9, sun. 18/9, fim. 22/9, fös. 23/9, lau. 24/9.
Kirsuberjagarðurinn – gestasýning fim. 8/9, fös. 9/9. Að eilífu
– gestasýning lau. 10/9, sun. 11/9. SMÍÐAVERKSTÆÐIÐ KL. 20:00
Rambó 7 fös. 2/9, lau. 3/9, fös. 11/9, lau. 12/9. LITLA SVIÐIÐ KL. 20:00
Koddamaðurinn fim. 8/9, fös. 9/9, lau. 10/9, sun. 11/9.

Miðasalan er opin kl. 13:00-18:00 mánudaga og þriðjudaga.
Aðra daga kl.13:00- 20:00. Símapantanir frá kl. 10:00 virka daga.
midasala@leikhusid.is. Sími 551-1200

www.leikhusid.is

THE GRINDERS Þeir félagar Professor Washboard, KK og Marc Breitfelder héldu stutta
tónleika fyrir Fréttablaðið við mikinn fögnuð viðstaddra.

drukkum það með honum. Hann
var mög viðkunnanlegur náungi.“
Aðspurður segir prófessorinn að
íslenskir áhorfendur séu frábærir.
„Ég heyrði upptöku frá gömlum
tónleikum með okkur og var búinn
að gleyma því hvað áhorfendurnir
voru æstir. Ég hlakka mikið til.“
Prófessorinn og KK bera hvor
öðrum vel söguna og svo virðist
sem þeir hafi báðir tekið miklum
framförum síðan þeir hittust fyrst
fyrir rúmum fimmtán árum, þá
sem götuspilarar.
Marc Breitfelder, sem er að
spila í fyrsta sinn með The Grinders, er þekkt nafn í blúsbransanum og varð meðal annars í öðru
sæti á heimsmeistaramótinu í
munnhörpuleik árið 1993. Þar að

auki varð hann Evrópumeistari á
svipuðum tíma. Hann segist
einnig hlakka mikið til tónleikanna hér á landi.
Þeir félagar í The Grinders
vonast til að fara í tónleikaferð til
útlanda einhvern tímann á næstunni og hugsanlega að gefa út
nýja plötu. Allt fer það þó eftir því
hvað stundatafla þeirra segir.
Þess má geta að eftir viðtalið
ákváðu þeir KK, prófessorinn og
Marc að taka lagið fyrir starfsfólk Fréttablaðsins við mikinn
fögnuð viðstaddra. Að sjálfsögðu
var gítartaskan lögð á gólfið eins
á götunum í gamla daga og smáaurum safnað í púkk. Höfðu þeir
ágætlega upp úr krafsinu.
freyr@frettabladid.is

100 ár frá ﬁingvallakorti Ravels
„Maurice Ravel, eitt mesta tónskáld Frakka, var hér á landi árið
1905 því hann sendi póstkort frá
Þingvöllum 2. september það ár.
Þetta kort hefur verið grafið upp
í Yale-háskóla í Bandaríkjunum.
Póstkortið stílaði Ravel á velunnara sinn sem hét Ida Godbedska
og það eina sem kemur fram í því
er að hann hafi samband við hana
þegar hann komi aftur til Frakklands. Það er hins vegar ekkert
vitað hvað Ravel var að gera hér
á landi,“ segir Rut Ingólfsdóttir,
fiðluleikari og listrænn stjórnandi Kammersveitar Reykjavíkur, en Kammersveitin heldur tónleika í Þjóðmenningarhúsinu á
morgun, föstudaginn 2. september klukkan 20.00, í tilefni af því
að hundrað ár eru liðin frá veru
Ravels hér á landi. Einleikari á
tónleikunum er Elísabet Waage
hörpuleikari og Sesselja Kristjánsdóttir messósópran syngur.
Á tónleikunum verða leikin
ýmis verk eftir Ravel svo sem
strengjakvartett í F-dúr og sónata
fyrir fiðlu og selló.
Pétur Gunnarsson rithöfundur
leiðir áheyrendur á tónleikunum
um menningarheim Frakklands
og reynir að geta sér til um af
hverju Ravel lagði leið sína hingað.
„Tónleikarnir á föstudaginn
marka upphaf starfsársins hjá
okkur í Kammersveit Reykjavík-

FRÉTTABLAÐIÐ/EINAR ÓLA

11. sýn. í kvöld kl. 19 örfá sæti laus
12. sýn. sun. 4/9 kl. 16 nokkur sæti laus
13. sýn. fim. 8/9 kl. 19 sæti laus

Blúshljómsveitin The Grinders
heldur þrenna tónleika hér á landi
á næstu dögum. Sveitin heldur
tvenna tónleika á Græna hattinum
á Akureyri annað kvöld og á
föstudagskvöld og síðustu tónleikarnir verða á Ljósanótt í Reykjanesbæ á laugardaginn.
Upphaf The Grinders má rekja
til þess er Kristján Kristjánsson,
KK, kynntist Professor Washboard og Derrick Big Walker á
ferðum sínum um Evrópu undir
lok níunda áratugarins og stofnuðu þeir hljómsveitina í kjölfarið.
Sveitin spilaði síðast hér á landi á
blúshátíð Reykjavíkur í mars en
þar áður spilaði sveitin sex sinnum fyrir fullu húsi í Rosenbergkjallaranum árið 1989. Það sumar
var tekin upp platan KK-Upphafið
sem kom loks út á síðasta ári.
The Grinders skipa í dag KK,
slagverksleikarinn
Professor
Washboard, munnhörpuleikarinn
Marc Breitfelder og Þorleifur
Guðjónsson. „Ég man vel eftir
því þegar við hittumst fyrst,“
segir prófessorinn um samstarfið
við KK. „Ég var staddur á tjaldstæði í Noregi og heyrði í honum
syngja blúslag og hugsaði með
mér: „Þetta er ansi gott.“ Síðan
fórum við hvor í sína áttina en
hittumst svo og fórum að spila
saman. Við spiluðum í Stokkhólmi, meðal annars í sjónvarpi
þar, og vorum líka á tónlistarhátíð í Svíþjóð þar sem Motörhead
og Van Morrison spiluðu líka,“
segir hann. KK man vel eftir
þessari hátíð. „Lemmy úr Motörhead var þarna og við gáfum
þeim íslenskt brennivín og

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Frábærir áhorfendur

KAMMERSVEIT REYKJAVÍKUR Sarah Buckley, Sigurður Bjarki Gunnarsson, Rut
Ingólfsdóttir og Sigurlaug Eðvaldsdóttir leika verk eftir franska tónskáldið Maurice Ravel á
tónleikum í Þjóðmenningarhúsinu á föstudaginn klukkan 20.00.

ur og má segja að Mozart verði
yfirgnæfandi hjá okkur í ár í tilefni af því að árið 2006 verða 250
ár liðin frá fæðingu hans. Eins
munum við halda tónleika í desember þar sem við munum leika
verk eftir föður Mozarts, Leopold
Mozart sem sjálfur var gott tónskáld,“ segir Rut og bætir því við
að hingað til lands verði fenginn
franski
glerhörpuleikarinn
Thomas Bloch sem muni leika
með sveitinni á tónleikum í mars.
Kammersveit Reykjavíkur fer

einnig nokkrum sinnum út á land
á árinu og líklega tvívegis út fyrir
landsteinana. „Við erum í samvinnu við nokkur bæjarfélög um
að koma til þeirra og leika á tónleikum þar, þannig eigum við kost
á að spila verkin okkar oftar en
einu sinni og eins að efla tónmenningu á viðkomandi stöðum.
Við munum einnig fara á bassaklarinetturáðstefnu í Rotterdam
og til Kína þar sem við munum
ferðast um og spila á fimm til sex
tónleikum,“ segir Rut.
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Skilur safni› eftir í gó›um höndum
Það var kveðjustund í Listasafni
Reykjavíkur í gær þegar Eiríkur
Þorláksson afhenti eftirmanni
sínum Hafþóri Yngvasyni lyklavöldin eftir átta ára starf sem forstöðumaður. „Það verða ekki bara
mannabreytingar heldur líka
nafnabreyting því Hafþór verður
safnstjóri,“ sagði Eiríkur. Hann
var þó pollrólegur yfir öllu umstanginu og sagðist ekki vera láta
sig hverfa fyrir fullt og allt. „Ég
verð með umsjón yfir stórri Kjarvals-sýningu sem haldin verður í
október í tilefni af 120 ára afmæli
Kjarvals og verð síðan eftirmanni
mínum innan handar eftir því sem
hann þarfnast mín,“ segir Eiríkur.
„Helsta
breytingin
verður
kannski sú að ég fæ að sofa út í

nokkra daga,“ bætir hann við og
hlær.
Eiríkur hefur fylgt Listasafni
Reykjavíkur í gegnum mikið
breytingaskeið og segir það hafa
verið stóra stund þegar Hafnarhúsið var tekið í notkun. „Fyrir
átta árum voru Kjarvalsstaðir og
Ásmundarsafn í góðri sambúð
með í kringum fimmtíu þúsund
gesti. Í dag erum við með þrjú
söfn og 120 þúsund gesti,“ útskýrir hann og telur sig því vera skilja
við safnið í góðu ástandi.
EIRÍKUR ÞORLÁKSSON Eiríkur kvaddi
starfsfólk Listasafnsins í gær. Eiríkur fer þó
ekki langt því hann mun hafa umsjón með
stórri sýningu í tilefni af 120 ára afmæli
Kjarvals á Kjarvalsstöðum.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
SEPTEMBER

29 30

31

1 2

3 4

Fimmtudagur
■ ■ KVIKMYNDIR
 17.00 Þjóðminjasafn Íslands og
Kvikmyndasjóður Skaftfellinga hafa
tekið höndum saman um að sýna
heimildakvikmyndina Í jöklanna
skjóli sem Vigfús Sigurgeirsson
ljósmyndari tók á árunum 19521954 í Skaftafellssýslum. Skýringartexta samdi Jón Aðalsteinn Jónsson
og er hann jafnframt flytjandi textans. Kvikmyndin verður sýnd í fyrirlestrasal Þjóðminjasafns Íslands
við Suðurgötu fyrsta fimmtudag
hvers mánaðar næstu fjóra mánuði
og verður fyrsti hlutinn sýndur í dag.

■ ■ TÓNLEIKAR
 20.00 Alexandra Chernyshova,
sópran og Gróa Hreinsdóttir, píanóog orgelleikari, halda tónleika í YtriNjarðvíkurkirkju. Tónleikarnir eru
hluti af dagskrá Ljósanætur 2005.
Hilmar Jónsson, rithöfundur, verður
kynnir auk þess sem hann les eigin
ljóð milli söngatriða. Tónleikarnir eru
í boði Samkaupa. Enginn aðgangseyrir og allir velkomnir.

LAUGARDAG 03.09.’05

TODMOBILE
STÓRDANSLEIKUR

 21.00 Tónlistamaðurinn og plötuútgefandinn Kasra Mowlavi treður
upp á fastakvöldi Breakbeat.is á
Pravda. Upphitun verður í höndum
fastasnúðanna Kalla og Gunna
Ewok.

 21.00 Petter Winnberg, Micke
Svensson, Sigurður Guðmundsson
og Eric Kvick spila tónlist í Gallerý
Gel á horni Hverfisgötu og Klapparstígs.

 21.00

Hljómsveitirnar Plat,
Nicolas Britain, Frank Murder og
7berg leika á Bar 11, Laugavegi
11. Tónleikarnir eru hluti af næstsíðastu helgi Grapevine Bad Taste
tónleikaraðarinnar. Aðgangur er
ókeypis.

 22.00 Hljómsveitin Vonbrigði með
tónleika á Gauk á Stöng. Einnig
koma fram Dýrðin og Hellvar.

 22.00 Tónleikar með hljómsveitunum Reprasensative Man, Auxpan,
Cotton + 1 og Johnny Poo á Grand
Rokk.

■ ■ OPNANIR
 17.00 Ólöf Nordal opnar sýningu á
ljósmyndaverkum í i8. Galleríið er
opið miðvikudaga til föstudaga frá
11-17, laugardaga frá 13 til 17 og eftir samkomulagi.

■ ■ FUNDIR
 20.30 Opinn fundur vegna lokunar
Listdansskóla Íslands í húsakynnum Listaháskólans Laugarnesi. Að
fundinum standa Félag Íslenskra listdansara ásamt Bandalagi Íslenskra
Listamanna. Fundurinn er opinn
öllum þeim sem láta sig listdansinn
varða og stöðu listnáms í íslensku
menntakerfi.

■ ■ LEIKLIST
 21.00 Allra síðasta sýning á verkinu
Penetrator eftir Anthony Neilson í
gallerí Klink og Bank. Leiklistarnemarnir Jörundur Ragnarsson, Stefán
Hallur Stefánsson og Vignir Rafn Valþórsson flytja verkið en strákarnir
fengu með sér hópinn Hugarafl til
þess að miðla af reynslu sinni og
skapa umræðu um geðsjúkdóma í
tengslum við sýningar á verkinu.
Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

EIN ÁSTSÆLASTA HLJÓMSVEIT ÍSLANDS FYRR OG SÍÐAR

LOKSINS AFTUR Á NASA
FORSALA MIÐA FÖSTUDAG FRÁ 13-17
MIÐAVERÐ Í FORSÖLU 1500 KR.
HUSIÐ OPNAR KL. 23.00

ÞAR SEM ÍSLENDINGUM
FINNST SKEMMTILEGAST AÐ DJAMMA
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Hvað eiga Pamela Anderson og
Jennifer Garner sameiginlegt? Í
fljótu bragði virðist það ekki vera
mikið en þær töluðu báðar um
brjóstin sín í nýlegum viðtölum.
Pamela Anderson sagðist
drekka espresso-kaffi vegna þess
að það gerði geirvörturnar hennar
stinnar. „Eins langt og kaffi nær
myndi ég segja að espresso
kláraði verkið – það fer beint í
geirvörturnar,“ sagði Pamela í

viðtali við tímaritið Elle.
Jennifer Garner, sem ber barn
sitt og leikarans Ben Affleck
undir belti, sagði í viðtali við tímaritið In Style að hún kallaði brjóstin sín „smákökurnar“ og sagðist
hún vera stolt af brjóstunum
sínum. Þá sagði hún enn fremur
frá því að við tökur á þáttunum
Alias hefði hún oft spurt. „Er
þetta smákökuskot?“ og þá vissu
allir hvað hún ætti við. ■

JENNIFER GARNER Kallar brjóstin sín
„smákökur“ og er mjög stolt af barminum
sínum. Hún á von barni með leikaranum
Ben Affleck.

PAMELA ANDERSON Drekkur espresso
og segir það gera geirvörturnar sínar stinnari.

Stórtónleikar

á Players Sport Café í Kópavogi
í kvöld kl. 20.00.
Tónleikarnir eru haldnir til styrktar Siglfirðingnum Rósu
Björnsdóttur sem hefur lent í slæmum slysum og átt við
mjög erfið veikindi að stríða síðastliðin ár.

Svör við öllum spurningum um tísku og útlit
Þær konur sem hafa einhverjar
spurningar varðandi haust- og
vetrartískuna eða útlit almennt
geta nú fengið þeim öllum svarað.
Dagana 1. til 11. september verða
haldnir tískudagar í Smáralind en
á meðal þess sem boðið er upp á
er tísku- og útlitsráðgjöf frá sérfræðingum sem hafa innsýn og
reynslu í faginu.
„Ráðgjöfin er fyrir konur á
öllum aldri,“ segir Margrét Einarsdóttir, einn ráðgjafanna. „Hún
verður tvískipt, en á efri hæðinni,
milli Levi’s og Zöru, verður ráðgjöf fyrir ungar stelpur og unglinga. Á neðri hæðinni, fyrir framan Debenhams, verður ráðgjöf
fyrir konur.“
Margrét átti tískuvöruverslun
með Dýrleifi Örlygsdóttur og
hefur unnið sem stílisti. „Ég er
búin að vera í þessu frá örófi
alda,“ segir Margrét og hlær.
Hinir ráðgjafarnir eru heldur
ekki af verri endanum: Elma Lísa
Gunnarsdóttir, leikkona og tískudrottning með meiru, Jóna
Ágústsdóttir sem fengist hefur
við hár, förðun og stíliseringu,
Dagbjört Guðmundsdóttir textílhönnuður og Jómbi stílisti.
„Hver og einn fær hálftíma
ráðgjöf og það er hægt að panta
tíma á þjónustuborðinu í Smáralind. Virka daga erum við frá
fjögur til sex en um helgar erum
við frá eitt til sex,“ segir Margrét.
„Við miðum viðtölin bara við
óskir hvers og eins, til dæmis
hvaða litir henti, hvaða stærðir og
hvaða búðir. Svo förum við í gegnum það sem verður í tísku í vetur

Halli og Laddi - Birgitta Haukdal
Stefán Hilmars - Eyjólfur Kristjáns - Páll Rósinkranz
Bogomil Font - Regína Ósk - Einar Júlíusson
Idol-stjörnurnar Davíð Smári og Heiða
Helgi Sv. Helgason ásamt hljómsveit

Aðgangseyrir er aðeins kr. 2.000 og vonum við að sem
flestir mæti og njóti góðrar skemmtunar.
Einnig er hægt að leggja inn á reikning 0538-14-100263 í
Íslandsbanka ef einhverjir vilja veita henni frekari stuðning.

Með fyrirfram þökk
Aðstandendur

SÉRFRÆÐINGARNIR sem veita viðskiptavinum Smáralindar góð ráð á tískudögum, 1. til
11. september.

og hvað fæst í hverri búð fyrir sig
því það nenna ekki allir eða hafa
tíma til þess að fletta í tískublöðunum.“
Ýmislegt fleira verður í boði á
tískudögum Smáralindar því auk
þessara fimm sérfræðinga verða

stílistar Debenhams einnig með
ráðgjöf og svo verða alls kyns
skemmtilegar kynningar sem
ættu enn frekar að skerpa á tilfinningu viðskiptavina fyrir
stefnum og straumum komandi
veturs. ■

Katrín nær til Hollywood

Margir af bestu tónlistarmönnum landsins
koma fram og gefa þau öll vinnu sína!
Meðal þeirra eru:

Kynnir á tónleikunum verður
Theódór Júlíusson

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Brjóstgla›ar leikkonur

Skipti um stíl
Söngkonan Ciara var ekki mikil
tískudrottning áður en frægðin
bankaði á dyrnar hjá henni. Hún
var það sem kallað er strákastelpa og setti þau skilyrði þegar
hún byrjaði í bransanum að hún
yrði ekki látin ganga í pilsum eða
kjólum og alls ekki háum hælum.
Hún hefur þó þurft að sætta sig
við örlitlar breytingar á þeim
hugsunarhætti og er farin að
leyfa stílistanum sínum, Rosie
Philidor, að ráða.

Fellibylurinn Katrín hefur haft
töluverð áhrif á kvikmyndageirann
í Hollywood. Vinsælt er að taka
upp myndir á svæðinu þar sem
hamfarirnar voru verstar því Louisiana er með gott skattaumhverfi.
Árið 2004 voru 27 kvikmyndir og
þættir gerðir í Louisiana-ríki.
Þegar Katrín skall á var verið að
undirbúa tökur á myndinni Deja Vu
með Denzel Washington og The
Guardian með Kevin Costner í New
Orleans og samkvæmt Los Angeles
Times leigði Disney flugvél til þess
að flytja upptökulið myndanna úr
borginni. Tökur voru þegar hafnar
á tveimur myndum í borginni, The
Last Time með Michael Keaton og
Vampire Bats með Lucy Lawless,
svo ekki er víst hvað gert verður í
framhaldinu. Einnig var verið að
taka upp The Reaping með Hilary
Swank í Baton Rouge í nágrenni
New Orleans, sem varð mjög illa
úti í hamförunum, og áætlað var að
hefja tökur í nágrenninu á

nokkrum myndum til viðbótar svo
áhrifin eru gífurleg.
Ekki er vitað hvað framleiðslufyrirtæki myndanna hafa tapað
miklum peningum vegna hamfaranna en þær hafa einnig áhrif á
áhorf nýrra kvikmynda enda
hefur almenningur á svæðinu
sjálfsagt lítinn áhuga á bíómyndum þessa stundina. ■

MICHAEL KEATON Ekki er ljóst hvað
verður um myndina The Last Time sem
hann leikur í en tökur voru hafnar í New
Orleans.
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Lófatölvan frá
Sony komin út
Stóra stundin er runnin upp því í
dag gefst tölvuleikjafíklum kostur á að kaupa nýjustu afurð
Playstation-fjölskyldunnar. Í boði
verður Sony PSP Value Pack sem
er smekkfullur af ýmis konar
aukadóti. Má þar nefna hulstur
utan um vélina, heyrnartól með
fjarstýringu og minniskort.
Fjöldi leikja kemur út samfara
hinni nýju „lófatölvu“ og nægir
þar að nefna Everybody's Golf,
Medieval Resurrection, Fired
Up og F1
Grand Prix.

Victoria eins og hver
önnur mamma
Victoria Beckham virðist hafa
einhverjar áhyggjur af orðspori
sínu sem stelpa sem hugsar aðeins um útlitið og les ekki staf.
„Ég er svona týpa sem líkar best
að vera í gallabuxum með engan
farða,“ sagði Victoria í viðtali
við The Daily Telegraph þegar
hún var í London á dögunum.
Victoria heldur því fram að hún
sé „bara eins og hver önnur
mamma“. „Fólk sér allar þessar
myndir af okkur þar sem ég er í
mínu fínasta pússi, auðvitað
reyni ég það þegar ég fer eitt-

hvað út með eiginmanninum
mínum, en treystið mér – þegar
enginn sér okkur heima erum
við svo venjuleg að það er næstum því leiðinlegt. Auðvitað geng
ég ekki um húsið á háum hælum
og í kjólum eftir fræga hönnuði
þegar ég set í uppþvottavélina
eða leik við krakkana.“ Victoria
talaði einnig um dvölina á Spáni
í viðtalinu, en eftir tvö ár er
henni loksins farið að líða eins
og hún sé heima hjá sér. Hún er
þó örg út í spænskt tímarit sem
vitnaði í hana vitlaust, sem

leiddi til þess að heimspressan
sagði að Victoria læsi aldrei
bækur. „Ég sagði bara að ég
hefði eiginlega aldrei tíma til
þess að klára bækur. Ég er viss
um að allar mæður með þrjá
stráka viti hvað ég meina.“ ■

VICTORIA BECKHAM Þó að Victoria
segist líða best í gallabuxum er ljóst að
þetta eru ekkert venjulegar gallabuxur,
heldur eru þær hannaðar af henni sjálfri
fyrir Rock and Republic Jeans sem eru
mjög vinsælar meðal fræga fólksins.

MYND/GETTY
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SKÓLAFÓLK

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

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.“ ■

Íslandspóstur leitar að skólafólki sem
getur unnið 2-5 daga í viku við dreifingu.
Til greina kemur að vinna fyrir eða eftir
hádegi í 2 til 4 tíma á dag. Komið með
stundatöfluna til okkar og skipuleggjum
vinnuna í samræmi við hana. Aðeins er
unnið á virkum dögum. Um er að ræða

TOM HANKS Tom var við tökur á Da
Vinci lyklinum 18. ágúst í Englandi.

Hanks í Akademíuna
Tom Hanks hefur verið kosinn
varaforseti leiklistarakademíunnar í Bandaríkjunum, Academy of
Motion Picture Arts and Sciences,
sem sér um Óskarsverðlaunin.
Hanks hefur unnið til tvennra
Óskarsverðlauna en hefur jafnframt verið í ráði leikara innan
akademíunnar um skeið. Fyrrverandi varaforseti samtakanna, Sid
Ganis, er nú orðinn forseti og
fyrsta verk hans verður að velja
framleiðanda fyrir Óskarsverðlaunahátíðina sem haldin verður
5. mars. ■

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFA N/SIA.IS ISP9395 08/05

störf víða á höfuðborgarsvæðinu.

Allar nánari upplýsingar fást í síma 580 1000.
Einnig er hægt að sækja um starf á
www.postur.is

www.postur.is
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Auðveldara
að skrifa um
aumingja
Róbert Douglas ætlaði fyrst að gera alvöru fótboltamynd. Hann endaði á því að gera mynd um samkynhneigð með knattspyrnu í forgrunni. Freyr Gígja
Gunnarsson ræddi við leikstjórann.

Fagurfræðilega öðruvísi mynd
Róbert er nýkominn úr fríi frá
Kína og staldrar stutt við því hann
er á leiðinni til London til þess að
sækja myndina. Þetta er í fyrsta
skipti sem hann tekur upp á filmu
og hann segir það mun meiri
vinnu. „Ég hef alltaf búið mig
mjög vel undir allar mínar myndir. Fagurfræðilega séð er Strákarnir okkar allt öðruvísi en hinar
myndirnar mínar en „fílingurinn“
er sá sami.“
Róbert skrifaði handritið í samstarfi við Jón Atla Jónasson. Hann
langaði til þess að gera alvöru fótboltamynd. „Ég var búinn með
eina mynd um knattspyrnu og
velti því upp í gríni hvort ég ætti
ekki að búa til þríleik um íþróttina,“ segir Róbert. Hann hafi í

framhaldi af því reynt að finna
vinkil sem hægt væri að nota.
„Mér fannst vanta leikna mynd
um samkynhneigð sem passaði vel
við karlmannsfótbolta þar sem
hún er tabú,“ segir Róbert. Hlutirnir æxluðust síðan þannig að
myndin fjallar minnst um fótbolta
og mest um samkynhneigð.
„Svona var þetta líka með myndina Maður eins og ég. Hún átti í
fyrstu að fjalla um innflytjendur
en endaði á því að fjalla um Júlla,
sem verður ástfanginn af innflytjanda,“ segir Róbert, sem reiknar
með því að þurfa að loka þríleiknum á einhverjum tímapunkti. „Við
skulum bara sjá hvernig fótboltamynd það verður.“
Ekki knattspyrnumenn á háhæluðum skóm
Það var ekki erfitt að fá leikara í
myndina en um tvö hundruð
manns mættu í prufur.
„Þegar leikararnir áttu að fara
með línu úr handritinu settu þeir
undantekningarlaust upp höndina

RÓBERT DOUGLAS Róbert vinnur að handriti
með Þorsteini Guðmundssyni um tvo aumingja
sem vinna Eurovision og ferðast um Evrópu.

ﬁETTA ERU STRÁKARNIR OKKAR
Samkynhneigða knattspyrnuliðið sem framherjinn Óttar Þór gengur til liðs við er ef til
vill ekki besta liðið á
landinu. Samheldni og
sú staðreynd að allir
vilja skora, í öllum
hugsanlegum merkingum þess orðs, heldur
því á tánum.

ÓTTAR ÞÓR Björn Hlynur Haraldsson

VALDI Valdimar Flygenring

DANÍEL Víðir Guðmundsson

ARON Magnús Jónsson

LOGI Árni Pétur Guðjónsson

STARRI Maríus Sverrisson

STEBBI Jón Jósep Snæbjörnsson

INGVAR Davíð Guðbrandsson

MATTHÍAS Jóhann G. Jóhannsson

ALFREÐ Erlendur Eiríksson

RÓSI Damon Younger

PERCY Serouna Yansane
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Á föstudaginn verður kvikmyndin
Strákarnir okkar frumsýnd með
viðhöfn. Hún er þriðja leikna
myndin eftir Róbert Douglas. Íslenski draumurinn var hans
fyrsta mynd en hún sló eftirminnilega í gegn. Enda þekkja allir týpu eins og Tóta, draumgjarnan Íslending sem vill auðgast á
skjótan hátt. Maður eins og ég var
í dramatískari dúr. Sjálfur sér Róbert hana sem gamanmynd. Báðar
myndirnar eiga það sameiginlegt
að fjalla um hálfgerða aumingja.
Róbert segir auðveldara að skrifa
um slíka menn. Það kveður því við
nýjan tón með Strákunum okkar.
Knattspyrnumaðurinn Óttar Þór
er alls enginn aumingi heldur
karlmaður sem tekur á sínum
málum af alvöru. „Svona náungi
sem stráka dreymir um að vera og
stelpur dreymir um að vera með,“
segir Róbert. „Fjölskyldan þarf
ekki að sætta sig við hann heldur
þarf Óttar að sætta sig við fjölskylduna sína,“ bætir hann við.

og fóru í ýkta útgáfu af samkynhneigða karlmanninum,“ segir Róbert og hlær. Þetta vildu þeir vera
lausir við. „Þetta fótboltalið er
ekki samansafn manna á háhæluðum skóm,“ bætir Róbert við.
Björn Hlynur Haraldsson og
Víðir Guðmundsson leika eina
parið í myndinni og Róbert segist
hafa hvatt þá til þess að fara ekki
of langt frá sjálfum sér. „Þeir spila
fótbolta saman, horfa á hann saman, spila Playstation saman og sofa
saman án þess að það sé eitthvað
vesen. Þeir áttu að tala saman eins
og þeir væru að ræða við kærustur
sínar,“ segir Róbert, sem hrósar
Víði í hástert. „Hann fékk erfiðasta hlutverkið. Hann þarf að vera
nakinn með öðrum karlmanni. Þeir
voru margir sem höfnuðu þessu
hlutverki vegna þessa.“
Langir vinnudagar
Strákarnir okkar var tekin upp á
mjög skömmum tíma, aðeins fjórum vikum, sem þykir knappur
tími í heimi kvikmyndanna. Það
komu því vinnudagar inni á milli
sem voru sextán tímar. Andinn í
hópnum var engu að síður góður
enda valinn maður á hverjum
stað. Upphaflega átti atriðið á Gay
Pride-göngunni að vera síðasti
tökudagurinn en vegna margvíslegra tafa varð hann sá fyrsti.
„Það var mikið stress og ekkert
mátti fara úrskeiðis. Það gekk
hins vegar allt upp,“ segir Róbert
og finnst sú sena vera með þeim
betri í myndinni. Það var margvíslegt skondið sem kom upp í
kringum þessa töku. Fáir höfðu
haft veður af þessari mynd og því
margir sem ráku upp stór augu
þegar liðsvagninn rúllaði niður
Laugaveginn. „Á fimm metra
fresti heyrði ég hluti á borð við:
„Nei, Helgi Björns kominn út úr
skápnum!“ eða „Nei, nú er öllu
lokið, Valdimar Flygenring orðinn
hommi“. Undir lokin voru einhverjir leikarar farnir að hrópa á
móti: „Þetta er bara bíómynd,
sjáið bara tökuvélina.“
Það er ekki mikill frítími fram
undan hjá Róberti. Hann þarf að
fylgja myndinni eftir á kvikmyndahátíðir og sinna kynningarstarfi. Þar að auki situr hann ekki
auðum höndum hvað handritsgerð
varðar og vinnur þessa stundina
með Þorsteini Guðmundssyni.
„Við erum að skrifa handrit um
tvo aumingja sem vinna Eurovision-söngvakeppnina og ferðast
um Evrópu.“
freyrgigja@frettabladid.is

AdhVÂjÄ^\
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K^aijaZhVh`Zbbi^aZ\VW`hZb
`Zcc^gÄgVÂc{i`jb{a`Vbh"
Änc\Y^cc^[ng^g[jaaid\Vaai4
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MATGÆÐINGURINN HRAFNHILDUR HÁKONARDÓTTIR EINKAÞJÁLFARI

Rjúpur, rjúpur og aftur rjúpur

> Náttúruleg snilld ...
Maldon-saltflögurnar eru unnar náttúrulega úr
sjó og algerlega lausar við öll aukaefni. Saltið
er gott í nánast alla matargerð og svo er það
svo girnilegt viðkomu. Nammi namm!

Hvaða matar gætir þú síst verið án?
Rjúpna, það er svo mikil nautn að
borða rjúpur. Þær eru einfaldlega það
besta sem ég fæ.
Fyrsta minningin um mat? Ég held að
það hafi verið kleinurnar hennar
ömmu. Ég man alltaf eftir lyktinni, hún
var svo góð. Einu sinni reyndi ég að
búa til kleinur sjálf og þá heyrðist í
ömmu: „Bíddu, af hverju eru tveir
hnútar á þínum kleinum?“ Ég hef ekki
bakað kleinur síðan.
Er einhver matur sem þér finnst
vondur? Svið finnst mér verst. Lyktin
af heitum sviðum er hryllileg, eins og
blautir vettlingar. Svo er ég heldur ekki
mikið fyrir bjúgu, hrossakjöt og súr-

mat. Nánast allt annað get ég borðað.
Besta máltíð sem þú hefur fengið?
Rjúpur, rjúpur og rjúpur.
Leyndarmál úr eldhússkápnum?
Salt, pipar og olía. Ég nota þessa hluti
mjög mikið við eldamennskuna og því
verð ég að eiga þetta.
Hvað borðar þú þegar þú þarft að
láta þér líða betur? Þá borða ég
lambakjöt og salat. Það hressir mig
alltaf við ef skapið er ekki í lagi.
Hvað áttu alltaf til í ísskápnum?
Rjóma á ég alltaf til og líka
suðusúkkulaði. Ef ég á það ekki, þá er
ekkert til. Svo á ég líka alltaf smjör og
ost.
Ef þú yrðir föst á eyðieyju, hvaða

mat myndir þú taka
með þér? Ég myndi nú
reyna að taka með mér
einhvern rjúpnalager
bara. Svo myndi ég bara
vona að það yxu rifsber á trjánum svo
ég gæti búið til
sultu.
Hvað er það
skrítnasta sem þú
hefur borðað?
Það skrítnasta sem
ég hef borðað er
kúamagi, sem var
ógeðslegur, og
marglytta.

maturogvín@frettabladid.is

TABLE MOUNTAIN:

Kraftmiki› á gó›u ver›i
Suður-afríska vínið Table Mountain Cabernet Merlot
er blanda af 80% cabernet sauvignon og 20%
merlot-þrúgum, handtíndum á bestu vínekrunum
í Stellenbosch, Paarl, Wellington og Robertson á
Western Cape-svæðinu í Suður-Afríku. Auðdrukkið vín, ilmhöfugt og ávaxtaríkt. Hentar
vel með pasta, hrísgrjónum og léttari kjötréttum.
Víngerðarmaðurinn
Michael
Bucholtz lætur vínið þroskast í stáltönkum
og eikartunnum til jafns. Kraftmikið vín á
afar góðu verði. Konum líkar þetta vín
afar vel með mat eins og sjá má í góðri
umsögn nýlega í hinu þekkta danska
blaði Hjemmet.
Verð í Vínbúðum 990 kr.

STEFÁN ÓLAFSSON YFIRBARÞJÓNN Á SALTI „Við smökkum myntuna á hverjum morgni,“ segir Stefán og bendir á að erfitt sé að
gefa nákvæmar uppskriftir að kokkteilum því ávextirnir séu missúrir og myntan ekki alltaf eins.

Mojito ekki sama og mojito

Grillað

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS GRA 28565 06/2005

spergilkál
og blómkál
400 g spergilkál

Spergilkálið og blómkálið snyrt og skipt í

400 g blómkál (nota má
eingöngu aðra tegundina)
salt

kvisti. Soðið í saltvatni í 3-4 mínútur og

4 msk. ólífuolía

skál og hrært saman. Spergilkálið og

1 hvítlauksgeiri, pressaður

blómkálið sett í skálina og blandað vel.

2 tsk. ferskt rósmarín

Látið standa nokkra stund og hrært öðru

eða 1/2 tsk. þurrkað

hverju. Grillið hitað. Kálið sett í

nýmalaður pipar

wok-pönnu fyrir grill (með götum), í

síðan látið renna vel af því. Olía,
hvítlaukur, rósmarín, pipar og salt sett í

vírgrind eða á grillbakka úr áli og grillað
við góðan hita í nokkrar mínútur, eða þar
til það er farið að brúnast og komið
grillbragð af því. Hrært eða snúið
nokkrum sinnum á meðan. Borið fram
heitt með grilluðu kjöti, kjúklingi eða fiski.

„Kokkteilamenningin er að aukast
hérna á Íslandi en það er svolítið
nýjabrum á þessu. Fólk er mikið í
sætum drykkjum. Það vex þó af
fólki,“ segir Stefán Ólafsson, yfirbarþjónn á Salt barnum. Vinsælasti kokkteillinn á Salti er mojito
og það sama má sennilega segja
um flesta bari landsins. „Mojitokokkteillinn sló í gegn í Bandaríkjunum og Evrópu fyrir nokkrum
árum síðan en náði aldrei jafnmiklum vinsældum og hér,“ segir
hann. Íslendingar virðast því hafa
uppgötvað kokkteilinn heldur
seinna en aðrir en tekið þeim mun
meira ástfóstri við hann.
Mojioto er ekki sama og
mojito. „Mér finnst merkilegt
hvað mojito er mismunandi á
stöðunum. Það eru til mjög margar uppskriftir að kokkteilum og
oft eru menn að reyna að spara
hér og þar. Oft er sett Sprite, sem
á alls ekki að vera, eða of mikið
sódavatn,“ segir Stefán. „Stundum hef ég séð að ávaxtabitanir
eru settir út í glasið en það á ekki
að vera því þá kemur of mikil
beiskja í drykkinn.“ Mojito er svokallaður julep, sem er tegund af
kokkteilum sem eiga það sameiginlegt að innihalda myntu. „Mojito
er í raun romm-julep. Hinn frægi
myntu-julep er með búrbon í stað-

VK KICK:

inn fyrir romm en að öðru leyti
eins og mojito.“ Í dag tala menn
um mojito með mismunandi gerðir áfengis þó að upphaflega hafi
mojito verið með rommi.
ferskur límónusafi, úr einni
meðalstórri límónu
tvær eða þrjár skeiðar af hrásykri
6 cl Bacardi hvítt romm
tveir til þrír stönglar af ferskri
myntu og laufblöðin á þeim
Vökvanum og sykrinum er
hrært vel saman í glasinu. Myntan er sett út í og marin með kokkteilhrærunni til þess að ná olíunni
úr henni í drykkinn. Svo er settur
mjög mulinn klaki yfir og glasið
fyllt. Að lokum er hrært upp aftur
í glasinu og sett skvetta af kolsýrðu vatni ofan í, um það bil 1 cl,
til að fá aukinn ferskleika.
Mojito er ferskur og svolítið
súr en á alls ekki að vera sætur.
Hrásykurinn er nauðsynlegur því
hann leysist ekki eins vel upp og
hvítur sykur. „Ef manni finnst
drykkurinn ekki nógu sætur er
hægt að hræra í honum eða leyfa
honum að standa aðeins og láta
sykurinn leysast betur upp. Þetta
er það góða við hrásykurinn, fólk

getur stýrt því meira sjálft
hversu sætur hann er,“ segir
kokkteilsérfræðingurinn. Hann
leggur áherslu á að oft verði að
láta tilfinninguna ráða í kokkteilgerð, rétt eins og í matargerð.
Ekki kunna allir að meta mojito
og þá mælir Stefán með einhvers
konar martini-drykkjum. „Kokkteilar eins og epla-martini,
espresso-martini og Cosmopolitan
eru að koma inn,“ segir hann.
ESPRESSO-MARTINI:
4 cl vodka
2 cl Kahlua
Rétt framan af
teskeið af hrásykri
Einn sterkur
espresso, nýlagaður
Allt er hrist
mjög vel saman
með klaka til þess að kæla drykkinn niður. Hellt út í martini-glas
en klakinn síaður frá og ekki settur í glasið. „Kúnstin er að nota
ferskt kaffi. Ef hrist er nógu vel
og kaffið er gott kemur espressofroða ofan á af sjálfu sér,“ segir
yfirbarþjónninn á Salti.
rosag@frettabladid.is

Ódýrasti áfengi gosdrykkurinn

Framboð á áfengum gosdrykkjum eykst sífellt
og fram koma ódýrari drykkir, en hingað til
hafa drykkirnir verið í dýrari kantinum. Nú eru
komnir í sölu í Vínbúðum bresku drykkirnir VK
Kick. Þeir eru framleiddir af fyrirtækinu GBL
á Bretlandseyjum og eru í hópi vinsælustu
áfengu gosdrykkja á Englandi auk þess að hafa
náð fótfestu á meginlandi Evrópu.
VK Kick eru 4% að styrkleika og þykja tegundirnar allar mjög bragðgóðar og njóta sín vel
í fallega hönnuðum 275 ml glerflöskum. Hér
eru á ferðinni ódýrustu áfengu gosdrykkirnir í
Vínbúðum.

Fleiri ljúffengar uppskriftir og fróðleikur á www.islenskt.is
Fást í Heiðrúnu og Kringlunni og kosta 197 kr.
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NESE:

nframlei›andi ársins á Ítalíu
se hefur verið valinn vínframleiðrsins á Ítalíu af hinum virta Luca
ni sem gefur árlega út bókina „Guida
ni Italiani“ þar sem hann fjallar um
stu vín sem framleidd eru á Ítalíu ár
Maroni flokkar tuttugu bestu framdurna eftir verði og gæðum. Í ár
kaði hann tólf vín frá Farnese og var
einkunn þeirra töluvert hærri en
eiðandans sem lenti í öðru sæti.

eru sett í sölu. Reyndar er um að ræða
sama vínið í mismunandi sölueiningum,
annars vegar 3 lítra kassa og hins
vegar 75 cl flösku. Vínið sem heitir
Farnese Sangiovese er gert úr
sangiovese-þrúgunni sem kemur
frá Abruzzo-svæðinu á mið-Ítalíu.
Vínið er mjög ávaxtaríkt og
mjúkt og hentar mjög vel með
pastaréttum, kjöti og ostum.
Fást í Heiðrúnu og Kringlunni og kosta 990

ega hófst sala á tveimur vínum frá
se í tveimur stærstu Vínbúðunum til
u eins og það er kallað þegar ný vín

TINGASTAÐURINN
É KIDDA RÓT SUNNURK 2, HVERAGERÐI

ómantískir
amborgarar
Hvernig er stemningin? Staðurinn er
rómantískur og kósí en
einnig er bar á staðnMikil áhersla er lögð á að
a verðinu niðri og fá fleiri viðavini í stað þess að hækka
ag og uppskera færri viðavini. Mismunandi myndlistargar eru á veggjunum og
g eru tveir veggir þar sem
dir eru af frægu fólki sem
mætt á staðinn.
seðillinn: Svokallaða rómanhamborgara er að finna á
eðlinum. Auk þeirra eru pitsur
heita í höfuðið á bílategundausturlenskur matur, salöt og
onar bakkelsi og tertur. Um
ar er boðið upp á belgískar
ur, stórar og miklar með rjóma,
rberjum og sérstökum kanil-ís
örís sem fæst hvergi annars
r.
ælast: Hamborgararnir eru
vinsælastir enda ætti flestum
nnast forvitnilegt að vita hvernmantískir hamborgarar eru.
ur dagsins: Réttir dagsins
mismunandi frá degi til dags.
ð er upp á réttina í hádeginu
þetta ekta heimilismatur eins
skur, kjötbollur eða gúllas.
miðið er að hafa matinn
ilislegan og góðan en jafnt ódýran.

kr. í 75 cl flösku og 3.250 kr. í 3 l kassa.
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FARNESE:

Vínframlei›andi ársins á Ítalíu
Farnese hefur verið valinn vínframleiðandi ársins á Ítalíu af hinum virta Luca
Maroni sem gefur árlega út bókina „Guida
dei Vini Italiani“ þar sem hann fjallar um
öll helstu vín sem framleidd eru á Ítalíu ár
hvert. Maroni flokkar tuttugu bestu framleiðendurna eftir verði og gæðum. Í ár
smakkaði hann tólf vín frá Farnese og var
meðaleinkunn þeirra töluvert hærri en
framleiðandans sem lenti í öðru sæti.

eru sett í sölu. Reyndar er um að ræða
sama vínið í mismunandi sölueiningum,
annars vegar 3 lítra kassa og hins
vegar 75 cl flösku. Vínið sem heitir
Farnese Sangiovese er gert úr
sangiovese-þrúgunni sem kemur
frá Abruzzo-svæðinu á mið-Ítalíu.
Vínið er mjög ávaxtaríkt og
mjúkt og hentar mjög vel með
pastaréttum, kjöti og ostum.
Fást í Heiðrúnu og Kringlunni og kosta 990

Nýlega hófst sala á tveimur vínum frá
Farnese í tveimur stærstu Vínbúðunum til
reynslu eins og það er kallað þegar ný vín

VEITINGASTAÐURINN
CAFÉ KIDDA RÓT SUNNUMÖRK 2, HVERAGERÐI

Rómantískir
hamborgarar
Hvernig er stemningin? Staðurinn er
rómantískur og kósí en
einnig er bar á staðnum. Mikil áhersla er lögð á að
halda verðinu niðri og fá fleiri viðskiptavini í stað þess að hækka
verðlag og uppskera færri viðskiptavini. Mismunandi myndlistarsýningar eru á veggjunum og
einnig eru tveir veggir þar sem
myndir eru af frægu fólki sem
hefur mætt á staðinn.
Matseðillinn: Svokallaða rómantíska hamborgara er að finna á
matseðlinum. Auk þeirra eru pitsur
sem heita í höfuðið á bílategundum, austurlenskur matur, salöt og
alls konar bakkelsi og tertur. Um
helgar er boðið upp á belgískar
vöfflur, stórar og miklar með rjóma,
jarðarberjum og sérstökum kanil-ís
frá Kjörís sem fæst hvergi annars
staðar.
Vinsælast: Hamborgararnir eru
langvinsælastir enda ætti flestum
að finnast forvitnilegt að vita hvernig rómantískir hamborgarar eru.
Réttur dagsins: Réttir dagsins
eru mismunandi frá degi til dags.
Boðið er upp á réttina í hádeginu
og er þetta ekta heimilismatur eins
og fiskur, kjötbollur eða gúllas.
Markmiðið er að hafa matinn
heimilislegan og góðan en jafnframt ódýran.

kr. í 75 cl flösku og 3.250 kr. í 3 l kassa.

HUGSAÐU STÓRT

★★★★
-HJ. MBL
★★★★

SÍMI 564 0000

SÍMI 551 9000

★★★

★★★★

-HJ. MBL

-ÓÖH. DV

“Hann var kvennabósi
mikill...en nú kemur
fortíðin í bakið á honum.”

-HJ. MBL

★★★★
-ÓÖH. DV

Fékk Grand Prix
verðlaunin í Cannes.
Hefur fengið einróma lof
gagnrýnenda um heim
allan.

“Hann var kvennabósi mikill...
en nú kemur fortíðin í bakið á
honum.”
Fékk Grand Prix
verðlaunin í Cannes.
Hefur fengið einróma lof
gagnrýnenda um heim allan.

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20

400 kr. í bíó!

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.20 B.i. 10 ára

Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

★★★

★★★1/2
-KVIKMYNDIR.is

-HJ. MBL

Sýnd kl. 6 ÍSLENSKT TAL
Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.20 B.i. 10 ára
Sýnd kl. 4 ÍSLENSKT TAL

Sýnd kl. 6 í þrívídd

Sýnd kl. 5,20, 8 og 10.30
Sýnd í Lúxus kl. 5,20, 8 og 10.30

Síðustu sýnin

gar

Sýnd kl. 10.30 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 8 og 10.30
Sýnd kl. 8

Sýnd kl. 4 og 6 í þrívídd

Broken Flowers
Fantastic Four b.i. 10 ára
Wedding Crashers
Ævintýraferðin

Sýnd kl. 10.30 B.i. 16 ára

Pavarotti jafn raddsterkur og fyrrum páfi
Þessa samlíkingu notaði gagnrýnandi Berlingske Tidende í dómi
um tónleika Pavarotti í Danmörku
um síðustu helgi. Tenórinn er
sagður hafa hljómað eins og fyrrum páfi gerði undir það síðasta
við páskamessur sínar. Gagnrýnendur í Danmörku virðast
vera sammála um að frammistaða
Pavarotti á tónleikunum hafi verið slök. Röddin er sögð kraftlaus

og oft á tíðum fölsk. Eins hafi
söngvarinn gerst sekur um að
hósta og jafnvel geispa á tónleikunum. Sviðframkoman hafi einnig
verið ákaflega líflaus enda hafi
Pavarotti setið kappklæddur alla
tónleikana og aðeins horft framan
í
áhorfendur
undir
lokin.
Pavarotti, sem er sjötugur, er á
sinni síðustu tónleikaferð um
heiminn. ■

©

AUGLÝSTU FASTEIGNINA ÞÍNA
Á RÉTTUM STAÐ

kl. 8 og 10.10
kl. 8
kl. 5.50 og 10.10
kl. 6

Kenningarnar um Lost
Þáttaröðin um strandaglópana í
Lífsháska hefur slegið í gegn um
allan heim. Nú fer að styttast í
annan enda á fyrstu seríunni og
spennan heldur áfram að magnast.
Á mánudaginn var 22. þáttur af 25
sýndur. Á netinu hafa komið fram
alls kyns samsæriskenningar um
hvers konar eyja þetta sé sem
strandaglóparnir lentu á fyrir
rúmum fimm mánuðum. Á vef
www.sky.com hafa nokkrar verið
tíundaðar og fólki til gamans er
rétt að birta þær.
Geimverur Ísbjörninn og fyrirbærið sem Locke sá? Þau eru öll
geimverur og þetta er einhver
undarleg geimeyja. Vissulega athyglisverð kenning.

Rúmlega 60% fleiri Íslendingar á aldrinum
25–54 ára lesa mánudagsblað Fréttablaðsins
frekar en mánudagsblað Morgunblaðsins.

73%
45%

LÍFSHÁSKI Þáttaröðin frá ABC-sjónvarpsstöðin hefur heldur betur slegið í gegn að
undanförnu. Á netinu er hægt að finna
margvíslegar kenningar um hvers konar
eyja þetta sé.

Bermúda-þríhyrningurinn Getur verið að flug Oceanic númer
815 hafi flogið ofan í þennan alræmda þríhyrning þegar það villtist þúsundir mílna af leið?
Draumur Jack á eftir að vakna
í sturtunni eins og Bobby Ewing
um árið.
Mannát Feiti gæinn er að éta
þau öll. Hefur enginn velt því fyrir sér af hverju hann grennist ekki
neitt þrátt fyrir að fá bara fisk og
grænmeti? Leikarinn neitar að
svara vangaveltum í viðtölum.
Hreinsunareldur Þetta er vinsælasta kenningin á netinu og sú
sem þykir langlíklegust. Hreinsunareldurinn er staðurinn sem
kaþólikkar trúa að sálir hinna
dauðu fari til þegar þeir eiga að
bæta upp fyrir syndir sínar í lifanda lífi. Strandaglóparnir eru því
allir staddir á eyjunni til að bæta
upp fyrir syndir sínar því eins og
segir í ritningunni: „Sá yðar er
syndlaus er kasti fyrsta steininum.“
Að lokum fær að fylgja með ein
athugasemd sem barst frá skörpum netverja. Flugmaðurinn sem
fannst í fyrsta þættinum sagði að
þau væru hundrað mílur frá Fídjieyjum. Það ætti þá að vera
skammt til eyjunnar sem Richard
Branson, eigandi Virgin, á.

Við erum
að stækka!
TEXTURE er metnaðarfull og ört vaxandi
hárstofa. Vegna aukinna umsvifa opnum við
á nýjum stað í Mosfellsbæ og því óskum við
eftir sveinum eða meisturum í heils- og
hálfsdagsstörf á nýjum og líflegum vinnustað.
Vertu með okkur!
Vinsamlegast hafið samband við Olgu
í síma 696 8500 eftir kl. 18.

Lestur mánudaga*
Á mánudögum fylgja með Morgunblaðinu og Fréttablaðinu sérblöð sem fjalla um fasteignir.
Nýttu þér gott tækifæri og auglýstu fasteignina þína í Fréttablaðinu.

TEXTURE
h á r s t o f a

F í t o n / S Í A

F I 0 1 3 9 6 1

Sími 566 8500

* 25–54 ára Íslendingar. Gallup júní 2005.

FRÉTTIR AF FÓLKI
ipphopp-stjarnan Kanye West
hefur kært plötusnúð í Chicago
H
fyrir að dreifa tíu lögum sem West
gerði áður en hann varð átján ára.
Plötusnúðurinn hjálpaði West að
taka lögin upp þegar hann var
óþekktur en hann hélt því fram að
West hefði skrifað undir samning
þess efnis að honum væri leyfilegt
að dreifa tónlistinni. West hefur hins
vegar kært plötusnúðinn fyrir að
falsa undirskriftina. West byrjaði að
rappa þegar hann var unglingur í
grunnskóla og náði
frama þegar hann vann
að lögum fyrir Jay-Z,
Alicia Keys og fleiri. Platan hans The College
Dropout fleytti honum á stjörnuhimininn en hún vann
verðlaun á síðustu
Grammy-hátíð fyrir bestu rapp plötuna. Nýjasta plata
West, Late Registration, kom út á
þriðjudag í Bandaríkjunum.

N‡ plata
R&B-söngkonan Toni Braxton er
að gefa út nýja plötu. Hún hefur
ekki gefið út plötu síðan árið
2002, en sú plata bar heitið
„More than a woman“ og seldist í
meira en 433.000 eintökum í
Bandaríkjunum. Nýja plata sönkonunnar heitir „Libra“ og á að
koma út 27. september næstkomandi. Það verður
forvitnilegt
að
heyra
hvernig
platan á
eftir að
hljóma
en hún er
sögð lofa
m j ö g
góðu. ■

ngelina stal Brad Pitt en Jennifer
Aniston er konan sem flestar
A
breskar konur vilja líkjast. Í skoðanakönnun sem sjónvarpsstöðin Five
gerði sögðust 28 prósent
spurðra kvenna vilja vera
eins og Jennifer en
næstar á listanum voru
Sienna Miller, ellefu
prósent, og Keira
Knightley, einnig með
11 prósent. Angelina
var hvergi nefnd, en
Brad Pitt var hins
vegar efstur á lista
flestra kvenna yfir
flottasta karlmanninn. 25 prósent
völdu Brad, fimmtán prósent Jude
Law og fjórtán prósent David Beckham.
ilary Duff hefur gagnrýnt keppinauta sína í poppbransanum
H
fyrir að vera of kynferðislega
ögrandi, sérstaklega Jessicu Simpson og Britney Spears sem hún segir „óþroskaðar“. „Ég held að það sé
engan veginn merki um þroska að
fara úr fötunum í myndböndum eða
vera blindfull öll kvöld,“ sagði Duff.
„Ég vil ekki líta aftur eftir nokkur ár
og hugsa: Æ, þetta er vandræðalegt,“ segir stúlkan sem er aðeins
sautján ára gömul.

BALLETT
BALLET
Byrjendur
yngst 3 ára og
framhaldsnemendur

Kennsla hefst
12. september
Innritun í síma
562-0091

býður öllum GSM notendum sýnum að sjá myndina fyrir 800 kr.
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VIÐ TÆKIÐ

Raunveruleikaﬂættir

▼

▼

Svar:
Libby Holden í kvikmyndinni Primary
Colors árið 1998.

20.00

22.00

Drama

20.00

Raunveruleiki
CURB YOUR ENTHUSIASM

sumars. Í fyrra tókst henni til að
mynda að segja mér óbeint hver sigurvegarinn í America's Next Top
Model væri. Það byrjaði svona, „Ég
veit hver vinnur“. Ég vildi ekki fá að
heyra meira um það og sagði henni að
halda því fyrir sjálfa sig. En hún gafst
ekki upp. Hún náði að upplýsa mig um
hvaða fjórar stelpur kæmust í úrslit
og stuttu seinna komu setningar á
borð við: „sú sem vinnur er algjör
frekja,“ og „sú sem vinnur þetta er
svört,“ og þar með var það búið. Hún
þurfti ekki að segja meir, svarið var
komið og spennan farin. Í vetur mun
hún ekki komast upp með þetta. Ég vil
engin svör og engar ágiskanir. Ég vil fá að vera spennt í
hverri viku í allan vetur.

▼

„Mr. I'm about to make you Mrs.“

Ég veit að sumum finnst það ekki í
lagi en ég ætla samt að játa. Ég er
sjúk í alvöru Ameríska raunveruleikaþætti af öllu tagi og má helst ekki
missa af neinu. Ég bíð spennt eftir því
að America's Next Top Model byrji á
Skjánum, Survivor og allir hinir þættirnir mínir. Veturinn hefur eitt gott í
vændum að mínu mati og það eru allir
þessir uppáhaldsþættir mínir. Það vill
svo til að ég á vinkonu, góða vinkonu,
sem hefur verið með annan fótinn í
Bandaríkjunum síðastliðin ár og hefur
þar af leiðandi séð alla þessa þætti
löngu áður en þeir ná að komast hingað til lands. Það versta er að hún hefur mjög gaman af því að segja mér frá úrslitum og endalokum þeirra þegar hún kemur heim til Íslands í lok hvers

▼

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

21.30

Gaman
AMERICAN DAD

THE KING OF QUEENS

23.15 Aðþrengdar eiginkonur (2:23) 0.00
Kastljósið 0.20 Dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ
6.00 Osmosis Jones 8.00 A Hard Day’s Night
10.00 Spin the Bottle 12.00 Wide Awake 14.00
Osmosis Jones 16.00 A Hard Day¥s Night 18.00
Spin the Bottle 20.00 The Time Machine (B. börnum) 22.00 Hellraiser: Inferno (Str. b. börnum)
0.00 Poltergeist 2 (Str. b. börnum) 2.00 Cubbyhouse (Str. b. börnum) 4.00 Hellraiser: Inferno

▼

es) Breskur myndaflokkur um lýtalækni sem söðlar um og gerist heimilislæknir í fiskimannaþorpi til að bjarga
hjónabandi sínu.
Nýgræðingar (74:93) (Scrubs)
Sporlaust (24:24) (Without A Trace II)
Bandarísk spennuþáttaröð um sveit
innan Alríkislögreglunnar sem leitar
að týndu fólki.
Tíufréttir
Í hár saman (2:6) (Cutting It III) Breskur myndaflokkur.

Fréttir Stöðvar 2
Ísland í dag
The Simpsons (13:25) (e)
Strákarnir
Apprentice 3, The (14:18) Hópur fólks
keppir um draumastarfið hjá milljarðamæringnum Donald Trump sem
sjálfur hefur úrslitavaldið.
21.15 Mile High (19:26) Velkomin aftur um
borð hjá lággjaldaflugfélaginu Fresh.
Bönnuð börnum.
22.00 Curb Your Enthusiasm (4:10) Larry
David leikur sjálfan sig en hann ratar
af óskiljanlegum ástæðum sífellt í
vandræði.
22.30 Third Watch (21:22) Framhaldsþáttur
sem fjallar um hugdjarfan hóp fólks.
Bönnuð börnum.

23.15 Road Ends (Str. b. börnum) 0.45 Bad
City Blues (Str. b. börnum) 2.20 Sjálfstætt
fólk 2.45 Kóngur um stund (4:16) 3.10 Fréttir og Ísland í dag 4.30 Ísland í bítið 6.30 Tón-

OMEGA
7.00 Jimmy Swaggart 8.00 Billy Graham 9.00 Robert Schuller 10.00 Blandað efni 11.00 Samverustund 12.00 Miðnæturhróp 12.30 Maríusystur
13.00 Blandað efni 14.00 Um trúna og tilveruna
14.30 Gunnar Þorsteinsson (e) 15.00 Ron Phillips
15.30 Mack Lyon 16.00 Blandað efni 17.00 Samverustund (e) 18.00 Freddie Filmore 18.30 Dr.
David Cho 19.00 Believers Christian Fellowship
20.00 Fíladelfía 21.00 Samverustund (e) 22.00
Blandað efni 23.00 Robert Schuller 0.00 Nætursjónvarp

House N‡tt!
Frábærir ﬂættir sem slógu í gegn vestanhafs!

Hefjast í kvöld!

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Road to Stardom With Missy Elliot
(10:10) (Live finale)

19.50 Supersport (7:50)
20.00 American Dad (1:13) (Pilot)
20.30 Byrjaðu aldrei að reykja Fréttamanna-

21.00
21.45
22.05
22.45

fundur í beinni útsendingu og frumsýning á myndbandinu „Byrjaðu aldrei
að reykja!“ með Erpi Eyvindarsyni og
félögum.
Tru Calling (10:20) Þættir í anda Quantum Leap.
Byrjaðu aldrei að reykja (Fréttamannafundur og myndband)
Kvöldþátturinn Beinskeyttur spjall- og
skemmtiþáttur.
David Letterman Það er bara einn David Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna. Góðirgestir koma í
heimsókn.

23.35 The Cut (1:13) 0.25 Friends 2 (23:24)
0.50 Seinfeld 3 (7:24) 1.15 Kvöldþátturinn

E! ENTERTAINMENT
12.30 R.E.M. When in Rome 13.00 E! Entertainment
Specials 14.00 The E! True Hollywood Story 15.00
The E! True Hollywood Story 16.00 E! Entertainment
Specials 17.00 The E! True Hollywood Story 18.00 E!
News 18.30 R.E.M. When in Rome 19.00 America's
Sweetheart 20.00 The E! True Hollywood Story
21.00 The E! True Hollywood Story 22.00 The E!
True Hollywood Story 23.00 E! News 23.30 R.E.M.
When in Rome

fim
kl. 22

19.20 Þak yfir höfuðið (e)
19.30 Sledgehammer (e)
20.00 Less than Perfect Will er kominn með
nýja gellu, Dani. Dani er frekja og
heimtar að Claude verði senditíkin
hennar.
20.30 According to Jim - Tvöfaldur
21.30 The King of Queens - ný þáttaröð
22.00 House - NÝTT! Splunkunýr vinkill á
spennusögu þar sem hrappurinn er
sjúkdómur og hetjan er óvenjulegur
læknir sem engum treystir, og síst af
öllu sjúklingum sínum. Gregory House
læknir myndi ekki tala við sjúklinga
sína ef hann kæmist upp með það.
22.45 Jay Leno

18.30 Íslandsmótið í golfi 2005
19.45 Inside the US PGA Tour 2005 (Bandaríska mótaröðin í golfi) Ómissandi
þáttur fyrir golfáhugamenn.
20.10 Kraftasport (Suðurnesjatröllið 2005)
20.40 Bardaginn mikli (Mike Tyson - Lennox
Lewis) Í þessum þætti eru sýndir
gamlar myndir með Tyson en
snemma varð ljóst að þar væri afburðaboxari á ferðinni.
21.30 Fifth Gear (Í fimmta gír) Breskur bílaþáttur af bestu gerð. Hér er fjallað
jafnt um nýja sem notaða bíla en
ökutæki af nánast öllum stærðum og
gerðum koma við sögu.
22.00 Olíssport
22.30 2005 AVP Pro Beach Volleyball
(Strandblak)

▼

18.30
19.00
19.35
20.00
20.30

17.50 Cheers 18.20 Dr. Phil (e)

▼

18.30 Spæjarar (26:26)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Á ókunnri strönd (3:6) (Distant Shor-

ENNEMM / SÍA / NM17905

AVP PRO BEACH VOLLEYBALL

7.00 Olíssport

▼

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers 13.25 Auglýsingahlé
Simma og Jóa (e) 13.55 The Sketch Show
14.20 Fear Factor 15.05 What Not to Wear
15.35 Tónlist 16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag

▼

16.40 Formúlukvöld 17.05 Leiðarljós 17.50
Táknmálsfréttir 18.00 Stundin okkar

(Str. b. börnum)

Íþróttir

SKJÁREINN
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

22.00
22.20

22.30

Gaman

SJÓNVARPIÐ

20.50
21.15

▼

ÚR BÍÓHEIMUM

DISTANT SHORES

DRÍFA SIGURÐARDÓTTIR ELSKAR RAUNVERULEIKAÞÆTTI

23.30 Law & Order (e) 0.20 Cheers (e) 0.45

23.25 Mótorsport 2005

Óstöðvandi tónlist

AKSJÓN
7.15 Korter 20.30 Vatnaskil - Fíladelfía 21.00
Níubíó - No Tomorrow 23.15 Korter

ENSKI BOLTINN
1.09 2005 Fimmtudagur 14.00 Man. City Portsmouth frá 27.08. 16.00 Fulham - Everton frá 27.08. 18.00 Aston Villa - Blackburn
frá 27.08. 20.00 Stuðningsmannaþátturinn
„Liðið mitt“ 21.00 Newcastle - Man. Utd frá
28.08. 23.00 Middlesbrough - Charlton frá
28.08. 1.00 Wigan - Sunderland frá 27.08.
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VIÐ MÆLUM MEÐ...
House

Skjár einn kl. 22.00
Hugh Laurie leikur Gregory House.

Óvenjulegur læknir

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
14.00 Cycling: Tour of Spain 15.30 Tennis: Grand Slam Tournament US Open
BBC PRIME
12.00 Hetty Wainthropp Investigates 12.50 Teletubbies 13.15
Tweenies 13.35 Fimbles 13.55 Tikkabilla 14.25 Step Inside
14.35 Rule the School 15.00 Antiques Roadshow 15.30 Vets in
Practice 16.00 Animal Park 17.00 Bargain Hunt 17.30 EastEnders 18.00 One Foot in the Grave 18.30 2 point 4 Children 19.00
Edge of Darkness 20.00 Leonardo 21.00 Dog Eat Dog 21.35
Dead Ringers 22.00 Mersey Beat 23.00 Blue Planet - A Natural
History of the Oceans 0.00 Wild New World 1.00 The Mark Steel
Lectures
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Attacks of the Mystery Shark 13.00 Return to Titanic
14.00 Mosquito Hell 15.00 Bug Attack 16.00 Battlefront: Fall of
Poland 16.30 Battlefront: U-boat War 17.00 Animal Nightmares:
Alligators 17.30 Monkey Business 18.00 Attacks of the Mystery
Shark 19.00 When Expeditions Go Wrong: Sunken Sub 20.00
Taming the Tigers 21.00 Swamp Tigers 22.00 Return to Titanic
23.00 Taming the Tigers 0.00 Swamp Tigers
ANIMAL PLANET
12.00 From Cradle to Grave 13.00 Tall Blondes 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 Killing for a Living 19.00 Mutant Bees
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
DISCOVERY
12.30 Hooked on Fishing 13.00 Super Structures 14.00 Extreme
Machines 15.00 Scrapheap Challenge 16.00 Wheeler Dealers
16.30 Wheeler Dealers 17.00 American Chopper 18.00 Mythbusters 19.00 Guilty Or Innocent? 20.00 FBI Files 21.00
Murder Trail 22.00 Forensic Detectives 23.00 Mythbusters 0.00
Tanks
MTV
13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL 15.00
Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00 The Base
Chart 18.00 Pimp My Ride 18.30 Punk'd 19.00 Wonder
Showzen 19.30 The Osbournes 20.00 Top 10 at Ten 21.00
Switched On MTV 22.00 Superock 23.00 Just See MTV
VH1 EUROPE
11.00 VH1 Hits 15.00 So 80s 16.00 VH1 Viewer's Jukebox
17.00 The Fabulous Life of... 18.00 VH1 Classic 18.30 Then &
Now 19.00 The Fabulous Life of... 19.30 The Fabulous Life of...
20.00 The Fabulous Life of... 20.30 The Fabulous Life of... 21.00
VH1 Rocks 21.30 Flipside
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 Race to the Altar 17.40 Fashion House 18.05 Crimes of Fashion 18.30 Hollywood One on One 19.00
Girls Behaving Badly 19.25 Cheaters 20.15 Spicy Sex Files
21.10 My Messy Bedroom 21.35 Ex-Rated 22.00 What Men
Want 22.30 Men on Women 23.00 Weekend Warriors 23.30
Anything I Can Do 23.55 Arresting Design
CARTOON NETWORK
12.00 Dexter's Laboratory 12.30 Ed, Edd n Eddy 13.00
Codename: Kids Next Door 13.30 The Powerpuff Girls 14.00
Sabrina, The Animated Series 14.30 Atomic Betty 15.00 Teenage Mutant Ninja Turtles 15.30 Duel Masters 16.00 Codename:
Kids Next Doo 16.30 Foster's Home for Imaginary Friends
17.00 Duck Dodgers in the 24 1/2 Century 17.30 Charlie Brown
Specials 18.00 What's New Scooby-Doo? 18.30 Tom and Jerry
JETIX
12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Spider-Man 13.25
Moville Mysteries 13.50 PokÇmon VI 14.15 Digimon I 14.40
Spider-Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies
MGM
12.20 Grow Old Along with Me 13.55 Land of Doom 15.25 Lilies
of the Field 17.00 Extremities 18.30 Intimate Betrayal 20.10 Sibling Rivalry 21.40 Someone I Touched 23.00 Keaton's Cop
TCM
19.00 Ryan's Daughter 22.10 The Angry Hills 23.55 The Girl and
the General
HALLMARK
12.45 Category 6: Days of Destruction 14.15 A Promise Kept:
The Oksana Baiul Story 16.00 Just Cause 16.45 Follow the
Stars Home 18.30 Early Edition 19.15 Lives of the Saints 20.45
Broken Vows 22.30 Early Edition 23.15 Hamlet
BBC FOOD
13.00 Gondola On the Murra 13.30 Grigson 14.00 Can't Cook
Won't Cook 14.30 Galley Slaves 15.00 Nigella Bites 15.30 Ready Steady Cook 16.00 Friends for Dinner 16.30 The Hi Lo Club
17.00 Beauty and the Feast 17.30 Ever Wondered About Food
18.00 Tyler's Ultimate 18.30 A Cook's Tour 19.00 Beyond River
Cottage 19.30 The Way We Cooked 20.00 Off the Menu 20.30
Kitchen Takeover 21.00 Kitchen Takeover 21.30 Ready Steady
Cook
DR1
11.50 Her bygger vi liv 12.30 Hvad er det værd? 13.00 TV
Avisen med vejret 13.20 Koste hvad det vil 13.50 Nyheder på
tegnsprog 14.00 Liga DK 14.30 Ungefair 15.00 Kim Possible
15.20 Lucky Luke 15.50 Helt sikkert DR 16.00 Mini-GO! 16.30
TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Dagens Danmark 17.30
Lægens bord 18.00 DR-Derude direkte med Soren Ryge Petersen 18.30 Schackenborg - Godset i Grænselandet 19.00 TV
Avisen
SV1
12.05 Förorten 12.35 Plus om digital-TV 13.05 Forsytesagan
14.00 Rapport 14.10 Gomorron Sverige 14.55 Tre Kronor live:
Ceska Cup 16.15 BoliBompa 16.16 Karlsson på taket 16.45
Lilla Aktuellt 17.00 Tre Kronor live: Ceska Cup 17.30 Rapport
18.00 Solens mat 18.30 élskade dumburk 19.00 Dokument
utifrån: Hur Putin kom till makten 20.00 Sommardebatt 21.00
Rapport 21.10 Kulturnyheterna 21.20 Drömmarnas tid 22.05
Karl fär sin kilt 23.00 Söndning från SVT24

12.15 Hádegisútvarpið – Fréttatengt efni.
13.01 Hrafnaþing. 14.03 Royal búningur
15.03 Allt og sumt. 17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson.
18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.00 Ísland í dag
19.30 Úrval úr Morgunútvarpi e. 20.00
Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur.
e. 21.00 Morgunstund með Sigurði G.
Tómassyni e. 22.00 Á kassanum e.

BYLGJAN

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 Sumarsnakk 9.50 Morgunleikfimi 10.13 Vísnakvöld á liðinni öld 11.03
Samfélagið í nærmynd
13.00 Sakamálaleikrit, Vægðarleysi
14.03 Útvarpssagan: Hús úr húsi 14.30 Hugað að hönnun 15.03 Góður, betri, bestur
16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00 Vitinn 19.27 Sumartónleikar evrópskra
útvarpsstöðva 21.55 Orð kvöldsins 22.15
Kvöldsagan, Heimaeyjarfólkið
23.00 Hlaupanótan

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur
með Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

FM 99,4

degi

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 17.03 Útvarp
Bolur

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00
Sjónvarpsfréttir og Kastljósið 20.00 Músík
og sport 22.10 Popp og ról
0.10 Ljúfir næturtónar

»

House er nýr þáttur sem slegið hefur í gegn
vestanhafs og var tilnefndur til fimm
Emmy-verðlauna á síðustu hátíð. Í House
er algjörlega nýr vinkill tekinn á spennusögum þar sem hrappurinn er sjúkdómur og
hetjan er afar óvenjulegur læknir sem engum treystir, síst af öllu sjúklingum sínum.
Gregory House myndi ekki tala við sjúklinga sína ef hann kæmist upp með það og
gengur við staf sem undirstrikar harkalega
framkomu hans. En þótt hann jaðri við að
vera félagsfælinn er hann engu síður frumkvöðull á sviði læknavísindanna, virtur
meðal jafningja og nýtur þess að takast á
við læknisfræðilegar ráðgátur til að bjarga
mannslífum.

FM 90,9

7.03 Morgunútvarpið. 9.03 Margrætt með
Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur. 10.03 Morgunstund með Sigurði G. Tómassyni.

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 Gunnar Kjartansson 15.00 Hild-

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykjavík Síðdegis

ur Helga 16.00 Kynjastríðið 17.00 Gústaf
Nielsson 18.00 Meinhornið 19.00 Bláhornið
20.00 Arnþrúður Karlsdóttir 22.00 Rósa
Ingólfsdóttir 23.00 Kjartan G. Kjartansson 0.00
Hildur Helga 1.00 Kynjastríðið 2.00 Gústaf
Nielsson 3.00 Rósa Ingólfsdóttir 4.00 Kjartan
G. Kjartansson 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
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ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON, RITSTJÓRI SIRKUS RVK.

Apparat, Ishiguro, Ostabú›in og San Francisco
TÓNLISTIN Hef alltaf verið hálf föst í
fortíðinni og öllu frá sjöunda áratugnum: Velvet Underground, Stooges og
Standells, Lee Hazlewood og Nancy
Sinatra. Allt sem Jóhann Jóhannsson
Apparat-maður gerir er líka snilld.
Hlusta núna á Clinic, Hudson Wayne,
Beck, Death in Vegas, Singapore Sling
og tangóplötuna Gotan Project.

HRÓSIÐ
..fær leikkonan Steinunn Ólína
Þorsteinsdóttir fyrir að ráðast
inn á nýjan vettvang og ætla að
senda frá sér skáldsögu fyrir jólin.
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LÁRÉTT 2 spyrja, 6 kind, 8 bein, 9 tæki,
11 klukkan, 12 byggingareining prótína,
14 sníkjudýr, 16 pípa, 17 hækkar, 18 lágvær niður, 20 ónefndur, 21 nabbi.
LÓÐRÉTT 1 rífa upp með rótum, 3 númer, 4 ávanabindandi efni, 5 kraftur, 7 lofaður, 10 æviferill, 13 nálægt, 15 bjáni, 16
espa, 19 tveir eins.
LAUSN

GUÐRÚN ÁRNADÓTTIR: DYGGUR ÞJÓÐLEIKHÚSGESTUR Í 55 ÁR

„Þetta byrjaði á því að kunningi
minn gaf mér tvo miða á frumsýningu þegar Þjóðleikhúsið var
stofnað,“ segir Guðrún Árnadóttir
sem er 89 ára gömul og hefur ekki
misst úr frumsýningu síðan Þjóðleikhúsið var vígt árið 1950.
„Hann sagði mér að láta mig
aldrei vanta á frumsýningar,“ segir Guðrún sem hefur staðið við
loforðið.
„Sem lítilli stelpu fannst mér
strax gaman að fara í leikhús. Ég
bjó á Stokkseyri og missti aldrei
af sýningum leikfélagsins þar. Á
Stokkseyri var alltaf verið að
biðja mig um að leika í sýningum
en ég hafði engan áhuga á því,“
segir Guðrún sem valdi að verða
hjúkrunarfræðingur og sinnti
starfi sínu af ástríðu. Á seinni
árum hefur Guðrún einnig lagt
stund á bútasaum og hefur skapað
ófá listaverkin í formi veggteppa
og rúmáklæða.
En hvað skildi það vera sem
heillar Guðrúnu við að fara á leikhúsfrumsýningar. „Það er stemningin,“ segir Guðrún en tekur það
þó fram að hún heillast ekki af
glamúrnum sem fylgir frumsýningunum. „Ég fer ekki til að sjá
forsetann heldur finnst mér
skipta máli að sjá leiksýningar
þegar enginn annar er búinn að
sjá þær. Þá getur maður treyst því
að enginn sé búinn að vera að
blaðra um verkin,“ en Guðrún er
ekki alltaf sammála almannarómi
eða leikhúsgagnrýnendum fjölmiðla. „Fyrir um sjö, átta árum
las ég til dæmis gagnrýni eftir
konu í Morgunblaðinu og ég var
ekki sammála einu orði sem hún
skrifaði. Það var eins og við hefðum ekki séð sömu sýninguna.“
Starfsmenn Þjóðleikhússins hafa í
gegnum tíðina kannast við Guðrúnu og treysta á leikdóma hennar. „Einu sinni sagði vinkona mín
að einn starfsmaður Þjóðleikhússins spyrði hana alltaf sömu spurn-

LÁRÉTT: 2 inna, 6 ær, 8 rif, 9 tól, 11 kl,
12 amínó, 14 afæta, 16 æð, 17 rís, 18
suð, 20 nn, 21 arða.
LÓÐRÉTT: 1 ræta, 3 nr, 4 nikótín, 5 afl, 7
rómaður, 10 líf, 13 nær, 15 asni, 16 æsa,
19 ðð.

Stór Humar
Medium Humar
Sigin grásleppa

» FASTUR

» FASTUR
» PU N KTU R

VERKEFNIÐ Þessa dagana tekur tímaritið Sirkus RVK mestan tíma og hugsun. Afar skemmtileg, krefjandi og lifandi vinna að móta nýtt tímarit. Vinn
með góðu fólki sem hefur metnað til
þess að gera vandaða og spennandi
hluti. Höfum fengið virkilega góð viðbrögð sem hvetja mann áfram á enn
betri braut.

Mætir alltaf á frumsýningu

11

14

BORGIN Er heilluð af San Francisco.
Borgin er svo lifandi, þar mætast
margir menningarheimar, viss artístemning liggur í loftinu og hippafílingur í gangi. Æðislegt fólk, matur,
búðir og þessar snarbiluðu og bröttu
götur. Náttúran í kring er stórfengleg,
engin mengun; bara ferskur vindur frá
hafinu. En ég bý í Reykjavík, þannig að
hún hlýtur að vera uppáhaldsborgin.

BÚÐIN Hér heima: Trilogia, Kron, Rokk
og Rósir og Nonnabúð. Erlendis: Agnés B, Paul and Joe, Harvey Nichols og
Myla. Er húkkt á Fylgifiskum og Ostabúðinni á Skólavörðustíg.

» PU N KTU R

FRÉTTABLAÐIÐ/ÞK

2

1

BÓKIN Byrjaði loksins á Never Let Me
Go eftir Kazuo Ishiguro og er hálfnuð,
sem þýðir að restin verður lesin í
kvöld, enda ofurheillandi bók. Svo er
ég að lesa Kalla og sælgætisgerðina
eftir Roald Dahl með smáfólkinu.

BÍÓMYNDIN Leigði Hotel Rwanda um
síðustu helgi og grét úr mér augun.
Skammast mín gífurlega fyrir að vita of
lítið um þjóðarmorðin í Rwanda og afskipti Vesturlanda af ástandinu. Allir
eiga að sjá þessa mynd.

FRÉTTIR AF FÓLKI
atahönnuðurinn Marín
Manda Magnúsdóttir
F
eignaðist stúlkubarn 25.
ágúst síðastliðinn með
kærasta sínum, Danny
Tanggaard Nielsen. Stúlkan
kom í heiminn á Hvidovre
Hospital í Kaupmannahöfn en fjölskyldan er
búsett þar. Á heimasíðu litlu stúlkunnar á
www.barnaland.is
kemur fram að fæðingin hafi tekið á
móðurina enda hafi
hún verið í tuttugu
tíma að reyna að
fæða frumburðinn. Það
kom þó ekki
að sök og heilsast öllum vel.
örgum þótti lítið fara fyrir jafnræði R-lista flokkanna meðal
M
kjósenda sem spurðir voru í könnun
Fréttablaðsins á mánudag. Fylgi
flokkannna reyndist mismikið svo
ekki sé meira sagt. Samfylkingin
hefði fengið fimm fulltrúa í borgarstjórn, Vinstri grænir einn og Framsóknarflokkurinn engann.
að rifjaðist upp fyrir gárungunum
að jafnræðishugsjón Vinstri
grænna í samningaþrefinu á dögunum virtist vera fólgin í því
að í níu efstu
sætum R-listans
ættu að vera þrír
frá hverjum flokki.
g svo sprungu
viðræðurnar,
nokkru áður en kjósendur tilkynntu að
hlutföllin ættu að
vera fimm, einn
og núll!

Þ

O

GUÐRÚN ÁRNADÓTTIR Er oft ósammála leikhúsgagnrýnendum og kýs að sjá leiksýningar áður en fólk fer að blaðra um verkin.

ingar að lokinni frumsýningu:
„Hvað sagði Guðrún?“ Ef ég var
ánægð með leikritið fullyrti hann
að verkið yrði vel sótt.“
Meðal þeirra leikara sem eru í
uppáhaldi hjá Guðrúnu er Stefán
Jónsson. „Ég sá hann meðal annars í Veislunni og mér finnst hann
óaðfinnanlegur í öllu sem hann
gerir bæði sem leikari og leikstjóri,“ en Stefán leikstýrir jólaleikriti Þjóðleikhússins. „Ég var
að enda við að kaupa leikhúsmiða

fyrir allt árið og er spennt fyrir
vetrinum því mér finnst Tinna
vera rétta manneskjan í leikhússtjórastarfið. Ég er ekki búin að
skoða alla verkefnaskrána en ég
hlakka mest til að sjá fyrstu frumsýninguna,“ segir Guðrún sem
ætlar greinilega ekki að láta sig
vanta í leikhúsið 14. október þegar verkið Halldór í Hollywood eftir Ólaf Hauk Símonarson verður
frumsýnt.
thorakaritas@frettabladid.is

35 hljómsveitir bætast vi›
35 íslenskar hljómsveitir og tónlistarmenn hafa bæst við dagskrá
Iceland Airwaves-tónlistarhátíðarinnar sem fer fram 19. til 23.
október.
Á meðal þeirra sem hafa bæst
við eru: Ghostigital, Singarpore
Sling, Stórsveit Nix Noltes, Worm
is Green, The Viking Giant Show,
Lára, Lights on the Highway og
Jakbínarína, sem vann Músíktilraunir fyrr á árinu. Núverandi
dagskrá
hátíðarinnar
samanstendur nú af sjötíu listamönnum og hljómsveitum, þar af sextíu
innlendum og tíu erlendum. Á
næstu vikum bætist enn í hóp
þeirra sem þar munu koma fram.
Þrettán af 35 listamönnum og
hljómsveitum sem hafa bæst við
hafa ekki komið fram á hátíðinni
áður. Má þar nefna Stórsveit Nix
Noltes, sem spilar þjóðlagaskotna
Balkan-tónlist, sólóverkefni Heiðars úr Botnleðju, The Giant Vik-

JAKOBÍNARÍNA Hljómsveitin Jakobínarína, sem vann Músíktilraunir í ár, spilar á Iceland
Airwaves í október.

ing Show, sem slegið hefur í gegn
með laginu „Party at the White
House,“ og sólóverkefni Jöru, eða
Jarþrúðar Karlsdóttur sem hefur
sungið með sveitum á borð við

Bang Gang og Singapore Sling.
Einnig spilar á hátíðinni Jeff
Who? sem hitar upp fyrir Franz
Ferdinad á tónleikum þeirra í
Kaplakrika annað kvöld. ■

Skífan kynnir byltingu í afþreyingu

PSP VÉLIN
ER KOMIN
Í VERSLANIR SKÍFUNNAR!

Frítt niðurhal
að verðmæti

999 kr.
fylgir hverri PSP-vél

Lifðu í þínum heimi. Spilaðu í okkar.

Medievil

World Tour Soccer

Everybody’s Golf

Gran Prix

Fired Up

Ridge Racer

TONLIST.IS

Wipeout Pure

Leikir. Kvikmyndir. Tónlist. Ljósmyndir. PlayStation Portable.
www.yourpsp.com

...skemmtir þér ; )

Skífan Laugavegi 26 opið alla daga til 22 • Skífan Smáralind • Skífan Kringlunni • www.skifan.is

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

SJÓNVARP

BAKÞANKAR

Ég fæ Sýn í 3 mánuði
og sé öll mörkin sem liðið
mitt skorar í gemsanum!

JÓNS GNARR

Sykur
É

g er búinn að vera að pæla soldið
í sykri undanfarið. Ég fór að lesa
utan á umbúðir á matvælum og fékk
áfall. Það er viðbættur sykur í öllu
mögulegu. Hann er ekki bara í
nammi. Meira að segja í auglýstum
hollustuvörum eins og skyri og
morgunkorni er oft mikið magn af
viðbættum sykri. Allir vita að ávextir
eru hollir. Af hverju er ekki hægt að
bragðbæta hollustuvörur með ávöxtum? Kannski er svarið það að sykur
er ódýr. Hann drýgir matinn og gerir
hann bragðbetri og þar af leiðandi
selst hann betur. Ég hef heyrt að
sykri sé jafnvel sprautað í kjöt til að
bragðbæta það. Ég er að sjálfsögðu
ekki að tala um náttúrulegan sykur
sem er í ýmsum matvörum frá náttúrunnar hendi, heldur hvítan, unninn
sykur.

SYKURINN er að mestu framleiddur í fátæku löndunum. Ég las í bók að
í Norður-Brasilíu væru um 30% íbúanna líkamlega og andlega fötluð af
sykuráti. Þar vinnur fólk við sykurframleiðsluna fyrir svo lág laun að
það hefur ekki efni á að gefa börnum
sínum annað að éta en hreinan sykur.

0 kr.

0 kr.

Sýn í 3 mánuði

Enski boltinn í símann

Meistaradeildin í símann

Allir sem skráðir eru í Og1 fá áskrift að
Sýn fyrir 0 kr. í 3 mánuði.
Tilboðsverð 1.990 kr. á mánuði
eftir það.

Allir sem skráðir eru í Og1 geta valið sitt lið í
Enska boltanum og séð öll mörkin sem liðið
skorar í GSM-símanum fyrir 0 kr.

Allir sem skráðir eru í Og1 geta valið
sitt lið í Meistaradeildinni og séð öll
mörkin úr þeim riðli og úrslitakeppninni í GSM-símanum fyrir 0 kr.

Skráning þarf að berast fyrir 1. október

SYKUR er orkuríkur en algjörlega
næringarlaus. Hann gefur okkur
kraft og vekur tímabundna vellíðan.
Ofneysla á sykri er ekkert ósvipuð
fíkniefnaneyslu. Allir vita að sykur
skemmir tennurnar og maður verður
feitur af honum. En hann hefur líka
margvísleg önnur skaðleg áhrif á líkamann og sálarlífið. Ég held að mikið
af sjúkdómum okkar Vesturlandabúa
megi rekja til sykuráts eða líkamsástands þess vegna. Ekki er allur
matur næring.

Og1 lækkar verulega kostnað heimila sem eru með GSM áskrift, Heimasíma og Internet hjá Og Vodafone.
Kynntu þér einnig ávinninginn fyrir GSM, Internet og Heimasíma.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS OGV 29183 08/2005

ÞEGAR ÉG VAR lítill var stærsta
gosflaskan einn lítri. Núna er hún
tveir. En fólk er ekkert þyrstara nú
en þá. Gos er í rauninni ekkert
annað en bragðbætt sykurvatn. Það
er eins og einhver sé að plata mann
til að éta sífellt meira af sykri með
því að lauma honum í mat sem mann
grunar ekki að sykur sé í. Kannski
erum við orðin sykurfíklar án þess
að gera okkur grein fyrir því.
Hvenær er neysla orðin ofneysla? Er
það ekki þegar við erum byrjuð að
fá neikvæðar afleiðingar af neyslunni?

0 kr.

ÞAÐ ER ÁGÆTT að borða sykur í
hófi en þetta er komið út yfir öll
mörk. Það er í rauninni algjörlega
óþarfi að borða sykur. Héðan í frá
mun ég velja mér matvörur sem eru
án viðbætts sykurs.
jongnarr@frettabladid.is

Komdu í verslun Og Vodafone, hringdu í 1414 eða smelltu þér á www.ogvodafone.is
fyrir nánari upplýsingar og skráningu í Og1.

