
Flest heimili á landinu eru með örbylgjuofn en
fáir geta þó státað af aukabúnaði úr kristal eins
og Matís.
„Örbylgjuofninn okkar er í raun ósköp venjulegur
örbylgjuofn. Það er bara aukabúnaðurinn sem gerir
hann frábrugðinn þessum sem flestir eru með í 

eldhúsinu sínu,“ segir Gísli Þorsteinsson, markaðs-
stjóri Matís, Matvælarannsókna Íslands.

Ofninn er tengdur hitanemum úr kristal og stýri-
búnaði sem stungið er á víð og dreif í matvælin sem 

er verið að kanna. Þannig er ástand og va
matvæla á borð við fi kið

er notaður til þess að kanna þol vörunnar áður en hún
fer á markað,“ segir Gísli.Búnaðurinn sem fylgir örbylgjuofninum er sá eini
sinnar tegundar á landinu og kemur upprunalega frá
Kanada. „Það má segja að þetta sé dýrasti örbylgju-
ofninn á Íslandi þegar aukabúnaðurinn er talinn með
enda kostar hann um tvær milljónir króna,“ segir
Gísli.

Vísindamenn Matís og nemar í matvælafræðum
við Háskóla Íslands eru þeir sem hen Gísli þ
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Tveggja til fimm herbergja íbúðir til sölu í nýju sex hæða lyftuhúsi í Kórahverfi.
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Nýjar íbúðir í góðu hverfi

Íbúðirnar eru tveggja til fimm herbergja en lóðin skilast fullbúin.
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Upprennandi stjarna

 Börkur Árnason og Höskuldur Kristvinsson 
voru í gær meðal þeirra þolgóðu hlaupara sem luku 
163 kílómetra kapphlaupi umhverfis Mont Blanc, 
hæsta fjall Evrópu. Vegalengdin í The North Face 
Ultra Trail-fjallahlaupinu jafnast á við næstum 
fjögur maraþonhlaup og keppendur hækka sig í 
landslaginu um alls 8.835 metra eða sem nemur hæð 
Everest-fjalls.

Börkur, sem er 35 ára, lauk þolrauninni á 35 
klukkustundum og 41 mínútu en Höskuldur, sem er 
57 ára, hljóp á 44 klukkustundum og 35 mínútum. 
Alls tóku ríflega 2.300 manns af báðum kynjum þátt 
í hlaupinu.

„Þetta var mjög erfitt,“ sagði Börkur í samtali við 
Fréttablaðið eftir hlaupið en kvaðst þó ekki eins 
þreyttur eftir þetta hlaup og mörg önnur.
Hann lenti í örlitlum vandræðum í fyrri hluta 
hlaupsins vegna vökvaskorts og um miðbik keppn-
innar gerði gríðarlegur hiti hlaupurum erfitt fyrir. 
„Þegar fór síðan að kólna aftur þá dúndraði ég 

áfram og tók rosalega gott hlaup síðustu átta 
tímana,“ segir Börkur, sæll með unnið afrek. Birkir 
Árnason hljóp hálfa vegalengdina, 86 kílómetra, á 
átján og hálfri klukkustund. 

 Fimmtán starfsmenn verk-
takafyrirtækisins Arnarfells slös-
uðust þegar rútu var ekið út af á 
veginum niður af Bessastaðafjalli 
á Fljótsdalsheiði rétt fyrir klukk-
an eitt í gær. Rútan hafnaði á grjót-
vegg. Þrjátíu menn frá Póllandi, 
Rússlandi og Lettlandi voru í 
rútunni.

Slysið varð í beygju efst á veg-
inum niður af fjallinu. Talið er að 
bremsur rútunnar hafi bilað. 
Óskar Bjartmarz, yfirlögreglu-
þjónn hjá lögreglunni á Seyðis-
firði, getur ekki staðfest að brems-
ur rútunnar hafi bilað en segir að 
ekki hafi verið bremsuför að slys-
staðnum. Rútan verður rannsökuð 
í dag.

Læknir á sjúkrahúsinu segir að 
einhverjir mannanna hafi verið í 
bílbeltum.

Að sögn Péturs Heimissonar, 
yfirlæknis á Heilbrigðisstofnun 
Austurlands á Egilsstöðum, voru 

tveir mannanna sendir með 
sjúkraflugi á slysadeild Landspít-
ala í Fossvogi í gærdag því meiðsli 
þeirra voru talin alvarleg. Vakt-
hafandi læknir á slysadeildinni 
sagði í gærkvöldi að mennirnir 
væru ekki í lífshættu en að annar 
þeirra hefði verið sendur á gjör-
gæslu.

Sjö af mönnunum voru sendir til 
Reykjavíkur með Fokker-flugvél 
Landshelgisgæslunnar um sex-
leytið í gær. Mennirnir hlutu 
ýmiss konar beinbrot en eru ekki 
alvarlega slasaðir að sögn vakt-
hafandi læknis. Sex hinna slösuðu 
voru sendir á sjúkrahúsið á Akur-
eyri, Norðfirði og Neskaupstað.

Fimmtán farþegar í rútunni 

hlutu minniháttar áverka og voru 
fluttir í fjöldahjálparstöð Rauða 
kross Íslands í Grunnskólanum á 
Egilsstöðum. Þeir voru síðan flutt-
ir á sjúkrahúsið á Egilsstöðum og 
útskrifaðir í gær.

Auk Fokker-vélarinnar voru 
þyrlur gæslunnar TF-GNÁ og TF-
EIR sendar frá Reykjavík og á 
slysstað til að sjá um sjúkraflutn-
inga. Fokker-flugvél frá Flugfé-
lagi Íslands var einnig send frá 
Reykjavík á slysstaðinn með 
lækna og hjúkrunarfólk. 

Rútan var á leið til Egilsstaða 
með mennina frá Hraunaveitu í 
Fljótsdal, þar sem Arnarfell vinn-
ur að sprengingu og borun veitu-
ganga Jökulsár í Fljótsdal.

Bremsuleysi orsök slyssins
Fimmtán menn slösuðust þegar rútu var ekið út af á Bessastaðafjalli í Fljótsdal. Tveir slösuðust alvarlega 
en eru ekki í lífshættu. Þrjátíu voru í rútunni og voru fimmtán útskrifaðir af sjúkrahúsum í gær.

Um hundrað manns í 
Khost-héraði í Afganistan hafa 
efnt til mótmæla gegn fótboltum. 

Boltarnir, sem bandarískir 
hermenn dreifðu í því skyni að 
gleðja börn á svæðinu, eru 
skreyttir þjóðfánum fjölda landa. 
Þar á meðal er fáni Sádi-Arabíu, 
en á hann er prentuð tilvitnun í 
Kóraninn. Að mati mótmælend-
anna jafngildir dreifing boltanna 
guðlasti, því ekki komi til greina 
fyrir guðhræddan múslima að 
sparka í guðsorðið.

Stjórnvöld í Sádi-Arabíu hafa 
áður kvartað yfir því við stjórn-
arnefnd heimsmeistarakeppninn-
ar í knattspyrnu að fáni landsins 
skuli prentaður á fótbolta. 

Sjá guðlast í 
fótboltagjöf



 „Það er ekki mjög 
traustvekjandi ef á sama fundinum 
er eitt og sama landið með stað, 
sem er ekki nógu vel gætt, og um 
leið að tilnefna nýjan stað á 
skrána,“ segir Ragnheiður H. 
Þórarinsdóttir, starfsmaður heims-
minjanefndar. 

„Það kæmi 
mér ekki á óvart 
ef fjallað yrði 
um þetta á sama 
fundinum. Það 
er þá sama 
nefndin sem 
þyrfti að fjalla 
um veginn við 
Þingvelli og 
fjallaði um til-
nefningu Surts-
eyjar, kannski 

daginn eftir. Það getur haft áhrif 
og við gætum misst þarna ákveð-
inn trúverðugleika,“ segir hún.

Pétur M. Jónasson, vatnalíffræð-
ingur og heiðursprófessor við 
Kaupmannahafnarháskóla, hefur 
sent Menningarmálastofnun Sam-
einuðu þjóðanna (UNESCO) erindi 
um úrskurð Skipulagsstofnunar 

um nýjan sextán kílómetra langan 
Gjábakkaveg.

Pétur telur að niturmengun frá 
umferð um veginn ógni lífríki 
vatnsins. „Það mun virka sem salt-
pétursáburður á vistkerfið,“ segir 
hann. Þingvellir gætu því fallið af 
heimsminjaskránni.

Ragnheiður rifjar upp að í fyrra 
hafi staður verið fjarlægður af 
skránni með þessum hætti. Það hafi 

verið í fyrsta skipti í sögu heims-
minjaskrár sem það hafi verið 
gert.

„Fordæmi hefur því verið sett 
um þetta og UNESCO hefur auðvit-
að eftirlit með stöðum á skránni,“ 
segir hún. 

Ragnheiður vonast þó til að hægt 
verði að komast að einhverju sam-
komulagi um framkvæmdina. 
UNESCO hafi beitt hótunum við 
svipaðar aðstæður, og með góðum 
árangri í gegnum tíðina.

„Ég vona að okkur takist að sann-
færa nefndina í París um að engin 
hætta sé á ferðum. Við reynum þá 
að fá einhverja sameiginlega niður-
stöðu í þetta. Fyrrverandi heims-
minjanefnd hafði verið í sambandi 
við Vegagerðina og látið í ljós 
áhyggjur. Við þurfum að ræða við 
hana aftur og við Þingvallanefnd. 
En ef við gerum ekkert gætum við 
lent í vandræðum.“

Nýr Gjábakkavegur 
gæti ógnað Surtsey
Starfsmaður heimsminjanefndar óttast að Íslendingar glati trúverðugleika 
gagnvart UNESCO við það að leggja veg á svæði sem nú þegar hefur verið tekið 
inn á skrá. UNESCO fjarlægði stað af heimsminjaskrá í fyrra og gaf þá fordæmi.

 N1 hefur keypt allt 
hlutaféð í Staðarskála ehf. af 
fjölskyldunni á Stað í Hrútafirði 
en fyrir átti N1 fjórðungshlut í 
fyrirtækinu.

Staðarskáli ehf. rekur Staðar-
skála, Veitingaskálann Brú og 
gistihúsið Staðarflöt og áforma 
stjórnendur N1 að reka félagið í 
óbreyttri mynd uns nýr vegur í 
botni Hrútafjarðar verður 
tilbúinn. Er þá ætlunin loka 
skálunum en reisa þess í stað 
nýjan við hin nýju gatnamót 
Þjóðvegar 1 undir merkjum 
Staðarskála og N1.

N1 kaupir Stað-
arskála og Brú

Dómsmálaráðherra
Bretlands hvatti í gær alla sem 
gefið gætu upplýsingar sem 
tengdust skotárásinni á hinn 
ellefu ára gamla Rhys Jones í 
Liverpool í vikunni til að koma 
þeim til lögreglu. Margir 
Liverpool-búar báðu fyrir drengn-
um látna og fjölskyldu hans í 
messum gærdagsins. 

Lögreglan lýsti áhyggjum af 
því hve fáar vísbendingar hefðu 
borist frá almenningi og hét þeim 
vernd sem óttuðust refsiaðgerðir 
glæpagengja ef þeir gæfu sig 
fram til að koma á framfæri 
upplýsingum sem hjálpað gætu 
við að upplýsa málið. Grunur 
leikur á um að meðlimir unglinga-
gengis hafi framið ódæðið.

Lýst eftir 
upplýsingum

Samkvæmt bandarísku vefsíðunni 
grist.org er Reykjavík umhverfisvænsta borg 
heims um þessar mundir og trónir því efst á lista 
Grist-samtakanna yfir grænustu borgir heims. 

Á vefsíðunni eru helstu ástæður útnefningarinn-
ar sagðar þær að í Reykjavík gangi strætisvagnar 
á vetni um götur borgarinnar auk þess sem heitt 
vatn og öll orka komi frá endurnýjanlegum 
uppsprettum. Þá er einnig nefnt að stefnt sé að því 
að borgin verði laus við jarðefnaeldsneyti árið 
2050. Einnig er minnst á að borgarstjórinn í 
Reykjavík stefni að því að borgin verði sú hrein-
asta í Evrópu.

Í samantekt Grist er tekið fram að borgirnar á 
listanum séu ekki endilega þær grænustu á 
jörðinni í raun og veru en allar eigi þær það 
sameiginlegt að eiga hrós skilið fyrir mikla 
viðleitni til að gera borgirnar umhverfisvænar og 

hjálpa í leiðinni milljónum íbúa sinna til að lifa 
betra og grænna lífi. 

Aðfaranótt sunnu-
dags slógust drukknir menn allt 
frá bæjarhátíð í Mosfellsbæ, við 
veitingastað suður í Kópavogi, á 
Bíldshöfða og allt vestur á 
Seltjarnarnes.

Alls voru tólf líkamsárásir 
tilkynntar til lögreglunnar, en 
engin þeirra var þó sérstaklega 
alvarleg og ekki voru þær 
bundnar við alræmdan miðbæ 
Reykjavíkur.

Á Nesinu var Stuðmannaball 
við Suðurströnd og brutust út 
slagsmál fyrir utan. Þegar 
lögreglumenn skárust í leikinn 
sló einn ólátaseggur grjóti í 
lögreglumann.

Slegist frá Mos-
felli að Seltjörn

„Það fraus aðfaranótt 
laugardagsins fyrir rúmri viku í 
Þykkvabænum og það hefur þau 
áhrif að kartöflurnar hætta að 
spretta,“ segir Karl Rúnar Ólafs-
son, kartöflubóndi í Lyngási í Þykk-
vabæ. „Þegar frystir frjósa grösin, 
visna og falla og eftir nokkra daga 
er sprettan stopp.“

Karl Rúnar segir að ekki hafi 
sprottið nægilega vel í sumar 
vegna þurrka; haustuppskeran sé 
því alls ekki nógu mikil og kartöfl-
urnar frekar smáar. „Þetta gæti 
haft í för með sér að skortur verði 
fyrr en vant er,“ segir hann en full-
yrðir að karöflurnar séu góðar þótt 
litlar séu.

„Það munar öllu um þessar tvær 
vikur í restina fyrir sprettuna,“ 
segir Karl Rúnar sem óttast að þetta 
hafi mikil áhrif á afkomu kartöflu-
bænda. „Þetta gæti munað allt að 

fimmtíu prósentum í tekjur fyrir 
kartöflubændur.“

Lungann úr kartöfluræktun 
landsins er í Þykkvabænum og 
segir Karl þetta mjög sorglegt í 
ljósi þess að þegar loks hafi farið að 

rigna hafi ræktuninni verið kippt 
undan bændum með einni frostnótt. 
„Þetta gerist á um tíu ára fresti og 
má nefna að fyrir um tíu árum fraus 
fyrstu helgina í ágúst og algjör upp-
skerubrestur varð í kjölfarið.“ 

Kartöflurnar hættar að vaxa

25 ára gömul ísraelsk kona, 
sem leitað var að í Kverkfjöllum á 
Vatnajökli, fannst heil á húfi 
síðdegis í gær. Það voru landverðir 
í Sigurðarskála sem gengu fram á 
konuna þar sem hún var stödd í 
Hveragili.

Rúmlega fimmtíu björgunar-
sveitarmenn Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar höfðu leitað að 
konunni frá því um hádegisbilið. 

Síðast hafði spurst til konunnar í 
Sigurðarskála á föstudaginn en hún 
hugðist koma í Kverkfjallaskála í 
Hveragili á laugardaginn. Konan 
skilaði sér hins vegar ekki í skálann 
og því var leit hafin í gær. 

Fannst í gær

Jón, er Alþingi ykkur Þrándur 
í Götu?



Gríptu augnablikið og lifðu núna

Málið er leyst
Vandamálin eru til að leysa þau. Við lítum einfaldlega á það sem 
skyldu okkar að veita viðskiptavinum bestu hugsanlegu þjónustu 
og 95% mála sem til okkar berast eru afgreidd í fyrsta símtali. 
Þess vegna eru líka ánægðustu viðskiptavinirnir hjá okkur, 
samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni.

Við kappkostum að afgreiða málið í 
einu símtali
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 Reykkafarar björguðu 
tveimur unglingsstúlkum úr elds-
voða á meðferðarheimilinu Stuðl-
um í Grafarvogi í gær. Stúlkurnar 
voru fluttar með meðvitund á 
slysadeild Landspítala í Fossvogi. 
Stúlkurnar, sem eru vistmenn á 
Stuðlum, voru með mikla reyk-
eitrun og brunasár að sögn lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu. 

Eldurinn kviknaði í sófa í sam-
eiginlegu vistrými sjúklinga á 
neyðarvistun meðferðarheimilis-
ins. Lögreglan segir að grunur 
leiki á að um íkveikju hafi verið að 
ræða. Fimm vistmenn á Stuðlum 
og þrír starfsmenn voru inni í hús-
inu þegar eldurinn kom upp. 

Stúlkurnar höfðu farið inn í 
svefnherbergi annarrar þeirra, 
sem er inn af sameiginlegu rými 
vistmanna á neyðarvistuninni þar 
sem eldurinn kviknaði. Lögregla 
segir að stúlkurnar hafi verið 
læstar inni í sameiginlega rýminu 
þegar eldurinn kom upp. Reyk-
skynjari fór í gang og hringdi 
starfsfólk Stuðla á slökkviliðið á 
höfuðborgarsvæðinu um klukkan 
hálfþrjú og tilkynnti um eldinn. 

Allt tiltækt slökkvilið var sent á 
staðinn. Mikinn eld og reyk lagði 
frá húsinu þegar slökkviliðið bar 
að. Reykkafarar fóru inn í húsið 
og björguðu stúlkunum, sem voru 
innikróaðar í svefnherberginu 
vegna elds og reyks. Slökkviliðið 
slökkti eldinn á um þrjátíu mínút-
um og eldurinn náði ekki að breið-
ast út til annarra herbergja á með-
ferðarheimilinu. Miklar skemmdir 
urðu á neyðarvistuninni og tölu-
verðar reykskemmdir á húsinu 
öllu.

Lögreglan á höfuðborgarsvæð-

inu ræddi við stúlkurnar í gær 
eftir að þær höfðu fengið aðhlynn-
ingu á slysadeild.

Einn starfsmaður Stuðla, sem 
reynt hafði að slökkva eldinn með 
slökkvitæki, fékk auk þess reyk-
eitrun og fór sjálfur á slysadeild-
ina og fékk aðhlynningu. 

Forstöðumaður Stuðla, Sólveig 
Ásgrímsdóttir, segir aðspurð að 
stúlkurnar hafi ekki verið læstar 
inni á neyðarvistuninni þegar eld-
urinn braust út. „Engir vistmenn á 
Stuðlum eru læstir inni. Allar dyr 

voru ólæstar og stúlkurnar hefðu 
getað komist út sjálfar,“ segir Sól-
veig.

Hún segir að neyðarvistunin á 
Stuðlum verði lokuð á meðan gert 
verði við skemmdirnar. Fimm 
vistmenn geta dvalið í einu á neyð-
arvistuninni og voru stúlkurnar 
einu vistmennirnir þar þegar eld-
urinn kom upp. Sólveig segir að 
eldsvoðinn muni ekki hafa áhrif á 
starfsemi meðferðarhlutans, þar 
sem átta vistmenn geta dvalið í 
einu.

„Mér finnst dapurlegt 
að þarna er verið að svíkja ungt 
fólk en þetta kosningaloforð Sam-
fylkingarinnar var í mínum huga 
mjög afgerandi og núna er það 
bara út úr myndinni,“ segir Hös-
kuldur Þór Þórhallsson, þingmað-
ur Framsóknarflokks og fulltrúi í 
menntamálanefnd, um þá stað-
reynd að kosningaloforð Samfylk-
ingarinnar um ókeypis skólabæk-
ur framhaldsskólanema varð ekki 
að veruleika í ár. 

„Það sem mér finnst kannski 
alvarlegast í þessu er að það var 
send ávísun til allra framhalds-
skólanema hér á Akureyri þar 
sem tilgreind var sú upphæð sem 

þeir fengju ef þeir kysu Samfylk-
inguna. Því má segja að kosninga-
loforð Samfylkingarinnar hafi 
bara verið gúmmítékkar,“ segir 
Höskuldur.

Einar Már Sigurðarson, fulltrúi 
Samfylkingarinnar í menntamála-
nefnd, útilokar ekki að skólabæk-
urnar verði ókeypis á kjörtíma-
bilinu en Höskuldur hefur litla trú 
á því. „Sjálfstæðismenn munu 
aldrei samþykkja þetta. Vissulega 
er þetta eitthvað sem við myndum 
vilja sjá í framtíðinni en ábyrgir 
stjórnmálamenn mega ekki lofa 
svona upp í ermina á sér.“

Kosningaloforð gúmmítékkar

Aron Pálmi Ágústsson, sem 
nýlega lauk afplánun tíu ára 
dóms í Texas í Bandaríkjunum, 
lenti á Keflavíkurflugvelli í 

morgun. „Þetta 
var mikil 
gleðistund bæði 
fyrir hann og 
aðra sem hafa 
unnið að hans 
málum,“ segir 
Einar S. 
Einarsson,
formaður RJF, 
stuðnings- og 
baráttuhópsins.

„Það var mikil 
og sterk 

feginleikatilfinning sem Aron 
Pálmi fann fyrir þegar hann steig 
á íslenska grund að nýju og hann 
gladdist yfir því að sjá fóstur-
landsins strandir á ný.“ Einar 
segir Aron Pálma hafa verið 
afslappaðan við heimkomuna 
eins og hann sé alla jafna.

Gladdist yfir að 
sjá fósturlandið

 Vegfarendur gerðu 
lögreglu viðvart aðfaranótt 
sunnudags er þeir gengu fram á 
mann við Bíldshöfða, alblóðugan í 
andliti.

Maðurinn var fluttur á slysa-
deild Landspítalans og er talið að 
á hann hafi verið ráðist, en hann 
er pólskur ríkisborgari og talar 
ekki íslensku. 

Lögreglan kallaði því til 
pólskan túlk á sunnudeginum, en 
gat ekki veitt nánari upplýsingar 
um tildrög líkamsárásinnar í 
gærkvöldi.

Maðurinn var ekki talinn 
alvarlega slasaður. 

Alblóðugur við 
Bíldshöfðann

Talsmenn dönsku 
stjórnarflokkanna, Venstre og 
Íhaldsflokksins, segjast lítið 
kippa sér upp við niðurstöður 
nýrrar skoðanakönnunar á fylgi 
flokkanna, sem gerð var eftir að 
ríkisstjórnin kynnti áform um 
lækkun tekjuskatts og aukin 
útgjöld til velferðarmála. Í 
könnuninni tapa stjórnarflokk-
arnir fylgi.

Jafnaðarmannaflokkurinn
mælist í hinni nýju könnun 
Catinét með meira fylgi en 
Venstre, með 27,3 prósent gegn 
26,1. Þetta kemur nokkuð á óvart 
í ljósi þess að skattbreytingarnar 
voru taldar til vinsælda fallnar 
hjá stórum hluta kjósenda.

Stjórnarflokkar 
missa fylgi

Talið er að kveikt 
hafi verið í sófanum
Eldur kom upp á meðferðarheimilinu Stuðlum í gær. Reykkafarar björguðu 
tveimur stúlkum úr eldsvoðanum. Miklar eld- og reykskemmdir urðu á húsinu. 
Forstöðumaður Stuðla neitar því að stúlkurnar hafi verið læstar inni.  

 Stofna á refasetur, hið 
fyrsta sinnar tegundar á Íslandi, 

í Álftafirði á 
Vestfjörðum. 
Stendur til að 
það verði 
ekki síðar en 
2009.

Á setrinu 
verður hægt 
að fræðast 
um líf og 
hátterni
melrakka
sem eru 

fjölmargir á Vestfjörðunum.
Vonast aðstandendur setursins 

eftir samvinnu við ýmsar 
stofnanir um reksturinn.

Refasetur stofn-
að í Álftafirði  

MARKAÐURINN

Hafliði Helgason
í hádegisfréttum
Stöðvar 2 kl. 12:
alla virka daga



www.toyota.is

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Kostirnir eru augljósir

Sparneytnari, umhverfisvænni og aflmeiri. 
Með D-4D tækninni hafa dísilvélar Toyota tekið stórstígum framförum.
Vélarnar eyða minna eldsneyti á meðan aflið hefur aukist til muna. 
D-4D dísilvélar Toyota eru hljóðlátar og bjóða upp á þægilegan akstur. 

Dísilvélar Toyota nýta eldsneytið betur og losa mun minna af koltvísýringi út 
í andrúmsloftið en sambærilegar bensínvélar sem gerir þær umhverfisvænni 
og ódýrari í rekstri. 

Hægt er að fá flestar gerðir Toyota-bíla með dísilvél en úrvalið spannar vélar 
með rúmtaki frá 1,4 upp í 3,0 lítra sem skila afli frá 90 upp í 177 hestöfl. 

Kynntu þér eiginleika D-4D dísilvéla Toyota. Kostirnir leyna sér ekki. 

Toyota - framfarir fyrir umhverfið
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 „Það er búið að gera allt sem 
hægt er að gera,“ sagði Víðir 
Reynisson, yfirmaður almanna-

varnadeildar Ríkislögreglustjóra, 
í gærmorgun eftir að móður 
Matthiasar Hinz, sendiherra 

Þýskalands á Íslands og dóms-
málaráðherra Íslands hafði verið 
tilkynnt að tvímenningarnir væru 
taldir látnir og leit væri hætt.

Þar með lauk einni umfangs-
mestu leit á Íslandi um árabil.

Ógjörningur er að segja til um 
það með vissu hvað henti Þjóð-
verjana tvo en líklegast er talið að 
þeir hafi fallið ofan í sprungu.

Matthias Hinz og Thomas 
Grundt komu til landsins fimmtu-
daginn 27. júlí. Það eitt er vitað að 
þeir ætluðu í einhverjar ferðir, 
hugsanlega jöklaklifur. Þeir tjáðu 
ættingjum sínum í Þýskalandi að 
þeir myndu láta heyra frá sér 
sunnudaginn 12. ágúst og áttu 
pantað flugfar heim föstudaginn 
17. ágúst. Þegar ljóst var að þeir 
voru ekki um borð í flugvélinni 
óskaði lögreglan í Þýskalandi eftir 
að grennslast yrði fyrir um menn-
ina á Íslandi. Eftirgrennslan hófst 
laugardaginn 18. ágúst og formleg 
leit þremur dögum síðar. Leitin 
vatt upp á sig eftir því sem á leið 
og vísbendingum fjölgaði og tóku 
samtals 122 menn þátt í henni. 
Leitað var í 25 hópum, á 24 skil-
greindum svæðum sem sum hver 
voru yfirfarin tvisvar og jafnvel 
þrisvar. Allir reyndustu leitar-
menn landsins voru kallaðir til, 
meðal annars sérstakir fjalla-
björgunarmenn.

Sunnudaginn 19. ágúst fundust 
gögn í tölvum mannanna í Þýska-
landi sem bentu til að þeir hygðust 

ferðast um Lónsöræfi og norðan 
við Vatnajökul. Tveimur dögum 
síðar fengust upplýsingar um að 
sími í eigu annars þeirra hefði 
móttekið SMS-skilaboð í gegnum 
sendi við Bölta í Skaftafelli. Eftir 
það beindist leit að nærliggjandi 
svæðum og var stjórnstöð sett upp 
í Skaftafelli. 

Meðal þeirra sem gáfu sig fram 
við leitarmenn var leiðsögumaður 
sem á einni af mörgum ferðum 
sínum um Svínafellsjökul, síðustu 
daga og vikur, hafði séð ferðamenn 
með stóra bakpoka og fullan búnað 
en slíkur ferðamáti er sjaldgæfur 
á jöklinum. Trússferðir, þar sem 
vistir eru fluttar á farartækjum 
milli áfangastaða göngumanna, 
eru á hinn bóginn algengar. Álitið 
var að þar kynnu Matthias og 
Thomas að hafa verið á ferð. 

Fimmtudaginn 23. ágúst fund-
ust tjöld þeirra á jökli. Í þeim voru 
miklar matarbirgðir en lítið rusl. Í 
tjaldbúðunum fannst líka hand-
skrifaður miði sem á stóðu tölur 
sem taldar eru vera dagsetningar. 
Stóð; 29, 30, 31, og 1, og aftan við 
fyrstu þrjár dagsetningarnar tölur 
sem álitnar eru standa fyrir 
gengnar klukkustundir. Í ljósi þess 
að ekkert stendur aftan við dag-
setninguna 1. er ályktað að menn-
irnir hafi yfirgefið búðir sínar 
þann dag en ekki komið aftur.

Eftir að tjaldbúðirnar fundust 
þrengdist leitarsvæðið; þekktar 
göngu- og klifurleiðir í nágrenn-

inu voru farnar auk þess sem flog-
ið var yfir á þyrlum og flugvél 
Landhelgisgæslunnar. 

Á laugardagskvöld var svo 
komið að ekki þótti ástæða til að 
halda leit áfram. Leitað hafði verið 
á svæðum sem talið var líklegt að 
mennirnir hefðu farið um, á nær-
liggjandi svæðum sem hægt var 
að leita á og jafnvel á svæðum sem 
efast má um að skynsamlegt hafi 
verið að leita á.

Það er mat þeirra sem til þekkja 
að björgunarsveitarfólk hafi unnið 
mikil afrek við störf sín síðustu 
daga. Þeir sem lengst og hæst fóru 
gengu vegalengd sem svarar til 
göngu á Everest-fjall. Þá unnu 
þeir sem klifu Hrútfjallstinda 
mikið afrek í fjallamennsku við 
þær aðstæður sem nú ríkja á 
hálendinu. Aðstæður til leitar voru 
erfiðar og ýmsar hættur urðu á 
vegi leitarfólks, til dæmis sprung-
ur, svelgir og hrynjandi ísbjörg.

Líklegast að Þjóðverjarnir 
hafi fallið ofan í sprungu
Þýsku ferðamennirnir Matthias Hinz og Thomas Grundt eru taldir af. Ályktað er að þeir hafi yfirgefið tjöld 
sín á Svínafellsjökli miðvikudaginn 1. ágúst og ekki skilað sér til baka. Leitarfólk lagði sig í mikla hættu í 
þessari umfangsmestu leit á Íslandi í áraraðir. Allt var gert sem hægt var að gera til að finna mennina.

Líflegt og fjölbreytt nám fyrir þá sem lifa og hrærast í 
tölvuheiminum og vilja starfa á þeim vettvangi. Námið
er tvískipt og undirbýr nemendur undir þrjú alþjóðleg
próf: A+ prófin frá Comptia og MCP (Microsoft Certified
Professional)

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

FYRIR
ALVÖRU NÖRDA!

Upplýsingar og skráning:544 4500 / www.ntv.is

FYRRI HLUTI - TÖLVUVIÐGERÐIR
Nemendur læra að uppfæra, bilanagreina og gera við tölvubúnað. 
Kennslan fer fram í nýrri, fullkominni tölvuviðgerðarstofu NTV.

SEINNI HLUTI - MCP – XP NETUMSJÓN
Nemendur öðlast færni og kunnáttu til að setja upp og hafa umsjón 
með tölvum sem keyra á Windows XP stýrikerfinu, öðlast víðtækan
skilning á netkerfum og verða færir í að leysa vandamál sem að 
þeim snúa.

Kerfisstjórinn

180 stundir - Verð: 233.000.-
Kvöld- og helgarnámskeið 
byrjar 24. september





Verndarengill

Í dag hefst sala á 34 
nýjum lóðum í Leirvogstungu í 
Mosfellsbæ, þar af 29 einbýlis-
húsalóðum sem liggja nærri 
Leirvogsá. Lóðirnar eru með 
þeim síðustu sem boðnar verða 
til sölu í hverfinu og er búist við 
að þær seljist hratt miðað við 
þau góðu viðbröð sem lóðirnar á 
svæðinu hafa fengið til þessa. 

Í Leirvogstunguhverfinu 
verða engin fjölbýlishús og 
rýmra um lóðir en víða annars 
staðar á höfuðborgarsvæðinu. Þá 
er áhersla lögð á sérstaka 
hverfismiðju, græn svæði og 
nálægð við náttúru.

Sala 34 lóða 
hefst í dag

 Hvað heitir kanslari Þýska-
lands?

 Frá hvaða landi eru menn-
irnir tveir sem leitað hefur 
verið að á og við Svínafellsjökul 
síðustu daga?

 Hvað heitir Íslendingurinn 
sem kom til landsins í gær 
eftir að hafa nýverið lokið vist í 
stofufangelsi í Texas í Banda-
ríkjunum?

Eldhaf hélt í gær 
áfram að gleypa í sig skrælnaðan 
gróður um allt sunnanvert Grikk-
land og eldarnir nálguðust óðfluga 
fornleifarnar í Ólympíu, þar sem 
Ólympíuleikarnir voru háðir til 
forna. Að minnsta kosti 58 manns 
voru í gær staðfestir látnir af völd-
um skógareldanna undanfarna þrjá 
daga. Óttast var að tala látinna 
myndi hækka þar sem sífellt kvikn-
uðu nýir eldar og sterkur vindur 
bar eldinn hratt út til þorpa og 
bæja.

Stjórnvöld forðuðu í gær bæði á 
sjó og landi hundruðum íbúa slíkra 
bæja, sem voru umkringdir af eld-
hafinu, úr húsum sínum og hótel-
um.

„Það logar alls staðar eins og í 
víti,“ hefur AP eftir Costas Ladas, 

íbúa bæjarins Kolyri í grennd við 
Ólympíu hina fornu. Hann sagði 
eldinn hafa farið yfir tvo kíló-
metra lands á þremur mínútum. 
„Ég hef aldrei séð annað eins.“ Að 
minnsta kosti sjö hús brunnu í 
bænum.

Verstu eldarnir geisuðu í fjalla-
héruðunum á Pelopsskaga í Suður-
Grikklandi og á eynni Evia norður 
af Aþenu. Alls voru 42 meiriháttar 
eldar taldir í gær. Nýir eldar 
kviknuðu einnig í gær á stöðum 
sem höfðu sloppið fram að því, svo 
sem í Fþiotida-héraði. 

Upptök eldanna voru í nokkrum 
tilvikum rakin til íkveikju og hafa 
sjö manns verið handteknir, grun-
aðir um að hafa kveikt í. 

Nærri 1.000 hermenn, með lið-
sinni herþyrlna, styrktu raðir 

slökkviliðsmanna sem börðust af 
öllum mætti við eldana. Tugir 
brunninna mannslíka hafa fundist 
á ökrum, í rústum húsa, meðfram 
vegum og í bílum, þar á meðal af 
móður með armana utan um fjög-
ur börn sín. 

Hjálp við slökkvistarfið barst 
frá að minnsta kosti tólf löndum. 
Sex sérútbúnar vatnsdreifingar-
vélar frá Frakklandi og Ítalíu tóku 
þátt í aðgerðum í gær. 

Ríkisstjórnin, sem lýsti yfir 
neyðarástandi í öllu landinu vegna 
þessara verstu skógarelda sem 
þar hafa geisað í áratugi, tilkynnti 
í gær að fólki sem missti nákomna 
eða eignir í eldunum yrðu boðnar 
allt að 10.000 evrur, andvirði 
870.000 króna, í viðlegubætur.  

Eldar ógna Ólympíu
Hátt á sjötta tug manna var í gær staðfest að hefðu farist í skógareldunum í Grikk-
landi frá því þeir kviknuðu á föstudag. Eldhafið ógnaði Ólympíu hinni fornu. Angela Merkel, 

kanslari Þýskalands, lenti í 
Peking í gær, en kínverska 
höfuðborgin er fyrsti viðkomu-
staður hennar í vikulangri ferð 
til Austur-Asíuveldanna Kína og 
Japans.

Í Kínaheimsókninni eru 
loftslagsmál, mannréttindi og 
efnahagsmál efst á dagskrá 
viðræðna kanslarans við 
þarlenda ráðamenn. 

Talsmenn Kínastjórnar vísuðu 
á bug í gær fréttum þess efnis, 
að tölvuþrjótar á vegum 
kínverskra stjórnvalda hefðu 
brotist inn í tölvur á skrifstofu 
kanslarans og fleiri stjórnar-
skrifstofum í Berlín og komið 
þar fyrir njósnaforritum. Þetta 
var fullyrt á fréttavef Der 
Spiegel um helgina. 

Kínverjar neita 
tölvunjósnum





– og farsælan vinnudag!

Rekstrarvörur
- vinna með þér 

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

sala@rv.is • www.rv.is

Eigum einnig til notaðar vel meðfarnar TASKI gólfþvottavélar,
nýkomnar úr 3ja ára rekstrarleigu frá viðskiptavinum RV.
Tækifæri til að gera ótrúlega góð kaup.

Einstaklega lipur vél sem 
hentar á svæðum þar sem 
aðkoma er þröng. Vél sem 
kemur á óvart!

Reiknuð afköst 1250m2/klst

Lítil og nett, en afkastamikil
vél með innbyggðu hleðslutæki
sem hindrar afhleðslu rafgeyma.

Reiknuð afköst 1935m2/klst
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Posareikningur SPRON býr yfir ótvíræðum kostum:
Hann er hávaxtareikningur sem er sérsniðinn fyrir posagreiðslur en aðeins 
greiðslur frá posa renna inn á reikninginn. Þannig fæst dýrmæt yfirsýn yfir
veltuna og afstemming verður auðveldari.

Posa-góður
reikningur ...

Ávinningur af Posareikningi SPRON:

• Háir innlánsvextir

• Allar posafærslur á sérstökum reikningi

• Auðvelt að stemma af

• Einfalt að fylgjast með posaveltunni

Nánari upplýsingar í næsta útibúi SPRON í síma 550 1200,
í þjónustuveri SPRON í síma 550 1400 eða á spron.is

Komdu til okkar í næsta útibú eða hringdu 
í síma 550 1200 og fáðu nánari upplýsingar 
og ráðgjöf.
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 „Við viljum náttúrlega 
bara fá almennilega nútíma vegi 
um helstu ferðamannaslóðir á 
Reykjanesinu,“ segir Kristján 
Pálsson, formaður Ferðamálasam-
taka Suðurnesja. 

Í tilkynningu frá Ferðamálasam-
tökum Suðurnesja er lýst miklum 
vonbrigðum með seinagang sem 
hefur orðið á lagfæringu á vegum 
um Reykjanesið. Þar kemur fram 
að margir vegakaflar um Reykja-
nesið séu enn malarvegir sem fái 
lítið sem ekkert viðhald þrátt fyrir 
gríðarlega umferð. „Slæmt ástand 
þessara vega hamlar mjög mark-
aðssetningu Reykjanessins sem 
ferðamannasvæðis,“ segir jafn-

framt í tilkynningunni. Þar kemur 
einnig fram að ferðaskipuleggjend-
ur hafa jafnvel dregið úr skipulögð-
um ferðum um svæðið vegna þess 
hve sumir vegir um Reykjanesið 
eru í slæmu ástandi ár eftir ár.

Kristján segir leiðina frá 
Grindavík út á Reykjanesvita 
ennþá vera malarveg. „Það er búið 
að standa til í tvö ár að malbika 

veginn. Smám saman hætta menn 
bara að nenna að keyra þessa vegi 
og því höfum við áhyggjur af því 
hvernig málin eru að þróast.“ 

Hann segist hafa heyrt af rútum 
sem rétt silist áfram og farþegar 
hristist til og frá. „Við viljum ekki 
hafa vegina svona heldur viljum 
við koma þessu inn í 21. öldina.“

Hafist verður handa á næstu vikum við 
að rífa húsið við Hafnarstræti 98 á Akureyri. Húsið, 
sem eitt sinn hýsti Hótel ureyri, hefur að mestu staðið 
autt í fjölda ára. Einhver starfsemi hefur þó verið á 
jarðhæð þess undanfarin ár. Skiptar skoðanir eru meðal 
bæjarbúa um niðurrif hússins. Meðal annars er 
ágreiningur um ástand hússins. 

„Tveir sérfræðingar sem ég hef rætt við segja að 
húsið sé í ágætu ástandi. Það mælir ekkert gegn því að 
það verði gert upp,“ segir Ágúst Þór Árnason. Hann er í 
hópi þeirra sem eru ósáttir við að rífa eigi húsið. Ágúst 
segir stórkostleg umskipti hafa orðið á nokkrum 
gömlum húsum í miðbænum undanfarið. Þau hafi verið 
glæsilega gerð upp en skugga beri nú á endurreisnina. 
Ágúst segir óskandi að aðstandendur samtakanna 
Akureyri í öndvegi taki á þessu máli, en samtökin eru 
áhugahópur um uppbyggingu miðbæjarins á Akureyri. 

Ragnar Sverrisson verslunareigandi er í forsvari 
fyrir samtökin. Hann segir þau ekki hafa fundað 
vegna málsins og hann geti því ekki talað fyrir hönd 
þeirra. „En það er búið að ákveða þetta, og það fyrir 
löngu. Ef einhverjir Akureyringar hefðu haft miklar 
tilfinningar til þessa húss hefði verið hafist handa við 
þetta fyrir ári síðan. Staðreyndin er bara sú að margir 
Akureyringar hafa engar tilfinningar til hússins. Það 
er búið að vera ljótt lengi og hefur verið hálfgerður 
bastarður í bænum í tugi ára,“ segir Sverrir. Hann seg-
ist bera mikla virðingu fyrir þeim fallegu húsum sem 
þegar hafi verið gerð upp og þeir sem hafi gert þau 

upp eigi heiður skilinn. Það sama eigi einfaldlega ekki 
við um þetta hús. 

„Þetta hús er búið að vera ónýtt í fjölda ára,“ segir 
Sigrún Björk Jakobsdóttir, bæjarstjóri á Akureyri. 
„Eigendur þess hafa ekki séð ástæðu til þess að gera 
það upp og þá er erfitt um vik fyrir bæjarfélagið að 
gera það. Vissulega fullyrði ég þó að það yrði prýði að 
því að gera húsið upp,“ segir hún.

Vilja þyrma húsinu 
við Hafnarstræti 98
Húsið við Hafnarstræti 98 á Akureyri verður rifið á næstunni og teikningar af 
nýju húsi hafa verið samþykktar. Hópur bæjarbúa vill að húsið verði gert upp 
en bæjarstjórinn segir það ónýtt og telur yfirvöld lítt geta aðhafst í málinu.

 32 útskriftarnemar af 
kennslufræði- og lýðheilsudeild 
voru brautskráðir frá Háskólan-
um í Reykjavík um helgina með 
fjórar mismunandi gráður. 
Fimmtán nemendur brautskráð-
ust með meistarapróf í lýðheilsu-
fræðum og var það í fyrsta sinn 
sem skólinn útskrifar meistara-
nema í því fagi.

Náminu í deildinni er ætlað að 
höfða til þeirra sem vilja afla sér 
kennsluréttinda til starfa innan 
skólakerfisins og þeirra sem vilja 
vinna að velferð einstaklinga í 
samfélaginu, svo sem í félags- og 
heilbrigðisþjónustu.

Fimmtán með 
meistarapróf
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Fjölskylduskemmtun
árið um kring í boði Skoda
FÁÐU ÁRSMIÐA FYRIR FJÖLSKYLDUNA Í FJÖLSKYLDU- OG HÚSDÝRAGARÐINN

SkodaOctavia
Skoda Octavia er þekktur fyrir að vera áreiðanlegur og eyðslugrannur. 
Nú bjóðum við með í kaupum á nýjum Skoda Octavia kort fyrir alla 
fjölskylduna í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn í heilt ár.

Skoda Octavia með 1,9 lítra TDI® dísilvél sannar að afl og 
hagkvæmni geta farið saman. Vélin skilar 105 hestöflum en eyðslan 
er einungis 4,9 lítrar í blönduðum akstri á hverja 100 km.

Skoda Octavia – skemmtilegur fjölskyldumeðlimur

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi

TIL LEIGU
600 fm verslunarhúsnæði 

við Kauptúnið í Garðabæ, gegnt IKEA.

Frekari upplýsingar gefur Sigþór í síma 895-8286 milli kl. 9 og 18 

 Stanislaw Lyzwinski, 
þingmaður popúlistaflokksins 
Sjálfsvarnar í Póllandi sem sat í 
ríkisstjórn þar til fyrir 
skemmstu, var í gær handtekinn 
á grundvelli ákæru fyrir nauðgun 
og önnur kynferðisbrot. Lögmað-
ur hans staðfesti þetta í gær. 

Héraðsdómur í Lodz gaf út 
handtökuskipunina á hendur 
Lyzwinski, eftir að saksóknarar 
tengdu hann við spillingar-
hneyksli sem snýst um að 
áhrifamenn í Sjálfsvörn útveguðu 
konum störf á vegum flokks og 
ríkis í skiptum fyrir kynlífs-
greiða. Lyzwinski var sviptur 
þinghelgi fyrir helgi.

Kærður 
fyrir nauðgun

Camilla, eiginkona 
Karls Bretaprins, lýsti því yfir í 
gær að hún myndi ekki þiggja boð 

um að vera viðstödd 
minningarathöfn
sem haldin verður í 
vikunni í tilefni af 
því að rétt tíu ár 
verða þá frá andláti 
Díönu prinsessu. 

Með því að 
afþakka boð Karls 

og sona hans, prinsanna Vilhjálms 
og Harry, um að vera við athöfnina 
á föstudaginn er Camilla að koma 
til móts við þá sem telja það 
óviðeigandi, þar sem hún átti í 
ástarsambandi við Karl á meðan 
hann var enn kvæntur Díönu.

Camilla verður 
fjarri athöfninni

Nouri al-Maliki, forsætis-
ráðherra Íraks, sendi bandarískum 
gagnrýnendum sínum tóninn í gær. 
Sagði hann að Hillary Clinton og 
aðrir demókratar sem hafa kallað 
eftir því að hann fari frá ættu að 
„ná áttum“ og hætta að koma fram 
við Írak eins og væri það „eitt af 
þeirra eigin þorpum“. 

Maliki vandaði Bandaríkjaher 
heldur ekki kveðjurnar vegna þess 
hvernig hann hefur staðið að 
aðgerðum í hverfum sjía-múslima 
í Bagdad. Þær hefðu aukið enn á 
spennuna í aðdraganda þingum-
ræðunnar um veru Bandaríkjahers 
í Írak, sem fram fer í Washington í 
næsta mánuði.

Nouri al-Maliki 
svarar fyrir sig



„Við áttum okkur ekki 
alveg á þessu. Kannski er þetta 
vegna þess að þjóðfræðingar hafa 
verið meira áberandi nýlega og 
eru að skila sér úr námi,“ segir 
Valdimar Tr. Hafstein, lektor í 
þjóðfræði við Háskóla Íslands, 
um fjölgun nýskráninga í 
þjóðfræði.

Nýskráningum í BA-nám í 
þjóðfræði hefur fjölgað um 157 
prósent og nýskráningum í MA-
nám hefur fjölgað um 400 prósent 
frá því í fyrra. „Þjóðfræðinga er 
að finna víða en þeir eru meðal 
annars blaðamenn, bændur, 
fararstjórar, safnstjórar, fram-
kvæmdastjórar, hjálparstarfs-
menn og prestar. En prestarnir 
eru að vísu ekki með þjóðfræði-
gráðuna eina.“ 

Þjóðfræðin 
slær í gegn

 Vogatunga 1-49 var 
valin gata ársins af bæjarstjórn 
Kópavogs og umhverfisráði í Saln-
um í Kópavogi í fyrradag. Auk 
þess voru veittar umhverfisviður-
kenningar og hlaut Bjarnhóla-
stígur 3 viðurkenningu fyrir 
endurgerð húsnæðis. Með viður-
kenningunum segjast bæjaryfir-
völd auðsýna þeim þakklæti sem 
skara fram úr í umhverfismálum 
og jafnframt hvetja til góðrar 
umgengni og frágangs á lóðum. 

Frá árinu 1995 hafa umhverfis-
viðurkenningar verið með svip-

uðu sniði og nú. Fegurstu garðar 
bæjarins hafa hlotið viðurkenn-
ingu í um fjörutíu ár.

Auk viðurkenninganna hlutu 
Lindaskóli, Salaskóli og Snæ-
landsskóli verðlaun í flokknum 
athyglisvert framlag til umhverf-
ismála en allir flagga þessir skól-
ar Grænfánanum, sem er alþjóð-
leg viðurkenning fyrir vinnu í 
umhverfismálum.

Einnig voru veittar viðurkenn-
ingar fyrir hönnun húsa og frá-
gang húss og lóða á nýbyggingar-
svæðum.   

Auglýsingasími

– Mest lesið









greinar@frettabladid.is

Menningararfur í húsum

Þéttbýli byrjaði að myndast í Reykjavík 
upp úr 1750. Frá 18. öld eigum við eftir 

tvö hús (Stjórnarráðið og Aðalstræti 10) og 
2-5 önnur sem eru að stofni til frá þeirri öld 
en var gerbreytt síðar. Frá allri 19. öld 
eigum við enn fáeina tugi húsa, líklegast á 
bilinu 50-70. Frá 20. öld eigum við tugþús-
undir húsa. Hvers vegna í ósköpunum þurf-
um við að halda áfram að rífa þessi fáu hús 
sem við eigum frá fyrstu 150 árunum í sögu 
höfuðborgarinnar?

Í raun og veru ættum við að umgangast hvert 
hús sem enn stendur frá þeim tíma sem sérstakan 
fjársjóð. Ekki vegna þess að þau séu eitthvað 
merkilegri en önnur hús heldur vegna þess að þau 
eru gömul og stuðla að því að varðveita gott 
samhengi í sögu Reykjavíkur. 

Að sönnu eru sum þeirra illa farin, svo sem 
húsin Laugavegur 4 og 6, en þá er að gera þau upp 
svo að þau verði boðleg nútímanum. Hús eru 
mikilvægur hluti af menningararfi þjóðarinnar. 
Okkur þykir varið í að geta séð gamalt amboð á 

Þjóðminjasafninu sem er ekkert merki-
legt í sjálfu sér og hefur kannski verið í 
slæmu ásigkomulagi þegar það kom á 
safnið. En við viljum varðveita það sem 
hluta af menningararfi okkar og því 
hefur verið hlúð að því. Húsin hafa það 
líka fram yfir muni á söfnum að auðvelt 
er að nýta þau í nútímanum. Vel upp gerð 
gömul hús sem hluti af nýju hóteli á 
mótum Skólavörðustígs og Laugavegar 
mundu gefa því sérstakan þokka, rétt 
eins og raunin hefur orðið með Hótel 
Reykjavík Centrum í Aðalstræti. 

Bestu dæmin um uppbyggingu í miðbæ 
Reykjavíkur síðustu áratugi eru tengd því að 
gömul hús hafa verið nýtt í tengslum við nýbygg-
ingar. Verstu dæmin eru tengd því að kúlan hefur 
verið sett á gömul hús og byggðir forljótir 
steinkumbaldar í staðinn, oft í engu samræmi við 
umhverfið. Er nú jafnvel áætlað að brjóta niður 
stórhýsi við Lækjartorg frá um 1980 vegna þess 
hve ljótt það er og illa staðsett. Betur hefðu gömlu 
timburhúsin (Hótel Hekla og Hafnarstræti 22) 
fengið að standa áfram. Er ekki mál að linni?

Höfundur er stjórnarmaður í Torfusamtökunum.

Drykkjuskapur hefur verið 
þjóðarböl á Íslandi um aldir og 
þrátt fyrir gott starf áfengis-
varnafólks virðist ekkert lát á 
hömlulausu svolgrinu – nýir 
árgangar koma sífellt geysi-
öflugir inn. 

Það er brotið og bramlað, hent 
og grýtt, hrinið og rýtt, slegið, 
sparkað og kýlt, röflað og 
rausað, gólað og gargað – og 
lumbrað á löggum. Ef marka má 
frásagnir heimamanna fara í 
viku hverri ungmenni um miðbæ 
Reykjavíkur í flokkum eins og 
innrásarher Ólafs digra í 
Gerplu, hlaðnir glingri og 
berjandisk og bölvandisk, 
mígandisk og gubbandisk en þó 
einkum brjótandisk gler. 
Glerflöskur, glerglös, gleráhöld 
– bara að það sé gler. Drukkið 
íslenskt ungmenni má með engu 
móti sjá gler án þess að gera sitt 
ítrasta til að mölva það mélinu 
smærra. Með því móti er þetta 
drukkna íslenska ungmenni víst 
að tjá sig. Og hvað skyldi nú sá 
vera að tjá sem tekur glerflösku 
og grýtir henni í götuna eins fast 
og hann getur? Ekki gleði að 
minnsta kosti.

Þessi tryllingur fólks sem á að 
heita komið til vits og ára – er að 
minnsta kosti fermt flest allt – 
bendir til einhverrar stórkost-
legrar óhamingju íslensks 
æskufólks, einhverrar himin-
hrópandi vansældar, einhverrar 
stórkostlegrar brotalamar í 
sálarlífinu. Allt hlýtur að vera á 
tjá og tundri í heilabúi manns 
sem stundar glerbrot til að tjá 
sinn innri mann.

Nú skyldi maður ætla að öll 
þessi glerbrot, allt þetta baul um 
nætur og allt þetta pissu-ráf inn 
í garða og dyragættir annars 
fólks – öll þessi viðurstyggð í 
framgöngu þessa volaða lýðs – 
yrði vísustu mönnum þjóðarinn-
ar tilefni til að fjalla um orsakir 

svo raunalegrar hegðunar þegar 
fólk er að gera sér glataðan dag. 
Þetta er tilvalið ástand fyrir 
sálfræðinga og presta, skáld og 
stjórnmálamenn og annað 
sálgæslufólk og allar þessar 
skrafskjóður til að velta fyrir 
sér hvað hafi eiginlega farið 
úrskeiðis í uppeldi fólks sem 
svona hagar sér...

Var það aldrei látið taka til í 
herberginu sínu – eða var aginn 
of mikill? Fékk það of mikið dót í 
bernsku, drakk það of mikið kók 
og úðaði það í sig of miklu 
nammi og of litlu af lýsi? 
Hlustaði það yfir sig á Eminem 
og aðra slíka orðadólga eða fékk 
það ekki nóg af bófarappi í 
uppeldinu? Ætti að senda unga 
glerbrjóta á sjóinn til að þeir 
finni kröftum sínum verðugt 
viðnám – eða á að senda þá á 
heimspekinámskeið í Ölfusborg-
um svo þeir læri að virða 
mannhelgi og húshelgi annarra?

Með öðrum orðum: hvað 
gengur á? Hvað veldur? Hvað 

ber að gera? Ekki hefur maður 
mikið orðið var við slíkar 
vangaveltur. Hins vegar hefur 
þeim mun meira verið rætt um 
vínkæli í Ríkinu í Austurstræti 
og útiveru reykingafólks.

Rætt hefur verið fram og 
aftur um það hvort téður 
vínkælir kunni að eiga sök á 
uppivöðslusemi róna í mið-
bænum – og er þá væntanlega 
hugmyndin sú að kældur bjór 
geri rónana illskeyttari en til 
dæmis kardímommudropar eða 
Pierre Roberts í appelsíni eins 
og mig minnir að hafi þótt býsna 
góður drykkur hjá þeirri stétt 
manna hér á árunum áður. En 
óneitanlega hljóta drykkjusvol-
arnir að hafa breyst nokkuð frá 
því í gamla daga ef kæling á bjór 
er helsti hvatinn að drykkju 
þeirra – eða er það hald manna 
að rónarnir sleppi því að fá sér 
drykk sé hann ekki almennilega 
kældur?

Og auk þess eru það ekki 
rónarnir sem mest eru til 
vandræða í ölæðinu – það eru 
millistéttarkrakkarnir.

Að því gefnu að það séu ekki 
komin einhver efni í sígaretturn-
ar sem ekki voru þar áður – þó 
þeir væru svo sem vísir til að 
blanda einhverjum skratta í þær 
ódámarnir sem framleiða þær – 
þá hlýtur að teljast vafamál að 
sígarettureykingar á götum úti 
séu helsta orsök vandalisma 
ungmenna í miðbæ Reykjavíkur. 

Vissulega er til fólks sem 
haldið er þeim sjúkdómi að geta 
ekki haft stjórn á drykkju sinni – 
en ofstopafólkið sem fer eins og 
innrásarher um miðbæ Reykja-
víkur um hverja helgi – eða 
gerir aðsúg að lögreglu fyrir 
utan Stuðmannaball á Sel-
tjarnarnesinu – á sér engar 
slíkar málsbætur eða skýringar. 
Þetta er augljóslega þjóðfélags-
legt mein sem á sér rætur í 
almennum lífsháttum hér á 
landi.

Var verið að skemmta sér?

Rætt hefur verið fram og 
aftur um það hvort téður 
vínkælir kunni að eiga sök á 
uppivöðslusemi róna í mið-
bænum – og er þá væntanlega 
hugmyndin sú að kældur bjór 
geri rónana illskeyttari en til 
dæmis kardímommudropar 
eða Pierre Roberts í appelsíni.

F
lugmenn okkar hafa þurft að sitja heima of lengi. Það gleð-
ur þá að hefja nýtt líf.“ Þetta sagði Vladimír Pútín Rúss-
landsforseti er hann sendi kjarnorkusprengjuflugvélar 
rússneska flughersins í leiðangra út yfir heimshöfin fyrir 
skemmstu, þar á meðal inn í íslenzka flugstjórnarsvæðið 

á Norður-Atlantshafi. Í slíka leiðangra höfðu þessar flugvélar ekki 
verið sendar síðan í tíð Sovétríkjanna. 

Þessi aðgerð fylgdi fast í kjölfar þess að hluti afrakstursins af 
stórauknum fjárfestingum í hergagnaiðnaði Rússlands var kynnt-
ur á alþjóðlegri sýningu í Moskvu, rússneski herinn hélt sameig-
inlegar heræfingar með þeim kínverska, og rússneska fánanum 
var komið fyrir á hafsbotni á norðurheimskautinu. Af þessu tilefni 
skrifar brezka vikuritið The Economist í leiðara í nýjasta hefti 
sínu: „Sovétríkin eru dauð og kommúnisminn grafinn fyrir löngu. 
En herra Pútín vill að heimurinn viti að rússneski björninn er ris-
inn á ný – urrandi með tízkusólgleraugun á nefinu.“ 

Í viðtali sem blaðamaður Morgunblaðsins átti við Garrí Kaspar-
ov um helgina sparar skákheimsmeistarinn fyrrverandi ekki stóru 
orðin til að lýsa stjórnmálaástandinu í heimalandi sínu. „Pútín er nú 
að teyma Rússland aftur til KGB-áranna en eina hugmyndafræðin 
er peningar og völd,“ segir hann. „Nú er svo komið að meira að 
segja fólk sem var hliðhollt Pútín er búið að átta sig á því að þetta 
er mafía, lið skúrka sem stjórnar landinu eins og þetta sé þeirra 
eigið fyrirtæki. Allt kerfið snýst um að tryggja fjárhagslega hags-
muni valdhafanna.“ 

The Economist rekur þetta ástand aftur til þess tíma er Borís 
Jeltsín ákvað að gera fyrrverandi KGB-foringjann Pútín að eftir-
manni sínum árið 1999. Áður hafði Jeltsín falið hinum líkt þekkta 
leyniþjónustumanni frá Sankti Péturborg að stýra FSB, arftaka-
stofnun KGB, um hríð og síðan skipað hann forsætisráðherra. Þá 
tjáði Pútín fyrrverandi kollegum sínum úr FSB, að „hópur FSB-
manna, sendir til að vinna á laun í ríkisstjórn Rússlands, hefur 
hrint verkefni sínu í framkvæmd með góðum árangri.“ Nokkur 
alvara bjó tvímælalaust að baki þessari athugasemd. 

Eins og Pútín leit á málin er hann settist í forsetastól var hans 
fyrsta verk að koma stjórn landsins í fastar skorður á ný, efla mið-
stýringu og slá aðra aðila sem kepptust um völd og áhrif í landinu 
út af taflborði stjórnmálanna: „óligarkana“ svonefndu, héraðs-
stjóra, fjölmiðla, þingið, stjórnarandstöðuflokka og óháð félaga-
samtök. KGB-félagar hans hjálpuðu honum að ná þessu fram. Á 
hinum tveimur kjörtímabilum Pútíns hefur þessi „hópur FSB-
manna“ treyst tök sín bæði á pólitískum og efnahagslegum völdum 
í landinu. Menn úr FSB og systurstofnunum, hollir Pútín, ráða yfir 
Kreml, ríkisstjórninni, fjölmiðlum og stórum hluta efnahagslífs-
ins, auk hersins og lögreglunnar. Með slíka menn í flestum helztu 
áhrifastöðunum er því ekki að undra að utanríkisstefna Rússlands 
hefur stefnt í æ meiri árekstra við Vesturlönd. 

Hin laustengdu stjórnmálasamtök ýmissa minnihlutaafla í Rúss-
landi, sem Kasparov er í forsvari fyrir, eru einn þeirra fáu aðila 
í landinu sem enn verjast því að ganga í takt við vilja FSB-mann-
anna í Kreml. En eigi lýðræði, mannréttindi og réttarríki einhvern 
tímann að eiga sér viðreisnar von í víðlendasta landi heims er það 
undir fólki eins og samherjum Kasparovs komið, sem lætur ekki 
gerræði valdhafanna aftra sér frá því að berjast fyrir umbótum. 

Ný-KGB-ríkið



Flest heimili á landinu eru með örbylgjuofn en 
fáir geta þó státað af aukabúnaði úr kristal eins 
og Matís.

„Örbylgjuofninn okkar er í raun ósköp venjulegur 
örbylgjuofn. Það er bara aukabúnaðurinn sem gerir 
hann frábrugðinn þessum sem flestir eru með í 
eldhúsinu sínu,“ segir Gísli Þorsteinsson, markaðs-
stjóri Matís, Matvælarannsókna Íslands. 

Ofninn er tengdur hitanemum úr kristal og stýri-
búnaði sem stungið er á víð og dreif í matvælin sem 
er verið að kanna. Þannig er ástand og varmaflæði 
matvæla á borð við fisk og kjöt mælt og borið saman 
við aðrar eldunaraðferðir að sögn Gísla. 

Matís notar ýmiss konar búnað annan en 
örbylgjuofninn til rannsókna- og þróunarverkefna og 
Gísli nefnir meðal annars ansi sérstakan ísskáp. „Við 
erum með risavaxinn kælihermi sem meðal annars 

er notaður til þess að kanna þol vörunnar áður en hún 
fer á markað,“ segir Gísli.

Búnaðurinn sem fylgir örbylgjuofninum er sá eini 
sinnar tegundar á landinu og kemur upprunalega frá 
Kanada. „Það má segja að þetta sé dýrasti örbylgju-
ofninn á Íslandi þegar aukabúnaðurinn er talinn með 
enda kostar hann um tvær milljónir króna,“ segir 
Gísli.

Vísindamenn Matís og nemar í matvælafræðum 
við Háskóla Íslands eru þeir sem helst nota búnaðinn 
en Gísli þvertekur fyrir það að starfsmenn eldi 
hádegismat í ofninum eða poppi fyrir helgina. „Ofn-
inn hefur aldrei verið notaður í öðru skyni en til rann-
sókna, enda er það stranglega bannað. Þó er aldrei að 
vita nema við myndum standa fyrir nemendaverkefni 
þar sem við poppum í þágu vísindanna,“ segir Gísli 
hlæjandi.

Poppað í þágu vísindanna
Sigma linsur
fyrir flestar
gerðir
myndavéla

Þannig er mál 
með vexti ...

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

MYNTKÖRFULÁN *** BLANDAÐ LÁN ** ÍBÚÐARLÁN

LÁNSUPPHÆÐ 20.000.000 20.000.000 20.000.000

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

GREIÐSLUBYRÐI**** 64.700 106.600 109.500

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

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

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



Bandaríkjamenn geta nú látið 
endurvinna gömul tæki frá 
Sony.

Sony áætlar að bjóða Bandaríkja-
mönnum upp á endurvinnslu á 
vörum frá fyrirtækinu. Þetta 
gæti orðið til nokkurrar hugarfars-
breytingar hjá fyrirtækjum í 
rafeindaiðnaði um hvernig hugað 
er að rusli.

Viðskiptavinir geta farið með 
sjónvörp, hljómtæki, fartölvur og 
hvaðeina í „Waste Management“ 
sem er nokkurs konar Sorpa 
Bandaríkjamanna. Frá og með 15. 
september tekur fyrirtækið við 

vörum frá Sony án endurgjalds. 
Einnig er í burðarliðnum að 

koma á nokkurs konar póstkerfi 
fyrir þá sem vilja senda hlutina í 
endurvinnslu.

Þetta er einstakt framtak í 
Bandaríkjunum en Sony og fleiri 
fyrirtæki hafa haldið því fram að 
endurvinnsla rafeindabúnaðar 
væri of erfið og kostnaðarsöm. 
Til að mynda kostar allt að 60 
dollara að taka í sundur og endur-
vinna gamalt sjónvarpstæki.

Svo er eftir að sjá hversu miklu 
þetta framtak skilar, það er 
hversu margir endurunnir hlutir 
fara í ný tæki og hve mikið verður 
urðað.

Sony-tækin send 
í endurvinnslu

Evrópskir notendur Playstation
3 (PS3) geta 
senn tekið upp 
og endurspilað 
stafrænt
sjónvarpsefni í 
tækjum sínum.

Sony hefur svipt 
hulunni af sjón-
varpstæki sem 
hægt verður að 
tengja beint við 
PS3 og nota eins og 
vídeóupptökutæki.
Tækið sem kallast 
PlayTV kemur á 
markað í ársbyrjun 
2008. Hægt verður 
að taka inn efni í 

gegnum þráðlausa internet-
tengingu eða 
USB-tengi, og 
segir Sony að 
PlayTV muni 
auka til muna 
skemmtana-
gildi PS3. 
Verð fyrir 
PlayTV er 
enn á huldu, 
en PS3- og 
PSP-notendur
verða einnig 
færir um að 
senda skila-
boð og nota 
leikjaspjall
við aðra með 
hinum nýja 
búnaði.

Playstation tekur 
upp úr sjónvarpi

Topdrive.is

Smiðjuvellir 3, Reykjanesbær 422-7722

6m eining
2,5 x 1.25m

frá

Vinnupallar

299.900 -

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir



Tölvunámskeið fyrir byrjendur 
hjá Mími-símenntun henta vel 
fyrir þá sem ekkert vita um 
tölvur.

Ekki finnst öllum jafn auðvelt að 
fylgja tækninni og á meðan sumum 
finnst þeir ekki vera í neinu sam-
bandi við umheiminn nema þeir 
séu með tölvuna í fanginu allan 
daginn finnst öðrum það meira en 
að segja það að finna út hvernig á 
að kveikja á tölvunni.

Tölvunámskeiðum fyrir byrj-
endur hjá Mími-símenntun eru 

hugsuð fyrir þá sem hafa aldrei 
notað tölvur og kunna ekki neitt á 
þær. Á námskeiðunum er farið í 
grunnatriði eins og að fara á netið, 
taka á móti tölvupósti og nota 
Word. Byrjendanámskeiðin eru 
fyrir fólk á öllum aldri og eru 
haldin á kvöldin. Einnig er boðið 
upp á sérstök tölvunámskeið fyrir 
eldri borgara sem eru haldin á 
daginn og hafa verið vel sótt. Í 
flestum tilvikum getur fólk notað 
tölvuna sína sem samskiptatæki 
eftir svona námskeið og fyrir 
sumum opnast alveg nýr heimur.

Tölvur fyrir alla

Sjónvarp, útvarp og jafnvel 
DVD-diskar víkja hratt fyrir 
nýrri tækniafþreyingu.

Ný bresk rannsókn sýnir að inter-
netið, farsímar og MP3-spilarar 
hafa gjörbylt því hvernig Bretar 
eyða frítíma sínum. Eldri afþrey-
ingarmöguleikar, eins og sjón-
varp, útvarp og jafnvel DVD-disk-
ar víkja hratt fyrir nýrri 
tækniafþreyingu. Í rannsókninni 
kom fram að konur eru virkari int-
ernetnotendur en karlar, og að 
eldri internetnotendur eyði meiri 
tíma „online“ en nokkur annar 
þjóðfélagshópur. 

Hinn venjulegi Breti eyðir nú 
vikulega 50 klukkustundum í sím-
anum, á internetinu, í sjónvarps-
gláp og útvarpshlustun. Dagleg 
farsímanotkun hefur aukist um 
158% síðar 2002 og eyðir ungt fólk 
nú jafn miklum tíma í farsímum 
sínum og þeir gerðu áður í tölvu-
leikjum.

Digital 
Bretland

Á twitter.com gefur fólk upplýs-
ingar um hvað það er að gera 
hverju sinni.

Hvað ertu að gera? spyrja menn 
gjarnan þegar þeir hringjast á. 
Vefsíðan Twitter bætir um betur 
og sér til þess að engin þörf sé á 
símtalinu því svarið liggur á síð-
unni.  Ég stend í röðinni á Te & 
Kaffi og bíð eftir latte. Er föst í 
umferðinni á Miklubraut. Síðasta 
vinnudeginum er alveg að ljúka – 
júhú! og öðrum setningum í 
þessum dúr er dælt inn á hverri 
sekúndu á vefsíðuna Twitter.com. 
Þar skráir fólk sig inn og gefst 
tækifæri á að senda inn lítil 
skilaboð á síðuna í gegnum vefinn 
eða farsímann sinn til að láta vita 
hvað það eru að gera hverju sinni. 
Hver notandi getur svo átt sína 
fylgismenn sem fá skilaboð í 
símann sinn þegar ný skilaboð 
berast frá þessum tiltekna aðila. 
Engum er skylt að svara 
skilaboðunum og eru þau ekki 
mikið lengri en venjuleg SMS-
skilaboð.

Mörgum gæti þótt þetta alger 

tímasóun og enn ein viðbótin við 
allt ruslið sem safnast upp á 
netinu. Svo virðist hins vegar sem 
netnotendur taki þessari síðu 
fagnandi og á einni bloggsíðu segir 
Twitter-notandi þetta bestu leiðina 
til að koma skilaboðum áleiðis 
manna á milli og mun einfaldara 
og þægilegra í notkun en tölvu-
póst. Á annari bloggsíðu talar einn 
Twitter-notandi um þetta sem 
þægilega leið til að fá innsýn í líf 
vina sinna. Næst þegar hann hitti 
þá hafi hann jafnvel um eitthvað 
skemmtilegt að tala því hann viti 
hvað þeir voru að gera alla vikuna 
og honum finnist hann átta sig 
betur á þeirra daglega lífi og 
áhugamálum.

Hver svo sem skoðun manna er 
á vefsíðunni Twitter.com er hún 
einn einn vitnisburðurinn um að 
fólk er viljugt að láta í té 
persónulegar upplýsingar um sig, 
óháð því hver skoðar þær. 

Hver sem er getur skráð sig 
sem notanda á twitter.com sér að 
kostnaðarlausu og engu skiptir 
hvar hann er í heiminum. 

Hvað ertu að gera?
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Bylting í grafískum reiknum
Texas Instruments er 
heiti reiknivéla sem 
þykja einkar góðar við 
útreikninga í verkfræði- og 
tæknigreinum. Íslenska 
umboðið heitir Tangens og 
þar varð Gunnþór Jónsson 
fyrir svörum. 

„Það vill svo til að við vorum 
að fá glænýja vél TI-N‘Spire 
sem er í raun bylting í 
grafískum reiknivélum,“ 
segir Akureyringurinn 
Gunnþór þegar hringt er í 
hann og bendir lesendum á  
vefsíðuna tiinspire.com sem 
sýnir myndrænt það sem 
vélarnar geta gert. 

„Búnaðurinn verður æ 
fullkomnari og nýju vélarnar 
eru bæði með meira vinnslu-
minni og geymsluminni en þær 
eldri. Þannig er hægt geyma 
útreikninga á þeim eins og á 
tölvu,“ segir Gunnþór og heldur 
áfram: „Stýrikerfið stefnir í átt 
að Windows-stýrikerfinu og 
það er kominn hnappur í 
miðjuna sem er hægt að nota 
sem mús.“ 

Gunnþór segir Texas Instru-
ments bandarískt merki sem 
þekkt sé um allan heim, nema þá 
helst hér á landi. „Félagi minn 
Sigurður Markússon var að læra 
verkfræði í Tækniskólanum á 
sínum tíma og þar var honum 
bent á að kaupa sér svona vél af 

gerðinni T89. Hann fann 
hana hvergi og komst þá 
að því að umboðið hér á 
landi var að hætta. Við 
tókum því við henni 
árið 2003 og höfum 
verið að byggja upp 
fyrirtækið okkar síðan 
með vinnu og skóla. 
Það er með vefsíðuna 
www.reiknivélar.is“

Þeir félagar í 
Tangens hafa haldið 
námskeið í notkun T89 
vélanna sem hingað til 
hafa selst mest og nú 
eru námskeið í TI-
N‘Spire fram undan. 

„Það borgar sig að læra 
strax á vélarnar. Þetta 
eru dýr tæki og þau geta 

auðveldað námið svo 
mikið ef fólk kann á þær. 
Við erum líka með 
íslenskar leiðbeiningar 
við þær því við viljum 
hafa stuðninginn við 
nemendur góðan.“

Að sögn Gunnþórs fást 
Texas Instruments í Odda 
skrifstofuvörum, Bóksölu 
Tækniskólans og HR, 
nemendasjoppu HÍ og 
Bóksölu stúdenta. 
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Tveggja til fimm herbergja 
íbúðir til sölu í nýju sex hæða 
lyftuhúsi í Kórahverfi.

R e/Max Lind hefur til sölu 
íbúðir í sex hæða lyftuhúsi 
við Ásakór 9 til 11 í 

Kópavogi. Íbúðirnar, sem eru 
tveggja til fimm herbergja, eru 
frá 85 fermetrum allt upp í 158 
fermetra. Alls er 31 íbúð í húsinu 
og tólf bílskúrar standa við 
blokkina.

Allar íbúðirnar skilast full-

frágengnar með eða án gólfefna en 
þó verður gólf á baði og í þvottahúsi 
flísalagt. Eldhúsinnréttingar frá 
HTH verða í öllum íbúðum en 
fataskápar frá sama fyrirtæki 
verða í herbergjum. Sérgeymsla 
fylgir hverri íbúð.

Lóðin í kringum húsið verður 
afhent fullbúin en snyrtilegt er í 
þessu nýja hverfi og ágætis skipu-
lag.

Kórahverfið í Kópavogi hefur 
verið í mikilli uppbyggingu undan-
farin ár. Stutt er í þjónustu auk þess 
sem óspillt náttúran er ekki langt 

undan með góðum gönguleiðum 
við Elliðavatn og í Heiðmörk. 
Þar hafa einnig byggst upp nýir 
leikskólar og Hörðuvallaskóli tók 
til starfa á síðasta ári.

Nýjar íbúðir í góðu hverfi

Lóðinni verður skilað fullbúinni.

Íbúðirnar eru tveggja til fimm herbergja en lóðin skilast fullbúin.

Arnar Sigfússon, Lögg fasteignasali, hdl.

Skipagötu 16 l Sími 455 1400 l www.eignakjor.is

Grenivík - frístundahús frábært tækifæri
Til sölu er eitt elsta hús á
Grenivík. Húsið er hæð, ris
og kjallari ásamt skúr. Hús-
ið er samt. 79,3 fm. að
stærð og skúrinn 25,3 fm.
Húsið hefur allt verið end-
urnýjað á undanförnum ár-
um og er ástand þess
mjög gott. Það stendur við
sjávarkaminn á Grenivík og
er útsyni fráfært út Eyja-

fjörð, Hrísey o.fl. Húsið hentar mjög vel sem hverskonar frí-
stundahús. Frábær aðstaða er til hverskonar útivistar, t.d.
gönguleiðir á Kaldbak, golfvollur, smábátahöfn. o.fl.

Uppl. Hjá Eignakjöri ehf. Akureyri sími 455 1400
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Þráðlaus þægindi frá Danfoss

Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar

Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og

framleiðslu gólfhitastýringa

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
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ESKIVELLIR, HAFNARFJÖRÐUR. Glæsileg
fullbúin 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu lyftuhúsi með stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin er glæsilega innréttuð með fallegri eldhúsinnrétt-
ingu, flíslaögðu baðherbergi með baðkari og innréttingu, flísalögðu
þvottaherberg, parketlögðum þremur svefnherbergjum og parket-
lagðri stofu og borðstofu með góðum suðursvölum. Stór og góð
geymsla fyldgir. Mjög góð eign.

HOLTABYGGÐ, HAFNARFJÖRÐUR. Falleg
4ra herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngang í fjórbýlishúsi. Komið
er inn í anddyri með flísum og fataskáp. Parket á gólfum og góðir
skápar í íbúðinni. Baðherbergi er flísalagt með hvítum tækjum, bað-
kar. Gengið frá stofu út á góða afgirta suðurverönd. Eldhús er rúm-
gott með góðri innréttingu, borðkrókur. Verð 25.000.000.

GLITVELLIR, HAFNARFJÖRÐUR. Mjög
glæsilegt 175,2 fm einbýlishús á einni hæð ásamt 52,8 fm bílskúrs.
Samtals 228 fm. með tveimur innkeyrsluhurðum, hæð 2,40 metra á
hurðum. Húsið afhendist eins og það er í dag, fokhelt að innan,
nema hvítar útidyrahurðar verða ísettar, Möguleiki að fá húsið full-
búið að utan, steinað og með grófjafnaðri lóð. Á innan getur húsið
verið einangrað, með milliveggjum tilbúnum undir spörslun og
málningu og rafmagnslögnum í veggjum. Gert er ráð fyrir gólfhita.
Til afhendingar strax. Verð 35.000.000.

Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari • www.eignastyring.is

EIGNASTÝRING

BÆJARGIL, GARÐABÆR. Glæsilegt tveggja
hæða einbýlishús auk sérbyggðs bílskúrs, samtals 224 fm. að
stærð. Húsið er afar vel staðsett innst í lokuðum botnlanga. Stór
timburverönd mót suðri með skjólveggjum. Húsið var teiknað að
Vífli Magnússyni arkitekt og byggt árið 1989 Verð kr. 62.900.000.

KEILUFELL, REYKJAVÍK. Gott tveggja hæða ein-
býlishús auk serbyggðs bílskúrs/bílskýlis, samtals 176 fm. að stærð.
Í húsinu eru fimm svefnherbergi. Eldhús hefur verið endurnýjað.
Húsið stendur á hornlóð á afar rólegum stað. Fallegur garður. Verð
42.500.000.

FÍFUSEL, REYKJAVÍK. Mjög góð 112 fm. 4ra her-
bergja íbúð auk stæðis í bílageymslu. Hús viðgert og í mjög góðu
ástandi. Íbúðin er velinnréttuð með þremur svefnherbergjum. Mjög
glæsilegt útsýni. Endurnýjaðir gluggar og gler. Staðsetning er mjög
góð stutt í skóla og aðra þjónustu. Verð kr. 21.900.000.

SELJABRAUT, REYKJAVÍK. Glæsileg 174 fm. 6
herbergja endaíbúð á 3. hæð auk riss í fjöleignahúsi auk stæðis í
bílageymslu. Endurnýjað flísalagt eldhús með fallegri Alno innrétt-
ingu með eyju, gashelluborði, háfi, flísum og stáli milli skápa. Tvö
nýsstandsett baðherbergi. Þvottaherbergi í íbúð. Fimm svefnher-
bergi. Húsið er klætt að utan. Frábært útsýni. Verð 34.900.000.

LANGAMÝRI 8-14, ÁRBORG.
Til sölu lóð undir átta 160 fm. raðhús sem afhentist
með steyptri botnplötu. Neysluvatnslagnir komnar í
plötu. Allar teikningar fylgja. Tilbúnar til afhendingar
10.09.2007. Möguleiki á 100% fjármögnun þó háð
samþykki lánastofnunar.
Verð 85.000.000.

VESTURGLJÚFUR 2, ÖLFUS.
Eignarlóð sem er 9.997 fm. að stærð skráð og sam-
þykkt sem iðnaðar og athafnalóð. Samþykkt að þar
rísi bensínstöð og verslun skv. deiliskipulagi sveitarfé-
lagsins Ölfuss.
Verð 57.000.000.

LÁTTU OKKUR SELJA 
EIGNINA FYRIR ÞIG

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign.

Hannes
Sölufulltrúi

699 5008 

Gunnar
Sölufulltrúi
6691005

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi
864 0803

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi
694 9900

Kristín
Sölufulltrúi
824 4031

Óskar Freyr
Sölufulltrúi
899 9427

Olly Björk
Sölufulltrúi
867 5099

Þórarinn
Jónsson Hdl.

Lögg. fasteignasali

VILTU VINNA MEÐ 

ERUM AÐ LEITA AÐ FLEIRI LIÐSFÉLÖGUM

Hringdu í síma 699-5008
Hannes

FRÁBÆRUM EINSTAKLINGUM
Á REMAX LIND Í KÓPAVOGI
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Um er að ræða glæsilegt 593,2 fm kanadískt bjálkahús á tveimur hæðum á 80.000 fm
lóð en um hana rennur Svaðbælisá. Húsið er í landi Lambafells og liggur undir felli sem er í
beinu framhaldi af hábungu Eyjafjallajökls. Húsið er smíðað úr 42 -44 cm þykkum harðviðar
bjálkum og skiptist í tvær byggingar sem eru tengdar með gangi á milli. 

Í aðalbyggingu þ.e. húsinu eru 5 svefnherbergi, þ.e. 4 svefnherbergi á efri hæð, tvö
baðherbergi með sturtuklefa sem eru staðsett á milli herbergja þannig að tvö og tvö deila
saman baðherbergi. Auk þess sem að setustofa er á efri hæð. Hjónaherbergið er á neðri
hæð, fataherbergi og sérbaðherbergi fylgir því, stórt og rúmgott með sturtu og baðkari,
ásamt innréttingu með tvöföldum vaski. Á neðri hæð er einnig risastórt eldhús með stórri
borðstofu og skrifstofu þar fyrir innan. Auk aðalstofu sem er í miðju hússins með mikilli
lofthæð og myndar alrými, þar er kamína og stór stigi upp á efri hæð, auk rúmgóðar
borðstofu.

Á gólfum er gegnheilt Nova Scotia pine 24 mm borð á gólfum. Tengibygging á milli húsa. Í
hinu húsinu er þrefaldur bílskúr og aukaíbúð sem verið er að leggja lokahönd á yfir
bílskúrum og er um 105 fm.

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign.

EITT FLOTTASTA
ÓÐALSSETUR LANDSINS

Lambafell Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
gylfi@remax.is

693 4085

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

861 9300

Þórarinn Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteignaali

Gylfi: 693 4085

Páll: 861 9300
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Björn Guðmundsson, lögg. fasteignas.

Helgamagrastræti 32
- Akureyri
Mjög gott mikið endurnýjað ein-
býlishús á tveimur hæðum. Á
efri hæð eru tvær rúmgóðar
stofur, eldhús baðherbergi og
þrjú svefnherbergi. Eign á frá-
bærum stað í göngufæri við
miðbæinn.
Verð 39,8 millj.

Vanabyggð 11 n.h.
Mjög góð 129 fm. fjögurra her-
bergja íbúð ásamt 19 fm. bílskúr.
Frábær eign staðsett miðsvæðis
á Akureyri, stutt í alla þjónustu.

Bjarmastígur 4
Glæsilegt einbýlishús í hjarta
Akureyrar. Húsið er alls 314 fm.
að stærð. Möguleiki á tveimur
séríbúðum í kjallara.

Kambahraun 12 - Hvera-
gerði
Gott fjögurra herbergja einbýlis-
hús á einni hæð ásamt stak-
stæðum bílskúr. Eignin er í
ágætu ásigkomulagi.
Verð 27,9 millj.

Fr
um

Strandgötu 29 - Akureyri

Sími 464 9955
Fax 464 9956
www.byggd.is

Fyrirtæki til sölu,
Keramikloftið
Til sölu rekstur, lager
og tæki Keramikslofts-
ins á Akureyri. Góður
og stöndugur rekstur
með mikla möguleika.
Góður sölutími fram-
undan. Einstakt tæki-
færi. Allar nánari upp-
lýsingar á skrifstofu.

Vantar - vantar!
Vegna mikillar sölu
undanfarið vantar allar
gerðir eigna á skrá.

Hafið samband
í síma 464 9955

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

TÍSKUVERSLUN Á LAUGAVEGINUM. Til sölu af sér-
stökum ástæðum vel staðsett tískuverslun á Laugaveginum, sem verslar
með kvenfatnað. Allt eigin innflutningur. Gott verð. Frábært tækifæri.

BÍLASALA Á HÖFÐANUM. Til sölu bílasala með sýningar-
sal og gott útipláss. Eignaskipti koma til greina. Einstakt tækifæri á ferð-
inni. Upplýsingar eingöngu á skriftofu okkar.

VEITINGAREKSTUR Á AKUREYRI. Til sölu rekstur og
eignir vinsæls veitingastaðs og skemmtistaðar á Akureyri.

GISTIHEIMILI Á NORÐURLANDI. Til sölu gistiheimili
fyrir norðan, í þjóðbraut. Í húsinu eru 2 eldhús, 3 baðherbergi, 7 svefn-
herbergi, og veitingasalur. Rúmgóðar svalir og stór verönd. Húsið var allt
tekið í gegn og endurnýjað fyrir nokkrum árum. Möguleiki er að búa
einnig í húsinu. Tilboð óskast

ÍS OG VEITINGAR. Til sölu góður og velstaðasettur veiting-
arekstur í hverfi 108. Staðurinn tekur um 30 manns í sæti. Góðir vaxtar-
möguleikar. Mjög gott verð.

HÁRSTOFA - EINSTAKT TÆKIFÆRI. Til sölu af sertök-
um ástæðum mjög þekkt hárstofa með 5 vinnustöðvar og 2 vaskstóla og
góður búnaður á hreint ótrúlegu verði, eða aðeins kr. 3,1 millj. Það ger-
ist ekki betra.

LÍKAMSRÆKTARSTÖÐ. Til sölu þekkt líkamsræktarstöð í
góðu leiguhúsnæði ca 400 fm. Mjög góð aðstaða og mikill tækjakostur.
Sömu eigendur s.l. 6ár. Stór viðskiptamannahópur. Mjög gott verð. Leit-
ið nánari upplýsinga.

SÓLBAÐSSTOFA. Til sölu vinsæl sólbaðsstofa á mjög góðum
stað. Allt nýir Ergoline bekkir með sjónvarpi, auk þess er þarna nagla-
snyrting og ásetning. Staðsetning: verslunar og þjónustumiðstöð. Sami
eignadi frá upphafi. Mikil viðskipti.

SÉRVERSLUN Í KRINGLUNNI OG LAUGAVEGI Til
sölu glæsileg sérverslun með náttúrulegar snyrtivörur og með eigin inn-
flutning. Ákveðin sala. Frábært tækifæri. Upplýsingar á skrifstofu.

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

HEILSUSDTÚDÍÓ - SNYRTISTOFA. Til sölu glæsilegt
heilsustúdíó og snyrtistofa með góðan tækjakost. þekkt stofa í skemmti-
legu húsnæði. Staðsetning mjög góð. Mikið að gera. Frábært tækifæri.

GLÆSILEG SNYRTISTOFA og VERSLUN. Til sölu
þekkt og einkar glæsileg stofa á frábærum stað með góða aðkomu.
Góður tækjakostur. Tilvalið fyrir 2 snyrtifræðinga og naglafræðing.
Skemmtilegt tækifæri.

PÚSTÞJÓNUSTA og BÍLAVERKSTÆÐI. Þekkt og gró-
ið fyrirtæki, til 15 ára, í topp húsnæði 320 fm. Húsnæðið er líka til sölu.
Mikil og stöðug verkefni.

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

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

FISKVINNSLA - ÚTFLUTNINGUR. Til sölu fiskútflutn-
ingsfyrirtæki á Höfuðborgarsvæðinu. Mjög góð erl.sambönd. Mikil vax-
andi velta.Einstakt tækifæri. Uppl. eingöngu á skrifstofu -ekki í gegnum
síma.

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

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

SÓLBAÐSSTOFA Á ÓTRÚLEGU VERÐI. Til sölu góð
sólbaðsstofa í Kóp. 6 Ergoline bekkir og 6 sturtur, móttaka og naglasnyrt-
ing. Selst á ótrúglegu verði, eða 6,9 millj. vegna séstakra aðstæðna.

LÍKAMSRÆKTARKEÐJA. Til sölu af sérstökum aðstæðum
líkamsræktastöð sem á miklum vinsældum að fagna . Er í nýju rúmgóðu
húsnæði á góðum stað. Upplýsingar eingöngu á skrifstou okkar.

Endilega leitið nánari upplýsinga. – Sjáið www.atv.is

Fr
um

ATH
ÞJÓNUSTA
OFAR ÖLLU

Stefán Páll Jónsson
Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir
Engjateig 9

105 Reykjavík

og skráðu
eignina þína

í sölu hjá okkur

HRINGDU
NÚNA

699 6165
899 0800

w
w

w
.inhouse.is
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Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is

Fr
u

m

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Blásalir 24 í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð sem er um 77 fm að stærð.
Íbúðin er á fimmtu hæð í tíu hæða fjölbýlishúsi með tvær lyftur.
Ásett verð er 2.55 millj. og mánaðargjöldin eru um kr. 86.500

Tilboðsfrestur er til 7. september

Réttarheiði 31 í Hveragerði
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð í parhúsi sem er um 90 fm 
að stærð. Að auki fylgir íbúðinni um 15 fm garðskáli.
Ásett verð er 5.5 millj. og mánaðargjöldin eru um kr. 83.000.-

Tilboðsfrestur er til 10. september

Prestastígur 11 í Grafarholti í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð sem er rúmlega 82 fm að stærð. 
Íbúðin er á fimmtu hæð í fimm hæða lyftuhúsi.
Ásett verð er kr. 4 millj. og eru mánaðargjöld um 75.000

Tilboðsfrestur er til 12. september n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búseturéttinn.

Í Blásölum og Preststíg er allt innifalið í mánaðargjöldunum nema rafmagn samkvæmt mæli. 
Við Réttarheiði er allt innifalið nema rafmagn og hiti. 

Þeir sem áhuga hafa á að skoða þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna fyrir 3. september n.k.

Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri. 

Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins að Suðurlandsbraut 54 
í síma 552 5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á netfangið: bumenn@bumenn.is.

LIND Sími 892 3330
ÞÓRARINN JÓNSSON hdl.

Löggiltur fasteigna- 
og skipasali

Bæjarlind 14 - 16 – 201 Kópavogi – Sími 520 9500

www.remax.is – Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign –  baldvin@remax.isFr
um

Fálkagata-byggingarreitur
107 Reykjavík
Lóð á grónum stað 

Stærð: 339 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 75.000.000
Erum með til sölu virkilega vel staðsetta lóð í grónu hverfi.  Á lóðinni stendur í dag einlyft lágreist timburhús
á steyptum kjallara,  alls  um 155,6 fm.  Verið er  að deiliskipuleggja reitinn upp á nýtt  og reiknað með að
sögn  eiganda  að  á  lóðinni  megi  byggja  allt  að  560  fm.  hús  ásamt  óskráðu  rými  í  kjallara.  Nánari
upplýsingar og gögn til skoðunar eingöngu hjá sölufulltrúa.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldvin Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldvin@remax.is

Nánari upplýsingar í síma 892 3330

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

892 3330

Hafnarbraut
200 Kópavogur
Góðar leigutekjur, framt.tækifæri

Stærð: 460 fm
Fjöldi herbergja: 13
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 39.630.000
Bílskúr: Nei

Verð: 80.000.000
Hér er um að ræða framtíðar tækifæri að sögn eiganda þar sem að reiturinn er á væntanlegu skipulagi fyrir
íbúabyggð á Kársnesinu. Eignin skiptist í dag í 13 herbergi sem eru öll í útleigu og eru leigutekjur á mánuði
rúmar 800.000.- að sögn eiganda. Fyrir  liggja teikningar sem ekki hafa verið lagðar inn hjá skipulagi,  þar
sem búið er að teikna 2 hæðir ofan á húsið allt saman. Miklir möguleikar til framtíðar og góðar leigutekjur.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldvin Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldvin@remax.is

Nánari upplýsingar í síma 892 3330

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

892 3330

Háaleitisbraut
108 Reykjavík
Góð 5 herbergja íbúð með útsýni

Stærð: 129,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 19.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
Vel skipulögð 5 herbergja íbúð á annarri  hæð innst í  botnlanga. Útsýni til  vesturs, norðurs og austurs og
svalir  bæði  út  frá  stofu  til  suðvesturs  og  út  frá  hjónaherbergi  til  austurs.  Eignin  skiptist  í  eldhús  og
þvottahús inn af því, bjarta stofu með góðu útsýni, 4 svefnherbergi og baðherbergi. Fallegar hvítolíubornar
eikarfjalir á gólfum að eldhúsi, þvottahúsi og baðherbergi undanskildum. Húsið nýlega viðgert og málað að
utan og í sameign þar sem einnig er nýtt teppi. Snyrtileg og góð eign.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldvin Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldvin@remax.is

Nánari upplýsingar í síma 892 3330

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

892 3330

Sóleyjarimi
112 Reykjavík
Fallega innréttað 5 herb. raðhús

Stærð: 209,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 31.170.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.800.000
Virkilega gott nýlegt 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum með fallegum innréttingum úr hnotu. Innbyggður
bílskúr. Á neðri hæð er forstofa með náttúrusteini á gólfi, þaðan sem er innangegnt í bílskúr. Gengið inn í
opið  rými  sem  skiptist  í  stofu  og  borðstofu,  salerni  og  eldhús  með  fallegri  hnotu  innréttingu  og  granít
borðplötu.  Tvöf.  ísskápur.  Á  efri  hæð  eru  4  svefnherb.,  glæsilegt  baðherb.,  þvottahús  og
geymsla/tómstundaherbergi. Suðursvalir og suðurpallur. Falleg eign sem óhætt er að mæla með.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldvin Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldvin@remax.is

Nánari upplýsingar í síma 892 3330

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

892 3330
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Sumar-, gesta- og garðhús á hreint frábæru verði. Nánari upplýsingar á volundarhus.is

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

Verð frá 271.000 kr.

Verð frá 895.000 kr.

Fr
um

Innifalið er útveggja- og innveggjaeiningar,
einangraðarogmeðrafmagnsdósumogbörkum,
glerjaðir gluggar og útihurðir, þakeiningar og
efni, pallaefni og samþykktar teikningar (arkitekt,
verkfræði og rafmagn). Flutningur, ráðgjöf, tollar
og vsk. Verð frá 5.569.000 kr.

Hafnarstræti 19 - 400 Ísafirði - www.fsv.is

Sími
456 3244

Til sölu sumarhús í Súðavík. Steinsteypt 113 m² einbýlishús á
einni hæð með stórum og fallegum garði í sumarbyggð Súðavíkur. Fjögur
svefnherbergi og uppábúin rúm. Allt innbú fylgir. Verð kr. 5.200.000,-

Nánar upplýsingar hjá Fasteignasölu Vestfjarða
sími 456 3244 og á www.fsv.is

Fr
um

Gott raðhús í Kaupmannahöfn

Fr
um

Til sölu mjög gott raðhús í
Kgs. Lyngby sem er í um 20
mín lestarfæri frá miðbæ Kaup-
mannahafnar. Gengið er inn í for-
stofu, þaðan inn í opið rými sem
tengir eldhús og stofu. Úr opna
rýminu er gengið upp á efri hæð
og niður í kjallara. Í eldhúsi er
hvít innrétting ásamt borðkrók.
Stofan er um 40 fm með eikar-
parketi. Úr stofu gengið út á
suður sólpall og afgirtan garð.
Á efri hæð eru þrjú svefnherb
og flísalagt baðherb með sturtu.
Í kjallara er svefnherbergi og
WC, þvottahús og tvö um 12 fm
gluggalaus herb. Sérinngangur í
kjallara. Húsið hefur verið endur-
nýjað að innan undanfarin ár og 
í mjög góðu ástandi. 
Allar nánari upplýsingar í símum

863 4106 og 892 2660 eða á 

netfanginu: gdaniels@visir.is.

FRÍTT VERÐMAT
Erum að bóka núna

Veldu framúrskarandi þjónustu fyrir þig og þína fasteign

Bergsteinn Gunnarsson
Löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali

Eignin þín fær athygli

Þú færð persónulega þjónustu

Við sýnum eignina fyrir þig

Traust og örugg þjónusta

Hrönn Ingólfsdóttir
Sölufulltrúi
692 3344
ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283

oligisli@remax.is

HRINGDU NÚNA692 3344 822 8283

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir

löggiltur fasteignasali.

Mjög skemmtileg og góð íbúð í mikið endurn.
húsi alls 122,6 fm. 5 herb. íbúð á þessum vinsæla
stað við Framnesveg. Möguleiki á 4 svefnh. Hús-
ið er staðsett vestan við Hringbraut, alveg við
Lágholtsveg. Mjög eftirsóknaverð staðsetning. 
Verð 28,8 millj.

Nánari uppl. gefur Ingvar Ragnarsson
lögg. fast. 8227300.

FRAMNESVEGUR
VESTURBÆR – RVK.
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Atli Snær

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hrl.

Óskar

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

Grímur

Hergeirsson,

BA lögfræði

Frábærar byggingalóðir á góðu verði í suðurbyggðinni á Selfossi 

• Einbýls-, rað- og parhúsalóðir
• Stutt í skóla og leikskóla
• Hagstætt byggingaland

• Barnvænt hverfi
• Hagstætt verð

• Einbýlishúsalóðir frá kr. 5 milljónir
• Raðhúsalóðir frá kr. 2,5 milljónir

Allar upplýsingar á skrifstofu eða í síma 482 4800

Fr
um

Bíldshöfði - Húsnæði og rekstur
Til sölu glæsilegt 320 fm
húsnæði með tveimur inn-
keyrsluhurðum. Allt ný
standsett. Reksturinn er
bilaverkstæði og púst-
þjónusta. Mjög góð að-
staða.
Verð fyrir húsnæði og
rekstur 74 millj. Leitið
nánari upplýsinga.

Drangahraun Hfj.
Í einkasölu vel staðsett
steinsteypt atvinnuhús-
næði, skiptist í 1.122 fm
framhús á 2 hæðum auk
255 fm bakhúsi, samtals
um 1.377 fm. Framhús -

Neðri hæðin er að mestu nýtt undir létta iðnaðarstarfsemi en tilvalin
sem verslun. Hlaupaköttur og op milli hæða, 1x innkeyrsluhurð í porti,
starfsm.aðst., wc, móttaka. Á efri hæð eru m.a. skrifstofur, wc, kaff-
iaðstaða og eldhús. Manngengt geymsluloft er yfir allri efri hæðinni.
Um 100 fm geymslukjallari. Hvorki geymsluloft né kjallari eru í fm-tölu
húss. Bakhúsið er 255 fm með 3 innkeyrsluh. og góðri lofthæð, að
mestu eitt iðnaðarrými. Selst/leigist í heilu lagi eða smærri einingum.
Mögul. byggingarréttur Teikn. og uppl. á skrifstofu okkar. 

Drangahraun, Hfj, 528 fm.
Í einkasölu vel staðsett
samtals 528 fm iðnaðar-
húsnæði, þar af er 108 fm
á 2. hæð m.a. undir skrif-
stofur. Húsið er steinsteypt
hornhús með mjög rúm-
góðri lóðaraðkomu. Húsið
er með mikilli lofthæð, 5,8
vh. og 7,4 í mæni, stálbit-
arennur fyrir allt að 5 tonna

brúarkrana gafla á milli, stórar innkeyrsluhurðir 3x talsins, skrifstof-
ur, wc og kaffistofa. Húsið er til sölu eða leigu og hentar undir flesta
atvinnustarfsemi.  Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölu-
mönnum okkar.

Eyrartröð, 518 fm, iðnaðarhúsn.
Til leigu um 518 fm iðnað-
arhúsnæði með mjög
góðri lofthæð, um 5,8 mtr.
Eignin er að mestu leiti
einn salur, súlulaus. Ein
stór innkeyrsluhurð en
mögulegt að bæta við
hurðum. Húsnæðið býður
uppá skemmtilega nýting-
armöguleika. Lóð rúmgóð

í kring og mjög góð aðkoma að húsi og innkeyrslum. Stutt frá hafn-
arsvæðinu. Laust strax!

Fiskeldisstöð í rekstri m/fasteignum.
Til sölu fiskeldisstöð
ásamt atvinnuhúsnæði og
kerjum, staðsett í landi
Saurbæjar í Hvalfirði. 2x
200 rm útikör með ca. 500
fm gólfradíus, 1x 80 rm
útikar og 2x 60 rm útikör.
3ja ára lífmassi nú. Áætl-
aður lífmassi 2008 er um
100 tonn. Áætlaður líf-

massi 2009 er um 140 tonn. Vatnshitakerfi svo ekki frjósi í kerjum.
Fullkomið eftirlitskerfi stýranlegt í gegnum netið. Fullkomin sjálfvirk
skömmtun. Í húsnæðinu eru 7 seiðaker í kjallara og 5 á efri hæð
þess. Auk þess eru skrifstofur og vinnuaðstaða.

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

Tunguháls, Rvk, 1070 fm stækkanlegt í 2770 fm.
Í einkasölu fremri hluti
hússins samtals 1070 fm
iðnaðarhúsnæði ásamt 211
fm steypts milligólfs. Með
fylgir byggingarréttur eign-
arhlutans fyrir samtals 1700
fm á tveimur hæðum.
Samtals yrði þá um að
ræða 2770 fm heildarstærð

þar sem grunnflötur hússins yrði um 1560 fm og um 900 fm á 2. hæð.
Góðar stórar innkeyrsluhurðir og góð aðstaða. Vel innréttaðar skrif-
stofur, kaffistofa og eldhús um 210 fm. Heildarlóðarstærð er Teikn-
ingar og nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Melabraut, Hfj., 872 fm.

Til sölu iðnaðarhúsnæði sem skiptist í 499,7 fm rými með mikilli
lofthæð, um 6 metrar, auk þess er milligólf 132,8 fm, eða samtals
632,5 m2, auk viðbyggingar sem er salur 239,6 fm með góðri loft-
hæð, um 4 metrar, samtals er húsið 872,1 fm að birtri stærð.
Gólfflötur hússins er 739,3 fm. Salerni, starfsmannaaðstaða,
verkstæði, innkeyrsluhurð er rúmir 4 mtr., lyftarahleðsla. Milligólf-
ið er nýstandsett og þar m.a. eldhús, þrjár skrifstofur og geymsla.
Mikið útipláss fylgir eigninnni og sérafnotaflötur í porti . Lóðin er
ný malbikuð, rúmgóð lóð og góð aðkoma. Möguleiki að kaupa
hluta hússins eða í heild sinni.

Grandatröð, Hfj., 271 fm.

Í einkasölu nýtt og glæsilegt atvinnuhúsnæði að grunnfl. 201 fm
auk 70 fm milligólfs þar sem er skrifstofa, kaffistofa og eldhús,
snyrting og rannsóknarstofa. Húsið er nýtt stálgrindarhús frá
2004, klætt utan með liggjandi stórbáráttri aluzink klæðningu.
Vegghæð er um 5,5 mtr og hurðarhæð (innkeyrslu ) er um 5 mtr.
Stór mænisgluggi er eftir endilöngu þaki og gefur milka ofan-
birtu.. Núverandi eigandi hefur óskað eftir því að leigja húsnæð-
ið a.m.k til eins árs. Frágangur húss góður. Malbikað plan fyrir
framan húsið. Mjög góð aðkoma að húsinu.

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

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

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

atvinnuhúsnæðis

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Leifur Sörensen,
próf í fasteigna-, fyrirt.-

og skipasölu, hagfr., ráð-
gjafi - fyrirtækja.
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Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður
jonas@logheimili.is

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

Heimir Bergmann
Framkvæmdastjóri
Beinn sími 512 3600
GSM: 822 3600
heimir@logheimili.isSkipholti 15 • 105 Reykjavík • Sími: 512 3600 • www.logheimili.is

Sími 512 3600
www.logheimili.is

Lögmaður og lögg. fast.sali með þér alla leið!

ÓKEYPIS FLUTNINGSÞRIF FYLGJA ÖLLUM EIGNUM 
SEM ERU SKRÁÐAR OG SELDAR FRÁ ÁGÚST 
MÁNUÐI TIL ÁRAMÓTA! HAFÐU SAMBAND NÚNA!

ERUM MEÐ LÓÐIR OG LÖND TIL SÖLU Á HÖFUÐ-
BORGARSVÆÐINU OG NÁGRENNI Í ÖLLUM 
STÆRÐUM ALLT UPP Í 78 HEKTARA. HAFÐU 
SAMBAND NÚNA!

ÓSKUM EFTIR EINBÝLISHÚSI Á EINNI HÆÐ Í 
FOSSVOGINUM EÐA Á ARNARNESINU FYRIR 
FJÁRSTERKAN AÐILA. GÓÐAR GREIÐSLU FYRIR 
RÉTTAR EIGN. HAFÐU SAMBAND NÚNA!

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir fallegt endaraðhús með innbyggðum bílskúr á góðum
stað í Seljahverfi. Húsið er á þremur hæðum. Fyrsta hæð: Anddyri og stórt þvottahús með
sána, sturtu og bílskúr. Önnur hæð: Anddyri með gestasalerni, eldhús með borðkrók, stór
stofa með útgengi á svalir, ásamt borðstofu. Þriðja hæð: Þrjú góð svefnherbergi og eitt
gluggalaust herbergi, stórt baðherbergi. Geymsluloft er í húsinu. Góður afgirtur garður og
hellulagður pallur eru við húsið. Stutt er í skóla og alla þjónustu. 

Hringdu og bókaðu skoðun núna í síma 822 3600

Byggt

1979

Brunab.mat

31.400.000

Flúðasel Verð 39.900.000 millj.

**** LÆKKAÐ VERÐ - LAUS VIÐ KAUPSAMNING ****
LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir 4 herbergja íbúð við Galtalind. Glæsileg eign á besta stað í
Lindarhverfinu í Kópavogi. Frábært útsýni. Stutt í skóla og alla þjónustu.
Nánari lýsing á eigninni: Komið er inn í snyrtilega sameign sem var máluð og teppalögð fyrir
u.þ.b. ári síðan. Að utan voru gluggar málaðir sumarið 2006. 
Íbúðin sjálf er á efstu hæð í húsinu, komið er inn í forstofu með skáp og flísum á gólfi. Úr
forstofu er komið inn í opið rými sem nýtt er sem rúmgott sjónvarpshol. Baðherbergið er
flísalagt í hólf og gólf með fallegri innréttingu, sturtuklefa og baði. Tvö rúmgóð, ca 9 og 12
fm barnaherbergi með skápum. Hjónaherbergið er ca. 15 fm með hornglugga og stórum
fataskápum. Stofan er rúmgóð og opin og úr henni er útgengi út á góðar svalir með glæsilegu
útsýni í suðvestur. Gólfefni á herbergjum, sjónvarpsholi og stofu er fallegt parket. Eldhúsið er 
með hvítri innréttingu og góðum borðkrók og flísum á gólfi . Úr stofu og eldhúsi íbúðarinnar
er glæsilegt útsýni. Stutt er í alla helstu þjónustu, bæði Lindaskóla og leikskóla, ekki þarf að
fara yfir götu til að fara í skóla.  Eign sem vert er að skoða !

HRINGDU NÚNA Í SÍMA 822 3600 OG BÓKAÐU SKOÐUN.

Galtalind Lækkað verð 29,9 millj.

LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir í einkasölu glæsilegt 270 fm einbýli við verðlaunagötu í
Hafnarfirði Möguleiki á aukaíbúð í kjallara. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni. Glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum. Eign á mjög eftirsóknarverðum stað. Komið er inn í forstofu
með flísum og innaf er gestasnyrting. Síðan kemur hol með flísum og stóru sjónvarpsholi með
glerrennihurð sem opnast út í garð. Eldhús fínt og er innaf því þvottahús og búr, innrétting
úr eik. Gengið er upp í stofuna þar sem er hátt til lofts með halogen ljósum í lofti. Arinn er í
stofu og útgengt er úr stofu út á svalir í suðurátt. Ein trappa er upp í borðstofu sem er með
bogadreginn glugga sem snýr út í garð. Húsið er með svefnherbergisálmu með 3. herb. +
baðh. með baðkari og sturtu. Góð innr. á baði og flísalagt í hólf og gólf. Eikarskápar og hurðar.
Gengið er niður hringstiga þar sem komið er í stofu með parketi. Innaf er eitt herb. og síðan
forstofa með WC og stórt herb. Útgengt úr húsi inn í bílskúr. Lóðin er í fallegu umhverfi.
Hellulagt fyrir framan bílskúr með tveimur stæðum. Garðurinn er gróinn og stórglæsilegur.

HRINGDU NÚNA Í SÍMA 822 3600 OG BÓKAÐU SKOÐUN.

Sævangur 42  Lækkað verð 69,9 millj.

LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir fallegt endaraðhús með innbyggðum bílskúr á góðum
stað í Seljahverfi. Húsið er á þremur hæðum. Fyrsta hæð: Anddyri og stórt þvottahús með
sána, sturtu og bílskúr. Önnur hæð: Anddyri með gestasalerni, eldhús með borðkrók, stór
stofa með útgengi á svalir, ásamt borðstofu. Þriðja hæð: Þrjú góð svefnherbergi og eitt
gluggalaust herbergi, stórt baðherbergi. Geymsluloft er í húsinu. Góður afgirtur garður og
hellulagður pallur eru við húsið. Stutt er í skóla og alla þjónustu. 

Hringdu og bókaðu skoðun núna í síma 822 3600

Byggt

1979

Brunab.mat

31.400.000

Kristnibraut 59 Verð 27.900.000 millj.

**** LAUS VIÐ KAUPSAMNING ****
LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir Afar björt og vel skipulögð 3ja herb. íbúð. Hol með flísum,
eldhús með borðkrók og hvítri og vel með farinni innréttingu. Þv.hús með góðum hillum.
Stofan/borðstofan er björt með útsýni til vesturs Úr stofu er gengið á góðar vestursvalir.
Rúmgott hjónaherb. m. skápa. Baðherb.með glugga sturta og baðkar góð innr. flísar á gólfi.
Barnaherb. með skáp. 

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA Í SÍMA 822 3600

Stærð:

92 fm

Byggt

1985

Brunab.mat

13.800.000

Hverafold Ásett verð 21,5 millj.
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„Ef þú getur ekki satt hungur 
hundrað manns, seddu þá 

hungur eins.“

Nú eru liðin þrjátíu ár frá frumsýningu 
Morðsögu, fyrstu leiknu kvikmyndar-
innar sem framleidd var í fullri lengd 
hér á landi og  sem slík þótti hún marka 
þáttaskil í sögu íslenskrar kvikmynda-
gerðar. 

Leikstjóri og framleiðandi mynd-
arinnar Reynir Oddsson var nokk-
uð hispurslaus í efnistökum sínum en 
Morðsaga fjallaði um óhamingjuríkt 
fjölskyldulíf, misnotkun og fleira sem 
kennt hefur verið við raunsæi. 

Þegar Ingibjörg Haraldsdóttir gagn-
rýndi myndina í Þjóðviljanum hafði 
hún á orði að persónurnar væru ósann-
færandi en tæknivinnan í kringum 
myndina hefði tekist vel. Í framhaldi 
af því benti hún á að nú væri ekki leng-
ur hægt að halda því fram að ekki væri 

hægt að gera kvikmyndir í fullri lengd 
á Íslandi því Reynir Oddsson hefði 
sannað hið gagnstæða með framtaki 
sínu.

Í dag myndi kvikmyndaáhugafólk 
einna helst líkja Morðsögu við stíl 
þann er kenndur er við Dogma. Atriðin 
virðast oft vera tekin upp þar sem hvorki 
hefur verið splæst í sérstaka lýsingu 
eða leikmynd og leikararnir koma þar 
inn eins og skrattinn úr sauðarleggnum 
með stífum og óeðlilegum sviðsleik 
fyrir myndavélina. Eftir sem áður 
er þetta nokkuð spennandi íslenskur 
krimmi og fyrirtaks költmynd í dag.

Ýmsir þjóðþekktir einstaklingar 
fara á kostum í myndinni og má þar 
meðal annars nefna Hörð Torfason 
sem spilar á gítar og reykir „jónur“ 

og Þóru Sigurþórsdóttur sem í dag er 
þekktari fyrir myndlist sína, en hún 
lék eitt þriggja aðalhlutverka í mynd-
inni ásamt Guðrúnu Ásmundsdóttur og 
Steindóri Hjörleifssyni.

Nokkrum misserum eftir frum-
sýningu Morðsögu var eftirminnilegur 
sjónvarpsþáttur í Ríkissjónvarpinu 
þar sem þeir Indriði G. Þorsteinsson 
og Ágúst Guðmundsson komu þeirri 
skoðun á framfæri að meðal annars 
hefði framtak Reynis leitt í ljós að 
raunhæft væri að setja á laggirnar 
kvikmyndastofnun. Ingibjörg Haralds-
dóttir benti á það sama í gagnrýni 
sinni og upp úr því urðu samverkandi 
þættir til þess að skömmu síðar leit 
Kvikmyndasjóður Íslands dagsins ljós.

Ástkær bróðir minn,

Richard Talkowsky
sellóleikari, Klapparstíg 7, Reykjavík,

lést 5. ágúst síðastliðinn. Minningarathöfn verður
haldin í Dómkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 31.
ágúst kl. 15.00.

Joan Talkowsky

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð,
vinsemd og hlýhug við fráfall og útför
okkar ástkæru

Hildar Sifjar Helgadóttur
Katrínarlind 5, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til Óskars læknis, Kristínar
hjúkrunar  fræðings og annarra umönnunaraðila, starfsfólks
deildar 11E og allra þeirra sem sýndu henni stuðning,
vinskap og velvilja í veikindum hennar, s.s. skólafélaga,
vinnufélaga, ættingja og vina og einnig allra í
félagsskapnum Krafti og Ljósinu.

Ásþór Sædal Birgisson
Þórður Helgi Friðjónsson
Helgi Björnsson      Kristín Guðmundsdóttir
Björn Helgason
Helga Heiða Helgadóttir
og aðrir aðstandendur.

Skúli fógeti fórst í Norðursjó

Þróunarsamvinnustofnun Íslands 
stendur fyrir umfangsmiklu vatns- og 
hreinlætisverkefni í Afríkuríkinu Mal-
aví. Nokkur tímamót urðu í starfinu 
á dögunum þegar lokið var við gerð 
fyrsta brunnsins. Brunnurinn verður 
notaður af fjörutíu fjölskyldum eða um 
400 manns en alls er ætlunin að byggja 
450 vatnsból á næstu fjórum árum á 
Monkey Bay-svæðinu. Þar af eru 300 
handgrafnir brunnar og 100 borholur. 

Nýi brunnurinn er í þorpinu Ma-
lembo en þar hefur verið talsvert um 
vatnstengda sjúkdóma, til dæmis kól-
eru. Gerð brunnsins tók um þrjár vikur 
en framkvæmdin var liður í þjálf-
un heimamanna í brunngerð. Þróun-
arsamvinnustofnun sér um að útvega 
vatnsdælu, sement og steypustyrktar-
járn en heimamenn sjá um að afla alls 
annars efnis auk vinnunnar við brunn-
inn.

Ætlunin er að hámarka þátttöku 
heimamanna við gerð vatnsbóla og rot-

þróa en auk þess fræða þá um hrein-
lætismál og rekstur og viðhald vatns-
bóla.

Íbúar á Monkey Bay-svæðinu eru 
um 110 þúsund og er talið að um fjöru-

tíu prósent íbúanna séu án salern-
is. Markmiðið er að lækka það hlut-
fall niður í fimm prósent, sem þýðir 
að koma þarf upp um 8.800 salernum 
á næstu árum. 

Fyrsti brunnurinn tilbúinn

Dansskóli Ragnars Sverris-
sonar er nýr skóli í 
dansmennt fyrir börn og 
fullorðna sem staðsettur 
er á Bíldshöfða 18 í 

Reykjavík. Meðal greina 
þar eru samkvæmisdansar, 
línudansar, brúðarvals, 
salsa og freestyle.

Til nýjunga teljast dans-
tímar fyrir börn allt niður í 
tveggja til þriggja ára. For-
eldrar taka þátt í tímunum 
og það  gerir þeim kleift að 
dansa við börnin heima í 
stofu bæði til gagns og gam-
ans.

Fjögurra til fimm ára 
börnum er boðið upp á 
helstu barnadansa og 
einnig eru þeim kynnt 
fyrstu sporin í almennum 
samkvæmisdönsum.
Áhersla er lögð á gleði og 
að fá tilfinningu fyrir því að 
hreyfa sig skipulega.

Brúðarvals, línu-
dans og salsa





Aðalvinningur
Toshiba Satellite fartölva

+ PSP tölva + leikir!

10.
hver

vinnur!

Geggjaðir aukavinningar: Medion vídeóspilari, 
Playstation 3, iPod nano, Panasonic tökuvél, Sony 

myndavél, GSM símar, Playstation 2 tölvur,Guitar Hero, 
Gjafabréf frá Tónlist.is, bíómiðar á „Brettin upp“, DvD 

myndir, Tölvuleikir, kippur af gosi og margt fleira!
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Þú sendir SMS 

skeytið BT BTM

á númerið 1900.
Þú færð spurningu. 

Þú svarar með því að senda

SMS skeytið BT A, B eða C á

númerið 1900.

BRETTIN UPP!
Frumsýnd 31. ágúst

með íslensku
og ensku tali!

Stundum heyrast þær 
raddir að best væri að 
koma á fót íslenskum her 
til þess að tryggja varnir 
landsins. Ég veit hins 
vegar ekki betur en við 

Íslendingar eigum okkar her. Hann 
er svolítið öðruvísi en herir annarra 
þjóða enda æfir hann hvorki vopna-
burð né skriðdrekaakstur. Sú vá sem 
steðjar að Íslendingum er líka ekki 
af hernaðarlegum toga. Vissulega 
gætu komið hingað brjálaðir hryðju-
verkamenn og sprengt allt í loft upp 
og það er aldrei að vita nema einn 
daginn stígi hér á land erlendur her 
og segi íslensku þjóðinni stríð á 
hendur. Það verður hins vegar að 
viðurkennast að það er líklegra að 
snjóflóð falli á Bolungarvík, eldgos 

hefjist í Heimaey og stórhlaup í 
Skeiðará en að Al-Qaida skilji eftir 
sprengju á Hlemmi. 

Íslensku björgunarsveitirnar eru 
íslenski herinn. Þær berjast við nátt-
úruöflin og bjarga fólki í neyð. Þær 
leita að týndum sjómönnum, grafa 
fólk upp úr snjóflóðum og hætta sér 
út í storm og sudda til að bjarga 
verðmætum þegar öllu eðlilegu fólki 
er ráðlagt að halda sig innandyra. 
Búnaður þeirra samanstendur af 
mannbroddum, snjóflóðaýlum, 
skóflum og sigbeltum enda mega 
hernaðarvopn eins og handsprengjur 
og rifflar sín lítils í baráttu þar sem 
náttúran er mótherjinn. 

Íslensku hermennirnir eru sjó-
menn, læknar, smiðir, bændur, kenn-
arar og fiskvinnslukonur sem fá frí í 

vinnunni til þess að bjarga mannslíf-
um og fá engin laun fyrir afrek sín. 
Íslensku hermennirnir eru sannkall-
aðar hvunndagshetjur og þeir hafa 
aldrei nokkurn tímann drepið sak-
lausa borgara. 

Við veitum þessum her okkar enga 
sérstaka athygli. Meðan aðrar þjóðir 
steypa í brons myndir af hershöfð-
ingjum sínum þekkja Íslendingar 
enga björgunarmenn með nafni. 
Íslensku hermennirnir vilja ekki 
frægð og upphefð en þeim veitti ekk-
ert af nokkrum milljónum. Pening-
unum sem fóru í hernaðaræfinguna 
Norður-Víking hefði ábyggilega 
verið betur varið með því að styrkja 
starf björgunarsveitanna sem reiða 
sig á að almenningur kaupi flugelda 
um áramótin.



NÝJAR
PAKKNINGAR

BETRA
VERÐ

Nicotinell nikótínlyf fást án lyfseðils og eru notuð sem hjálparefni til þess að hætta eða draga úr reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávalt fylgja leiðbeiningum í
fylgiseðlinum með lyfinu. Skammtar eru einstaklingsbundnir og eru ákvarðaðir eftir því hversu mikið er reykt, en þeir mega þó aldrei vera stærri en 25 stykki á dag. Leita skal
til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, fengið hjartaáfall nýlega, óstöðuga
eða versnandi hjartaöng, alvarlega hjartsláttaróreglu eða heilablóðfall nýlega eiga ekki að nota Nicotinell nikótínlyf. Börn undir 15 ára aldri, þungaðar konur og konur með
barn á brjósti skulu ekki nota lyfið nema að læknisráði. Lesið allan fylgiseðilinn áður en byrjað er að nota lyfið. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi:
Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

NICOTINELL

- ÞRJÁR GÓÐAR LEIÐIR TIL AÐ HÆTTA AÐ REYKJA

TYGGIGÚMMÍ

PLÁSTRAR

MUNNSOGS-
TÖFLUR

TVÖFALDAR MÖGULEIKA
AÐ REYKJA!ÞÍNA AÐ HÆTTA

Fátt kemur á óvart
Lonnie Rashied Lynn, Jr., öðru 
nafni Common, er búinn að rappa 
í fimmtán ár. Hann vakti fyrst 
athygli undir listamannsnafninu 
Common Sense árið 1992 þegar 
tímaritið The Source hampaði 
honum í „Unsigned Hype“ 
dálknum. Sama ár sendi hann frá 
sér smáskífuna Take It EZ og 
fyrstu plötuna sína í fullri lengd, 
Can I Borrow A Dollar? Finding 
Forever er hans sjöunda plata og 
eins og á síðustu plötu, Be frá 
2005, er það Kanye West sem 
tekur upp megnið af lögunum. 
Common og Kanye eiga það 

sameiginlegt að vera frá 
Chicago.

Það eru tólf lög á Finding 
Forever og platan í heild sinni er 
ekki nema tæpar fimmtíu mínút-
ur að lengd. Það eru engin pirr-
andi innskot og ekki hrúga af 
földum aukalögum í lokin eins og 
tíðkast hefur á mörgum hip-hop 
plötum undanfarin ár. Vonandi 
er þetta til merkis um það að 
rappararnir séu búnir að fatta að 
meira magn þýðir ekki endilega 
meiri gæði. 

Common er frábær rappari. 
Hann kann þá list að segja sögu, 

flæðið hjá honum er óaðfinnan-
legt og textarnir eru fullir af 
skemmtilegum orðaleikjum. Það 
eru mörg flott lög á Finding For-
ever og platan rennur smurt í 
gegn. Gestainnkomur eiga m.a. 
Lily Allen, D’Angelo og Kanye 
West sjálfur. Á meðal bestu lag-
anna eru Drivin’ Me Wild sem 
Lily syngur viðlagið í, So Far To 
Go, The Game og lokalagið 
Forever Begins. 

Á heildina fín plata þó að það 
komi manni ekkert á óvart á 
henni og hún brjóti ekki blað í 
rappsögunni.
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Magnaðasta spennumynd sumarsins

MATT DAMON ER JASON BOURNE

Victoria Beckham fær ekki 
háa einkunn hjá tveimur 
barnapíum sem hafa nú 
flúið heimili þeirra Beck-
ham-hjóna í Los Angeles en 
frá þessu greinir News of 
the World.

Mikla athygli vakti í síðustu viku 
þegar Victoria mætti, öll uppstríl-
uð að sjálfsögðu, með krakkaskar-
ann í skólann þeirra. Yfirleitt 
hefur þetta verk verið innt af 
hendi af hálfu barnapíu hjónanna 
en nú er öldin önnur. Barnapíurn-
ar tvær, þær Zara og Claire, fengu 
upp í kok af vinnutímanum og ekki 
síst Victoriu og mömmu hennar. 
Þær voru ráðnar til að sjá um 
Brooklyn, Romeo og Cruz en þær 
voru brátt farnar að sjá um allt 
heimilishaldið, elda mat og þrífa. 
Vinnudagurinn gat staðið frá 
klukkan sex á morgnana til mið-
nættis.

Zara hafði verið hjá Beckham-
hjónunum í heilt ár áður en hún 
gafst upp og fór heim til Nýja-Sjá-
lands. Claire entist hins vegar ekki 
nema hálft ár. „Margir ímynda sér 
eflaust að það sé draumur að vinna 
fyrir svona frægt fólk í Kaliforn-
íu. En þessar tvær, með þessa 
miklu reynslu, sögðu að þetta 
hefði verið martröð,“ lét heimild-
armaður blaðsins hafa eftir sér. 
„Victoria talaði niðrandi til þeirra 
og Jackie, móðir Victoriu, gerði 
ekkert annað en að nöldra og 
kvarta,“ bætir hann við. 

Victoria vill eflaust líka hafa 
stjórn á þeim konum sem koma 
inn fyrir hússins dyr enda varla 
búin að jafna sig á ástarævintýri 
eiginmannsins og Rebeccu Loos 
sem var aðstoðarkona Davids. 

Nýjasta parið í heimi fræga og 
ríka fólksins er stjörnurnar Jude 
Law og Cameron Diaz en frá þessu 
greinir sunnudagsútgáfa breska 
blaðsins Mirror. Samkvæmt frétt 
blaðsins eru þau nú á leiðinni í 
lítið sumarfrí á Hawaii en þangað 
fór Diaz jafnan með fyrrverandi 
heitmanni sínum, sykurpopparan-
um Justin Timberlake.

Law og Diaz kynntust fyrst við 
tökur á rómantísku gamanmynd-
inni The Holiday og fóru í kjölfar-
ið á nokkur stefnumót. „En síðan 
fór Law til Bretlands og hún til 

Los Angeles þar sem hún hitti ein-
hverja aðra karlmenn. En Jude 
virtist hafa heillað hana upp úr 
skónum,“ segir heimildarmaður 
Mirror.

Að sögn heimildarmannsins er 
þetta tækifæri fyrir þau að sjá 
hvort einhver alvara búi þarna að 
baki. En þau verða þó ekki alveg 
alein því vinkona Cameron Drew 
Barrymore og kærasti hennar 
Spike Jonze eiga einnig bókað her-
bergi á sama hóteli og munu vafa-
laust gæta þess að öll siðferðis-
mörk verði virt.

Diaz og Law saman

Breski raftónlistarmaðurinn 
Matthew Herbert hefur endur-
hljóðblandað lögin Wanderlust og 
Declare Independence af nýjustu 
plötu Bjarkar, Volta.

Herbert hefur áður endurhljóð-
blandað lög fyrir þekkta flytjend-
ur á borð við R.E.M., Yoko Ono, 
Moloko, John Cale, Serge 
Gainsbourg, The Avalanches og 
Cornelius. Hann hefur áður unnið 
með Björk, við forritun þriggja 
laga á plötunni Vespertine. Einnig 
tók Herbert upp sólóplötu Róisín 
Murphy, söngkonu Moloko.

Blandar tvö 
lög Bjarkar





Ítalska úrvalsdeildin

Hollenska úrvalsdeildin

Ferrari stóð uppi sem 
sigurvegari í tyrkneska kapp-
akstrinum í gær en Felipe Massa 
sigraði og Kimi Räikkönen varð 
annar. Massa sigraði einnig í 
Tyrklandi í fyrra. Alonso náði 
þriðja sætinu en Lewis Hamilton 
tapaði dýrmætum stigum er hann 
lenti utan brautar og sprengdi 
hægra framdekkið. Hann varð í 
fimmta sæti og forysta hans á 
Alonso í stigakeppni ökumanna er 
komin niður í þrjú stig.

„Þetta er ótrúlegt. Ég er mjög 
hrifinn af þessari braut en hérna 
var vendipunktur ferils míns. 
Hér byrjaði ég að vinna kapp-
akstra,“ sagði Massa.

Massa sigraði

 Portúgalinn Nani tryggði 
Manchester United fyrsta sigur 
liðsins á tímabilinu með því að 
skora eina mark leiksins gegn 
Tottenham í gær. Robbie Keane 
átti skot í slá á fyrstu mínútu en 
eftir það réðu United-menn 
ferðinni lengst af. 

Þá gerðu Middlesbrough og 
Newcastle 2-2 jafntefli en 
síðarnefnda liðið komst tvívegis 
yfir í leiknum. Mark Viduka 
skoraði síðara mark Newcastle 
gegn sínum gömlu félögum en 
það dugði ekki til þar sem Julio 
Arca jafnaði metin seint í 
leiknum.

Loksins sigur 
hjá United

 Matthías Vilhjálmsson, 
framherji FH-inga, tryggði 2-1 
sigur FH á Fylki með tveimur 
góðum mörkum. Fylkisliðinu gekk 
illa að skapa marktækifæri fram-
an af leik en varamaðurinn Páll 
Einarsson hleypti lífi í leikinn er 
hann kom inn á og minnkaði mun-
inn úr umdeildri vítaspyrnu á 85. 
mínútu. „Þetta fór eins og við vild-
um að þetta færi. Fylkisliðið er 
líkamlega sterkt lið og spilar fast. 
Páll [Einarsson] hleypti lífi í leik 
Fylkis. Þrátt fyrir aldurinn og 
kannski ekki mikla hreyfigetu þá 
er Páll klókur knattspyrnumaður, 
enda þjálfaði ég hann í gamla 
daga,“ sagði Ólafur Jóhannesson, 
þjálfari FH, glaður í bragði að leik 
loknum.

FH-ingar voru verðskuldað 1-0 
yfir í hálfleik. Sóknarlotur þeirra 
voru vel útfærðar, iðulega reynt 
að sækja hratt upp kantana og 
skapa þannig hættu. Fylkismenn 
voru hættulegir þegar þeim tókst 
að koma boltanum inn í teiginn, en 
skorti yfirvegun og komu engu 
góðu skoti á markið í hálfleiknum

Matthías Vilhjálmsson var frá-
bær í fyrri hálfleik. Sífellt á hreyf-
ingu, klókur þegar hann fékk bolt-
ann og þefandi uppi marktækifæri 
þegar opnaðist fyrir þau. Einstak-
lega vel var staðið að marki hans á 
fjórðu mínútu. Sending Guðmund-
ar Sævarssonar hægri bakvarðar 
fór á hárréttan stað inn í teig Fylk-
ismanna þar sem Matthías tók við 
boltanum, skýldi honum laglega 
fyrir varnarmanni og lagði bolt-
ann af yfirvegun í markhornið 
framhjá Fjalari Þorgeirssyni 
markverði.

Eftir markið róaðist leikurinn, 
en Fylkismenn komust í þrígang í 
ágætis marktækifæri en fóru illa 
með þau í öll skiptin. 

FH-ingar héldu góðum tökum á 
leiknum í upphafi síðari hálfleiks 
en Fylkismenn unnu sig inn í leik-
inn með góðri baráttu og voru 
betri á löngum köflum. Þeim gekk 
erfiðlega að ljúka sóknarlotum 
sínum með því að skapa góð mark-
tækifæri. Christian Christiansen 
fékk gott færi á 50. mínútu en 
skaut langt yfir markið.

FH-ingar komust í 2-0 á 75. mín-
útu er Matthías Vilhjálmsson 
þrumaði boltann í netið af stuttu 
færi. Matthías virtist rangstæður 
er hann skoraði. Staðan ekki 
árennileg fyrir heimamenn í 
Árbænum.  Páll Einarsson kom inn 
á sem varamaður á 80. mínútu og 
skapaði hættu, með því að treysta 

sér til þess að halda boltanum; eitt-
hvað sem hafði sárlega skort hjá 
framherjum Fylkis í leiknum. Á 
85. mínútu var dæmd vítaspyrna, 
sem FH-ingar mótmæltu harðlega. 
Páll Einarsson, sem fiskaði vítið, 
fór á punktinn og skoraði af öryggi, 
stöngin og inn. Eftir þetta reyndu 
Fylkismenn að jafna leikinn en allt 
kom fyrir ekki. Leifur Garðarsson, 
þjálfari Fylkis, var vitanlega 
ónægður eftir leikinn. „Mér fannst 
við leika betur en FH í síðari hálf-
leik og við fengum færin til þess 
að skora. En það dugar ekki til, að 
spila vel. Það þarf að nýta færin til 
þess að vinna fótboltaleiki. Von-
andi gerum við það í næsta leik.“

Matthías Vilhjálmsson átti frábæran leik er FH lagði Fylki. Fylki gekk illa að 
koma góðum skotum að markinu, þrátt fyrir sóknarþunga undir lok leiksins.

 Keflvíkingar og Vals-
menn buðu upp á frábæra skemmt-
un þegar liðin mættust í Lands-
bankadeildinni í gærkvöldi. Mikið 
fjör var í leiknum og mörg færi 
litu dagsins ljós. Valsmenn eiga 
enn möguleika á Íslandsmeistara-
titlinum með 3-1, sigri en Keflavík 
hefur nú leikið sex leiki án sigurs 
og tapað fimm þeirra.

Keflavík byrjaði leikinn af 
krafti en Valsmenn tóku þó fljótt 
öll völd á vellinum og komust yfir 
með skrautlegu marki Helga Sig-
urðssonar á 9. mínútu. 

Ómar markvörður Keflvíkinga 
meiddist í samstuði við samherja 
þegar Helgi skoraði en fór ekki af 
leikvelli fyrr en Valsmenn voru 
komnir í 2-0. Guðmundur Bene-
diktsson skoraði af stuttu færi 
eftir hornspyrnu á 12. mínútu.

Þegar rétt liðlega hálftími var 
liðinn af leiknum virtist Baldur 
Bett gera út um leikinn með fal-
legasta marki leiksins. Helgi Sig-
urðsson gerði vel að halda boltan-

um rétt fyrir utan vítateig þar sem 
hann renndi boltanum út á Baldur 
sem þrumaði knettinum efst í 
hægra markhornið.

Til að bæta gráu ofan á svart 
neyddust Keflvíkingar til að nota 
allar þrjár skiptingar sína á fyrsta 
hálftímanum vegna meiðsla og 
Valsmenn virtust ætla að rúlla 
leiknum upp. Þriðja skipting Kefl-
víkinga breytti þó gangi leiksins 
því á 35. mínútu átti varamaður-
inn Guðmundur Viðar Mete frá-
bæra sendingu upp allan völlinn á 
Símun Samuelsen sem komst einn 
inn gegn Kjartani. Færeyingurinn 
lék á Kjartan og gaf Keflavíking-
um von á ný með góðu marki.

Keflvíkingar hófu seinni hálf-
leik eins og þeir enduðu þann fyrri 
og Valsmenn geta þakkað Kjartani 
markverði fyrir að halda tveggja 
marka forystunni. Er leið á hálf-
leikinn fjaraði leikurinn út og 
Valsmenn unnu í lokin sanngjarn-
an sigur.

Guðmundur Benediktsson sagð-

ist ánægður með að ná í þrjú stig í 
gærkvöldi.

„Það er gott að sækja þrjú stig 
hingað og halda sér í baráttunni. 
Við vissum að þeir væru særðir og 
að ef við næðum að skora snemma 
gætum við átt von á því að þeir 
brotnuðu. Við náum að setja þrjú 

mörk en hættum þá að spila okkar 
leik og féllum of aftarlega. Þeir 
sjá sóknarfæri og eiga hrós skilið 
fyrir mikla baráttu og viðleitni við 
að komast aftur inn í leikinn,“ 
sagði Guðmundur, sem fagnaði 
sínu 50. marki í efstu deild.

Valur sótti þrjú góð stig til Keflavíkur

Ekki öll nótt úti enn þrátt fyrir slæmt tap
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Spænska úrvalsdeildin

 Guðmundur Pétursson 
skoraði jöfnunarmark KR gegn ÍA 
í gær á lokamínútum leiksins. Þetta 
er í annað skiptið í sumar sem hann 
skorar þýðingarmikið mark í blá-
lokin og gæti það reynst félaginu 
dýrmætt þegar upp er staðið. Vjek-
oslav Svadumovic hafði komið ÍA 
yfir í fyrri hálfleik.

Leikurinn fór fjörlega af stað en 
fyrsta markið kom á 19. mínútu. 
Björn Bergmann gaf fyrir frá 
vinstri og Vjekoslav Svadumovic 
varð á undan varnarmönnum KR í 
boltann og skilaði honum í netið.

Í þessari stöðu brotnaði KR-liðið 
oft niður fyrr á tímabilinu en 
heimamenn héldu þó sínu striki. 
Björgólfur Takefusa fékk ágætt 

færi og svo var dæmt víti á hann á 
39. mínútu. Bjarnólfur Lárusson 
tók vítið en Páll Gísli varði frá 
honum. Boltinn datt aftur fyrir 
Bjarnólf en hann skaut hátt yfir 
markið úr opnu færi. 

KR-ingar komust nærri því að 
skora á lokamínútu fyrri hálfleiks 
en nú björguðu Skagamenn á línu.

Heimamenn sóttu mikið í síðari 
hálfleik en Skagamenn lágu til 
baka og beittu stórhættulegum 
skyndisóknum. Svadumovic fékk 
þrjú mjög góð tækifæri til að bæta 
við marki en nýtti þau ekki. 

Allt útlit var fyrir að taktík 
Skagamanna myndi bera tilætlað-
an árangur en þá kom að þætti 
varamannsins Guðmundar. Hann 

bjargaði stigi fyrir KR með því að 
skalla inn sendingu Gunnlaugs 
Jónssonar í uppbótartíma.

„Ég hefði viljað fá þrjú stig úr 
leiknum en við fengum á okkur 
klaufalegt mark í fyrri hálfleik. 
Mér fannst við vera að skapa nógu 
mikið af færum til að vinna leik-
inn en úr því sem komið var þá var 
gott að fá þetta stig,“ sagði Logi 
Ólafsson, þjálfari KR.

Bjarni Guðjónsson og félagar 
hans í ÍA voru hundsvekktir með 
að missa leikinn í jafntefli. „Það 
hentar okkur langbest að liggja 
aftarlega og beita skyndisóknum. 
Við fáum þó mikið fleiri opin færi 
í leiknum en þeir og áttum að vera 
komnir í 3-0 forystu.“

Aftur bjargaði Guðmundur KR í lokin

 Aukaspyrna í lok fyrri 
hálfleiks kostaði Blika tvö stig í 1-
1 jafntefli við Víkinga á Kópavogs-
vellinum í gær. 

Víkingar skoruðu jöfnunarmark 
sitt beint úr aukaspyrnunni og 
Blikar misstu mann af velli með 
rautt spjald fyrir brotið en Guð-
mann Þórisson var dæmdur fyrir 
brotið á Arnari Jóni Sigurgeirs-
syni þegar hann var að komast 
einn í gegn. Fram að brottrekstr-
inum sem kom á fjórðu mínútu 
uppbótartíma fyrri hálfleiks virt-
ist það aðeins vera spurningin um 
hve stór sigur Blika yrðu því þeir 
óðu í færum allan hálfleikinn. 

Eftir brottreksturinn voru Blik-

ar áfram hættulegri í sínum 
aðgerðum og oft skall hurð nærri 
hælum í lokin þegar bæði liðin 
voru komin með tíu menn en Her-
mann Albertsson fékk sitt annað 
gula spjald þegar 15 mínútur voru 
eftir. Víkingar héngu á jafnteflinu 
og kræktu í mikilvægt stig.

„Fyrri hálfleikurinn hjá okkur 
var virkilega góður. Við stjórnuð-
um honum frá A til Ö en það sem 
við gerðum ekki vel var að við 
nýttum ekki þessi færi sem við 
fengum. Annað mark hefði klárað 
þetta en 1-0 er mjög óþægileg 
staða. Við fáum síðan þetta rauða 
spjald á okkur og vorum orðnir 
manni færri. Við reyndum að 

vinna okkur út úr því, það var erf-
itt fyrsta korterið en síðan kom-
umst við aftur inn í leikinn. Við 
vorum síðan með leikinn eftir að 

Víkingarnir misstu mann út af og 
mér fannst við hefðum getað 
klárað hann,“ sagði Ólafur H. 
Kristjánsson, þjálfari Blika, sem 
hrósaði sérstaklega tveimur 17 
ára strákum sem voru í byrjunar-
liðinu en annar þeirra, Kristinn 
Steindórsson, var besti maður 
Blika ásamt Srdjan Gasic.

„Við hefðum átt að nýta það 
aðeins betur að vera manni fleiri. 
Þeir þjöppuðu sér saman þegar á 
móti blés og þetta var bara bar-
átta. Það var mjög mikilvægt að 
halda stiginu og þetta er eitt stig í 
áttina að halda sér uppi,“ sagði 
Grétar Sigurðarson, fyrirliði Vík-
inga.

Blikar góðir en fengu aftur bara eitt stig

 Það var mikið undir þegar 
Fram tók á móti HK í gær. Þrátt 
fyrir það voru gestirnir úr Kópa-
vogi engan veginn tilbúnir í slag-
inn og grimmir Framarar lönduðu 
þrem dýrmætum stigum.

Fyrri hálfleikur í Laugardaln-
um í gær var eign Framara frá 
upphafi sem tóku leikinn trausta-
taki strax á fyrstu mínútu og byrj-
uðu að þjarma að HK. Það voru 
ekki margar sekúndur liðnar af 
leiknum þegar Framarar komust í 
dauðafæri en Gunnleifur bjargaði 
vel með góðu úthlaupi.

Gunnleifur var ekki eins vel á 
tánum átta mínútum síðar þegar 
Alexander Steen fékk góða stungu-
sendingu inn fyrir vörn HK. Gunn-
leifur kom askvaðandi út úr mark-
inu, misreiknaði hlaupið hrikalega 
og missti af boltanum. Eftirleikur-
inn var auðveldur fyrir Steen sem 
renndi boltanum í tómt markið.

Framarar héldu áfram að sækja 
eftir markið og bættu öðru marki 
við þegar hálftími var búinn af 
leiknum. Þá átti Jónas Grani frá-
bæra stungusendingu á Theodór 
sem lék framhjá Gunnleifi og setti 
boltann auðveldlega í netið. Glæsi-
legt mark.

Fram slakaði aðeins á klónni 
eftir markið, leyfði HK að koma 
framar á völlinn en Kópavogsbúar 
náðu lítið að ógna marki heima-
manna og Fram var með góða 
stöðu í leikhléi.

Síðari hálfleikur var vægt til 
orða tekið bragðdaufur. Framarar 

stóðu vörð um virkið og fóru sér í 
engu óðslega. Gestirnir reyndu að 
sækja en af ákaflega veikum 
mætti. Það hafði í raun ekkert 
gerst í hálfleiknum þegar Jónas 
Grani átti enn eina snilldarsend-
inguna á Hjálmar sem skallaði auð-
veldlega í markið af stuttu færi.

Sigur Framara var ákaflega 
verðskuldaður enda voru þeir 
mörgum klössum betri en HK í 
gær en þetta var ekki sama HK-
liðið og var nærri því búið að 
leggja FH um daginn. Einhverra 
hluta vegna getur HK-liðið sama 
sem ekki neitt í útileikjum sínum 
og leikmenn virtust hafa litla trú á 
verkefninu í gær.

Framarar áttu mjög góðan leik í 
gær og reyndar ekki í fyrsta skipti 
í sumar en Fram-liðið hefur á köfl-
um spilað skínandi vel. Sóknar-
leikur Framara er sem fyrr mjög 
líflegur þar sem Jónas Grani og 
Steen bera höfuð og herðar yfir 
aðra en Hjálmar er einnig alltaf 
hættulegur. 

Fram er þar með komið upp úr 
botnsætinu á ný og miðað við 
spilamennskuna í síðustu leikjum 
er Fram allt of vel spilandi lið til 
að falla og ég trúi varla að það ger-
ist. Staðan er aftur á móti við-
kvæm og liðið verður að gæta að 
sér ef ekki á illa að fara.

Fram komst upp úr botnsæti Landsbankadeildarinnar í gær eftir öruggan sigur 
á HK, 3-0. Gestirnir úr Kópavogi sáu aldrei til sólar í leiknum.
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„Ég hef aldrei vanið mig á 
það í vinnunni, hvorki sem 
bæjarstjóri eða þegar ég var 
skólastjóri, að vera með tónlist 
í vinnunni. Mér finnst það 
hreinlega ekki við hæfi. En það 
er aldrei þögn hér á bæjarskrif-
stofunum.“

„Þetta er fyrsta bíómyndin sem ég 
leik í, en ég hef samt leikið dálítið 
mikið áður,“ sagði Alexander Sig-
urðsson, sem hefur vakið mikla 
athygli fyrir frammistöðu sína í 
kvikmyndinni Astrópíu. „Ég þekki 
konu sem velur í hlutverk, hana 
Alexíu, og hún hefur oft hringt í 
mig fyrir prufur. Hún gerði það 
líka fyrir þetta,“ útskýrði Alex-
ander. 

Alexía Björg Jóhannesdóttir er 
aðstoðarleikstjóri Astrópíu, en það 
var einmitt á hennar vegum sem 
Alexander tók sín fyrstu skref út á 
leiklistarbrautina. „Ég var sex ára 
þegar ég byrjaði í leiklist. Þá fór 
ég á leiklistarnámskeið í Mosfells-
bæ,“ sagði Alexander. Þar býr 
hann ásamt foreldrum sínum og 
tveimur eldri systkinum.

Hann sagði erfitt að segja hvað 
það væri sem heillaði svo við leik-
listina. „Mér finnst bara rosalega 
gaman að leika. Það er samt 
skemmtilegast að vera í bíómynd-
um,“ sagði Alexander. Margur 
hefði haldið að verkefnið væri 
ansi krefjandi, en Alexander er 
ekki á því. „Þetta var ekkert 
svakalega erfitt, bara gaman,“ 
sagði hann. 

Alexía sagði í samtali við Frétta-
blaðið að leikarinn ungi hefði stað-
ið sig eins og hetja. „Hann er æðis-
legur leikari og ofsalega duglegur 
í öllu sem hann tekur sér fyrir 
hendur,“ sagði hún. „Hann er upp-
rennandi stjarna, ef hann er ekki 
bara þegar orðinn stjarna,“ bætti 
hún við.

Þar sem tökur á Astrópíu stóðu 
yfir að sumri til stangaðist leik-
listin ekki á við skólagöngu, og 
foreldrar og systkini Alexanders 
fylgdu honum oft á tökustað. „Við 

notuðum systkini hans meira að 
segja sem aukaleikara. Þetta er 
svona fjölskylduverkefni hjá 
þeim,“ sagði Alexía og hló við. 
„Það er nú umtalað að börn geti 
verið svolítið óþolinmóð við þess-
ar aðstæður, en Alexander var 
alveg eins og engill,“ bætti hún 
við.

Það kemur því varla á óvart að 

Alexander hyggist leggja leiklist-
ina fyrir sig í framtíðinni. Utan 
hennar á hins vegar fótboltinn hug 
hans allan, en Alexander spilar 
með Aftureldingu. „Ég ætla að 
verða leikari þegar ég verð stór. 
Og fótboltamaður,“ sagði Alexand-
er, sem ætlar augljóslega að leggja 
hart að sér og er hvergi nærri 
hættur.   

Bryndís Harpa Magnúsdóttir er ein þeirra 
fjölmörgu sem taka þátt í Ljósanótt í Reykja-
nesbæ í næstu viku. Hún setur þar upp ljós-
myndasýningu undir nafninu Harpa Magg. 
Margir gætu ætlað að Harpa væri því náskyld 
systkinunum Ara Magg og Silju Magg, sem 
eru einna fremst á sviði ljósmyndunar á land-
inu í dag. Aðspurð hvort hún sé týnda systirin 
hlær Harpa við. „Nei, reyndar ekki. Þó að það 
hefði ekkert verið leiðinlegt, svona miðað við 
hæfileika þeirra,“ sagði hún kímin. „Ég hef 
bara alltaf verið kölluð Harpa Magg,“ útskýrði 
hún svo, og því ekki langt að sækja listamanns-
nafnið.

Harpa er lærð form- og módelhönnuður og 
kennir hönnun og smíði í Njarðvíkurskóla. 
Ljósmyndun er hins vegar tiltölulega nýtt 
áhugamál. „Ég keypti vél fyrir um tveimur 
árum og er búin að vera að mynda síðan. Ég 

átti svo mikið af efni að ég ákvað að halda eina 
sýningu í tengslum við Ljósanótt,“ útskýrði 
Harpa, en sýningin, sem er hennar fyrsta, ber 
yfirskriftina Íslands þúsund ár og samanstend-
ur af ríflega fimmtíu ljósmyndum. „Ég keyrði 
um landið og tók fallegar landslagsmyndir og 
reyndi að fá svona öðruvísi sjónarhorn líka,“ 
sagði hún.

Brúin úr hönnun og smíði yfir í ljósmyndun 
er heldur ekki sérstaklega löng, að sögn Hörpu. 
„Þetta listræna hvílist líklega aldrei, frekar en 
sköpunarþráin. Maður er alltaf að spekúlera, 
og mér finnst þægilegt að nota ljósmyndunina 
sem afslöppunartæki – svona til að njóta 
augnabliksins,“ sagði hún. 

Sýningu Hörpu má skoða að Hafnargötu 17, 
2. hæð, í Reykjanesbæ. Ljósanótt hefst á 
fimmtudag.

Harpa Magg er ekki týnda systirin

Ísland er einn af ofmetnustu ferða-
mannastöðum heims, að því er  
bandaríska tímaritið Foreign Affa-
irs heldur fram. Ísland er á lista 
með áfangastöðum á borð við Ibiza 
á Spáni, Badaling í Kína og Wash-
ington í Bandaríkjunum. 

Í umsögn blaðsins segir að sum-
arbirtan, náttúran og Bláa lónið 
séu stórlega ofmetin og að hið 
rétta sé að verðlag í landinu sé 
yfirgengilega hátt. Er sérstaklega 
mælt með því að fólk botni korta-
heimildina áður en það heimsækir 
Ísland.

Þá segir einnig í umsögn blaðs-
ins að fólk verði að vera reiðubúið 
til að greiða tíu dollara fyrir bjór 
og að það sé engar líkur á að það 
rekist á Björk á skemmtistaðn-
um, öfugt við það sem margir 
halda fram.

Foreign Affairs kannar hins 
vegar ekki síauknar vinsældir 
Íslands sem ferða-
mannastaðar, en 

ferðamönnum sem hingað koma 
fjölgar með hverju árinu 

sem líður. Magnús Odds-
son ferðamálastjóri gat 
ekki annað en brosað 
þegar Fréttablaðið bar 
undir hann umsögn tíma-

ritsins og sagði aug-
ljósa þversögn 
felast í rökstuðn-
ingnum.

„Það er í raun-
inni ekkert talað 
um landið sjálft 

heldur er einblínt á verðlagið. 
Þetta er ekkert nýtt fyrir mér því 
Ísland er og verður ávallt dýr 
áfangastaður, en þá verða gæðin 
auðvitað að vera í lagi miðað við 
verðlagið,“ sagði Magnús. „Hing-
að hafa hins vegar aldrei komið 
fleiri ferðamenn og þeir virðast 
tilbúnir að borga uppsett verð 
fyrir þjónustu. Það hlýtur að gefa 
ákveðnar vísbendingar um að 
Ísland sé þvert á móti áhugaverð-
ur áfangastaður,“ bætti Magnús 
við.

Ísland sagt ofmetinn áfangastaður

Auglýsingasími

– Mest lesið
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- Lifið heil

Fyrir um það bil ári fékk fólk 
sem býr í eldgömlu fjölbýlis-

húsi í 101-hverfinu óvænt símtal 
frá manni sem kynnti sig sem fast-
eignasala. Erindið var að spyrja 
hvað íbúð fjölskyldunnar ætti að 
kosta. Svarið var að íbúðin væri 
alls ekki til sölu.

næstu vikum frétti litla fjöl-
skyldan í litlu íbúðinni í litla fjöl-
býlishúsinu að sami fasteignasali 
hefði haft samband við aðra íbúa 
hússins og erindið hefði verið hið 
sama. Hvað kostar íbúðin þín? 
Fasteignasali þessi var greinilega 
af nauðgara-manntegund þeirri 
sem telur að „nei“ sé ekkert svar. 
Hann tilkynnti hinum heimakæru 
að hann hefði nú þegar komist yfir 
tvær íbúðir í húsinu og væri að 
hugsa um að lána þær erfiðu fólki 
sem væri alræmt fyrir ofbeldi og 
óreglu.

héldu áfram. Fast-
eignasalinn sýndi svo mikla stað-
festu í ásetningi sínum að íbúarnir 
létu einn af öðrum undan þrýst-
ingnum og gengu að kauptilboð-
um. Loks kom þar að einungis hinir 
þvermóðskufullu íbúðareigendur 
voru eftir.

nú áreitið. Fast-
eignasalinn lagði niður hið kurt-
eisa viðmót sem hann hafði sýnt í 
byrjun. Hótanirnar um að gera 
fólkinu ólíft í húsinu ef það héldi 
áfram að þverskallast við að selja 
urðu sífellt skuggalegri – og raun-
verulegri þar sem þessi óprúttni 
aðili var nú orðinn eigandi að mikl-
um meirihluta í fasteigninni. 

 gafst litla 
fjölskyldan í litlu íbúðinni upp á 
endanum og seldi fasteignasalan-
um íbúðina sem hún hafði ætlað 
sér að búa í til frambúðar.

harðsnúna er hins vegar það að 
frétta að um leið og honum hafði 
tekist að sölsa undir sig þetta hús 
og nokkur önnur hljóp óvænt á 
snærið hjá honum og voldugir aðil-
ar sem ekki mega vamm sitt vita 
keyptu fasteignafélag hans. Hinir 
voldugu aðilar sem ekki mega 
vamm sitt vita bera að sjálfsögðu 
enga ábyrgð á svívirðilegri fram-
komu fasteignasalans enda hafa 
hinir voldugu aðilar sem ekki 
mega vamm sitt vita fyrst og 
fremst fórnfúsan áhuga á rífa ljót 
hús og byggja falleg í staðinn og 
þróa betri byggð í 101-hverfinu í 
sátt og samkomulagi við bæði Guð 
og menn og ekki síst borgar-
yfirvöld.

Hinir 
vammlausu


