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Stefán Páll
Jónsson
Löggiltur fasteignasali
RE/MAX Fasteignir
Engjateig 9
105 Reykjavík

¶«2 2.!3/.

„Í kjölfarið
„Menn átta verður allt mun skýrara,“
„Það sem
sig
útskýrir hún.
er
í margmenn betur á hvaðan hljóð
þau búa yfir einstakt við Epoq-heyr
ara með að i. Tali einhver við þá koma. Til dæmis
verkum að nýrri, þráðlausri tækni, nartækin er að
greina upptök
eiga
tvö
Eins og áður
sem gerir
hljóðsins.“ þeir auðveldsamhæft allar tæki geta skipst
sagði búa tækin
að tengjast
á upplýsinguþað að
stillingar.
yfir
inn meiri víðóma
þráðlaust
Fyrir
m og
og þá við öll eiginleikanum til
blátækni.
skynjun fyrirvikið upplifir notandÞað gerist
þess að tækin
tæki sem búa
hljóði en áður,
í gegnum
lítur út eins
vinni sjálfstætt
yfir
tækið Streymir
Þetta segir
á hvoru eyra.“ í stað
Þannig má og iPod og flytur boðin
Anna Linda
sem
arfræðing
tengja heyrnartæ
á milli
Guðmunds
ur
síma, tölvur
dóttir, hjúkrunkin þráðlausttækjanna.
tækni, um og starfsmaður fyrirtækis
eða
við far„Ég reyndi með snúru við aðra
ins Heyrnamarkaðnum Epoq-heyrnartækin
sem eru
„Tengdi heyr þetta sjálf um dagi hljóðgjafa.
og þykja algjö
nýj
br
i
“
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Tvílyft raðhús

í fúnkís-stíl

eru til sölu

hjá fasteignasöl
unni Húsakaupum
.

Nútímaleg fún

Fasteignasalan
Húsakaup hefur
raðhús byggð
til sölu tvílyft
á skjólsælum
stað á Arnarneshæðinni.

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@rema

x.is

kís hús

Hér er dæmi
um lýsingu
gangur er
á endaraðhú
á neðri
si: Aðalinnútfrá miðjugang hæð. Gengið er inn
í forstofu
i er sameiginle
og
eldhús, borðútímaleg
gt fjölskyldu
og setustofa,
tvílyft raðhús
rými;
Útgengt er
alls rúmir
í fúnkís-stíl
möguleika
um stóra rennihurð
50 fermetrar.
á fimm svefnherbe
með
út í garð. Niðri
eru ýmist
út
rgjum. Húsin
er einnig baðherberá verönd og áfram
ingu sem tryggir klædd flísum eða báraðri
fm bílskúr
gi, geymsla
sem er
lágmarksv
álklæðnog 29
fermetrar
iðhald. Húsin
mjög stór svefnherbinnangengt í. Á efri
með bílskúr
eru alls 249
hæð eru þrjú
ergi þar af
og eru afhent
réttinga.
baðherber
eitt með fataherber
tilbúin til
gi, þvottahús
inngi,
og sjónvarpsh
Arnarnesh
un gerir ráð
æðin er vel
erbergi (hönnfyrir að loka
staðsett en
í suðurhlíð
sem
megi
fjórða
þessu rými
hverfið er
og liggur vel
herbergið)
byggt
og nota
við sól
Á efri h
norð á
frá hj

N

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.

is
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%INKAREKIÈ LÅKHÒS

Einstakt tækifæri fyrir Ísland
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(6!336)¨2) -EÈ MORGNINUM
VERÈUR ALLHVÎSS OG SUMS STAÈAR
HVÎSS SUNNAN OG SÅÈAR SUÈVESTAN¹TT
VESTAN TIL ¹ LANDINU (VESSIR NORÈAN
TIL SÅÈAR Å DAG 2IGNING EÈA SKÒRIR UM
MEST ALLT LAND SÅST ÖË NORÈAUSTAN OG
AUSTAN TIL (ITI   STIG 6%¨52 

Mánudagur
Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu

Fréttablaðið

60%

50%

0
0%

4%

DV
D

10%

Morgunblaðið

35%

20%

Það gæti þó breyst ef fyrirtæki
kæmu að rekstrinum í meiri mæli
og haft þau áhrif að kerfið þróaðist frekar í takt við markaðinn.
Þorbjörg ítrekar að ekki sé um
að ræða einkavæðingu leikskóla
heldur einkarekstur. Fyrirtæki
gætu valið það rekstrarform sem
myndi
henta
starfsmönnum
þeirra, til að mynda haft sveigjanlegri opnunartíma heldur en gerist á leikskólum borgarinnar.
Sveitarfélagið myndi þó áfram
greiða með hverju barni óháð vali
foreldranna á leikskóla.
Slíkt fyrirkomulag segir Þorbjörg tíðkast víða erlendis, til
dæmis í Bandaríkjunum. Með
þessum hugmyndum sé ekki verið
að lasta störf borgarinnar heldur

benda á að fleiri möguleikar séu
fyrir hendi en að reksturinn sé hjá
sveitarfélögum „Það ættu margir
að sjá sér hag í sveigjanlegra
fyrirkomulagi,“ segir Þorbjörg en
hún segir að til standi að kanna
áhuga fyrirtækja á þessum hugmyndum innan skamms.
Vitað er að nokkur fyrirtæki
hafa sýnt málinu áhuga.
Svandís Svavarsdóttir, oddviti
Vinstri grænna í borgarstjórn, segir
hugmyndirnar um breytt rekstrarform skólanna einkennast af metnaðarleysi. Unnið hafi verið að því að
breyta leikskólum úr félagslegu
úrræði yfir í fyrsta skólastigið.
Sjálfstæðismenn gefist upp eftir ár
við völd og varpi ábyrgð yfir á
einkaaðila.
KDK

N¾GJA MEÈ AFRAKSTUR HELGARINNAR

40%

30%

sagt að þetta verði athugað. Við
höfum reynt að reka fyrirtæki
með mjög fjölskylduvæna stefnu
og þetta gæti vel orðið hluti af
því,“ segir Anna Guðný Aradóttir,
markaðsstjóri Samskipa, um hugmyndir Þorbjargar Helgu Vigfúsdóttur, formanns leikskólaráðs
Reykjavíkur, um að fyrirtæki og
félagasamtök geti séð um rekstur
leikskóla í framtíðinni.
Þorbjörg segist vilja fá aukna
umræðu um leikskólamál og velta
upp fleiri möguleikum á rekstrarformi leikskóla. Ekki síst til að
reyna að ráða bót á þrálátri manneklu. Ekki séu miklir möguleikar
fyrir hendi til að hækka laun leikskólakennara eins og staðan sé nú.

5M  MANNS VORU HANDTEKNIR UM HELGINA VEGNA BROTA ¹ LÎGREGLUSAMÖYKKT

76%
70%

við Bjarna
Fyrirtæki hafa áhuga Rætt
Ármannsson
á leikskólarekstri
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir segir að áhugi fyrirtækja á því að sjá um rekstur
leikskóla verði kannaður. Fyrirkomulag gæti haft í för með sér meiri sveigjanleika sem hentað gæti foreldrum, fyrirtækjum og starfsmönnum leikskóla.
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-%..).' Óskað verður eftir því
að Ísland verði heiðursland
bókakaupstefnunar í Frankfurt
árið 2011. Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir menntamálaráðherra skýrði frá þessu við
setningu alþjóðlegrar bókmenntahátíðar í gær.
Hún sagði forsvarsmenn
bókakaupstefnunar hafa viðrað
þennan möguleika við íslensk
stjórnvöld. Eftir gaumgæfilega
athugun hafi ríkisstjórnin ákveðið
að óska eftir þessu, og það muni
skýrast á næstu dögum hvort af
verði.
„Ef sú verður raunin mun
Ísland verða fyrst Norðurlandanna til að takast á við þetta mikla
verkefni. Hér væri um að ræða
einstakt tækifæri fyrir Íslendinga
til að kynna sögu og sjálfsmynd
okkar, menningu og bókmenntir
fyrir árvökulum augum umheimsins,“ sagði Þorgerður Katrín.
BJ

*Samkvæmt
Samkvæmt
S
kvæ
fjö
fjölmiðlakönnu
fjölmiðlakönnun
ölmiðlakönnu
ö
lakö un Capacent
pace í júlí 2007

,®'2%',5-, Almenn ánægja er
með afrakstur aukins eftirlits í
miðborginni um helgina.
Samtals voru um áttatíu manns
handteknir aðfaranótt laugardags
og sunnudags vegna ýmissa mála,
þar af fimmtíu vegna brota á lögreglusamþykkt borgarinnar.
Geir Jón Þórisson yfirlögregluþjónn segir brýnt að taka á slíkum brotum vilji menn bæta braginn í miðborginni og á það var
lögð sérstök áhersla um helgina.
Til samanburðar voru aðeins sextíu handteknir vegna brota á lögreglusamþykkt allt árið í fyrra.
Þótt lögreglan hafi verið sýni-

 6!+4)..) ÈSTU MENN INNAN LÎGREGL
UNNAR SINNTU EFTIRLITI Å MIÈBORGINNI UM
HELGINA 3TEF¹N %IRÅKSSON LÎGREGLUSTJËRI
*ËN ( " 3NORRASON OG (ÎRÈUR *ËHANN
ESSON AÈSTOÈARLÎGREGLUSTJËRAR STËÈU
VAKTINA
&2¡44!",!¨)¨%9¶«2

legri en áður getur hún ekki verið
alls staðar og komu upp þrjú
líkamsárásarmál í fyrrinótt þar
sem enginn var handtekinn. Þrír
veittust að manni á Stórhöfða í
Reykjavík og veittu honum
áverka. Maðurinn þekkti árásarmennina en hugðist ekki leggja
fram kæru. Fimm menn veittust
að manni við Vínbarinn og var
hann fluttur á slysadeild en árásarmennirnir voru á bak og burt
þegar lögregla kom á staðinn. Þá
óskaði maður eftir aðstoð lögreglu í Lækjargötu en sá hafði
verið laminn í höfuðið.
ÖO  SJ¹ SÅÈU 

vik Energy
Invest (REI) mun
á næstu dögum
ráða stjórnarformann. Guðmundur Þóroddsson, forstjóri
fyrirtækisins,
"*!2.)
staðfestir að
meðal þeirra sem 2-!..33/.
rætt hafi verið
við sé Bjarni Ármannsson,
fyrrverandi bankastjóri Glitnis.
Bjarni hætti störfum hjá Glitni
30. apríl síðastliðinn.
REI er dótturfyrirtæki
Orkuveitu Reykjavíkur, og mun
félagið væntanlega veita fyrirtækinu Geysi Green Energy
samkeppni á markaði. Glitnir á
rúmlega 16 prósenta hlut í Geysi.
Ekki náðist í Bjarna Ármannsson vegna málsins í gær.
BJ

3052.).' $!'3).3

Geir Jón, mega menn ekki vera
mígandi fullir lengur?
b%KKI FYRIR FRAMAN OKKUR HINAm
5M FIMMTÅU MANNS VORU HANDTEKNIR
Å MIÈBORGINNI UM HELGINA FYRIR BROT ¹
LÎGREGLUSAMÖYKKT &JÎLMARGIR GERÈUST
SEKIR UM AÈ MÅGA ¹ ALMANNA F¾RI 'EIR
*ËN ¶ËRISSON ER YFIRLÎGREGLUÖJËNN
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(JÎRLEIFUR 'UTTORMSSON KREFST UMHVERFISMATS VEGNA &JARÈAR¹RVIRKJUNAR

3LAGSM¹L Å AUSTURBORGINNI

Of seint segir bæjarstjórinn

Lúskraði á
systrum sínum

3+)05,!'3-, „Mér finnst þetta
fáránlegt og hef ekki trú á að þetta
hafi nokkur áhrif á framkvæmdina,“ segir Ólafur H. Sigurðsson,
bæjarstjóri á Seyðisfirði, um þá
ákvörðun Hjörleifs Guttormssonar,
fyrrverandi alþingismanns, að
krefjast umhverfismats á virkjun í
Fjarðará. Hjörleifur hefur ritað
Skipulagsstofnun bréf þar sem hann
krefst þess að yfirstandandi framkvæmdir vegna Fjarðarárvirkjunar
(Gúls- og Bjólfsvirkjunar) verði
stöðvaðar meðan umhverfisáhrif
virkjunarinnar verði metin.
Skipulagsstofnun
úrskurðaði
árið 2005 að virkjun Fjarðarár
skyldi ekki háð mati á umhverfis-

áhrifum. Þá ákvörðun kærði Hjörleifur til umhverfisráðherra sem
staðfesti niðurstöðu Skipulagsstofnunar. Nú krefst Hjörleifur
umhverfismats á ný þar sem hann
telur þær forsendur sem lágu til
grundvallar úrskurði skipulagsstofnunar árið 2005 gjörbreyttar
og virkjunin sé umfangsmeiri en
ráðgert var í upphafi.
Ólafur hefur sjálfur furðað sig á
því að ekki hafi verið gert
umhverfismat vegna virkjunarinnar. Hann telur hins vegar fráleitt að stöðva framkvæmdina nú
þegar hún er komin langt á veg.
Birkir Þór Guðmundsson, framkvæmdastjóri Íslenskrar orku-

,®'2%',5-, Kona á fimmtugsaldri

3%9¨)3&*®2¨52 (JÎRLEIFUR TELUR
UMHVERFIS¹HRIF &JARÈAR¹RVIRKJUNAR MEIRI
EN LAGT VAR UPP MEÈ Å UPPHAFI

virkjunar sem reisir Fjarðarárvirkjun, vildi ekki tjá sig um málið
þegar Fréttablaðið hafði samband
við hann í gær.
ÖO

gisti fangageymslur lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu í fyrrinótt
eftir að hafa lúskrað á tveimur
systrum sínum í samkvæmi í
austurborginni.
Systurnar þrjár voru saman
komnar ásamt mönnum sínum en
eitthvað hafði slest upp á vinskapinn og var lögregla að lokum kölluð
á staðinn. Þá hafði elsta systirin
veist að hinum yngri, slegið aðra í
andlitið með barefli og tekið hina
hálstaki. Var konan afar æst og
hafðist ekki út nema í járnum.
Konurnar eru allar á fertugs- og
fimmtugsaldri en ekki liggur fyrir
um hvað þær rifust.
ÖO

Ásgeir Elíasson er látinn
Ásgeir Elíasson knattspyrnuþjálfari varð bráðkvaddur á
heimili sínu í
gærmorgun,
57 ára að
aldri. Hann
lætur eftir sig
eiginkonu og
tvo uppkomna
syni.
Ásgeir lék á
yngri árum
3'%)2 %,¥!33/. knattspyrnu
með Fram og
íslenska landsliðinu, og lék
handknattleik með ÍR. Hann
var virtur knattspyrnuþjálfari, og vann fjölda titla sem
þjálfari Fram.
Ásgeir var landsliðsþjálfari
frá 1991 til 1995. Hann
þjálfaði einnig Þrótt Reykjavík og ÍR, en hann var þjálfari
ÍR fram í andlátið. ÍR átti leik
gegn Aftureldingu í gær en
leiknum var frestað sökum
andláts Ásgeirs.

-IKILL ¹HUGI ¹ 'EYSI 'REEN

Goldman Sachs
sýnir áhuga
6)¨3+)04) Mikill áhugi er á því að

komast í hluthafahóp Geysis Green
Energy, segir Ásgeir Margeirsson,
forstjóri fyrirtækisins. Hann
staðfestir að eitt þeirra fyrirtækja
sem sýnt hafi áhuga sé Goldman
Sachs, einn stærsti fjárfestingarbanki heims.
Geysi Green var sýndur mikill
áhugi á ráðstefnu Glitnis í New
York í síðustu viku. „Við höfum átt
viðræður við nokkra aðila, en meira
get ég ekki sagt á þessu stigi,“
segir Ásgeir.
Hann segir stefnt að því að fá
nýja aðila inn í félagið og auka
hlutafé. Ekki hafi heyrst á neinum
núverandi hluthafa að hugur standi
til að selja í fyrirtækinu.
BJ

./2¨52,!.$!-%)34!2!2 3VEIT ,AUGA
L¾KJARSKËLA VAR SIGURS¾L UM HELGINA
-9.$«44!2 &%,)8 (!5+33/.

.ORÈURLANDAMEISTARAR Å SK¹K

Laugalækjarskóli sigraði

6%2+!-%.. 6)¨ 34®2& )NNANRÅKISR¹ÈHERRA "RETLANDS VILL GERA ENSKUKUNN¹TTU AÈ SKILYRÈI FYRIR ALLA ERLENDA STARFSKRAFTA SEM KOMA

TIL "RETLANDS TIL STARFA

./2$)#0(/4/3!&0

Innflytjendur læri
að tala tungumálið
Bresk stjórnvöld hyggjast herða reglur um enskukunnáttu innflytjenda. Rúmur
þriðjungur þeirra sem tóku enskupróf í fyrra féll á prófinu.
,/.$/. !0 Væntanlegir innflytj-

endur í Bretlandi munu þurfa að
taka próf til að sýna fram á enskukunnáttu sína samkvæmt áætlunum breskra stjórnvalda.
Gordon Brown forsætisráðherra mun í dag tilkynna að fólk
sem kemur frá löndum utan
Evrópusambandsins og hyggst
starfa í Bretlandi þurfi að sýna
fram á kunnáttu í ensku áður en
það getur hafið störf að því er
skrifstofa forsætisráðuneytisins
greindi frá í gær. Mun fólkið annaðhvort þurfa að sýna fram á að hafa
staðist alþjóðlega viðurkennt
enskupróf eða að hafa öðlast

háskólagráðu í námi kenndu á
ensku.
Undir núgildandi reglum skipta
stjórnvöld erlendum starfskröftum sem koma frá löndum utan
Evrópusambandsins í þrjá hópa
eftir menntun þeirra. Eins og er
þurfa aðeins þeir sem falla hóp
þeirra með mestu menntunina að
sýna fram á enskukunnáttu áður
en þeir koma til Bretlands. Nú
liggur fyrir að láta skilyrði um
enskukunnáttu einnig ná yfir
miðjuhópinn.
Jacqui Smith, innanríkisráðherra Bretlands, hefur lýst yfir
vilja til að gera enskukunnáttu að

skilyrði fyrir alla þrjá hópana.
„Þeir sem við bjóðum velkomna
inn í Bretland til að vinna og setjast hér að þurfa að skilja okkar
hefðir og finnast þeir vera hluti af
sameiginlegri
þjóðarmenningu
okkar.“ Smith var spurð í sjónvarpsviðtali á BBC í gær hvort
þessar fyrirætlanir væru liður í
því að fækka innflytjendum en
kom hún sér hjá því að svara
spurningunni beint.
Af 96.000 faglærðum innflytjendum sem komu til Bretlands í fyrra
féllu 35.000 á prófi í enskukunnáttu
samkvæmt breska dagblaðinu The
Sunday Telegraph. SDG FRETTABLADIDIS

3++ Sveit Laugalækjarskóla vann
öruggan sigur á Norðurlandamóti
grunnskólasveita í skák sem fram
fór í Lavia í Finnlandi, en mótinu
lauk í gær. Þetta er þriðja árið í
röð sem sveit frá Laugalækjarskóla verður Norðurlandameistari.
Sveitin fékk 16,5 vinning af
tuttugu mögulegum. Torfi Leósson,
annar liðsstjóri hópsins, sagði að
breidd og samheldni sveitarinnar
hafi ráðið úrslitum.
Í sveitinni voru þeir Daði
Ómarsson, Vilhjálmur Pálmason,
Matthías Pétursson, Einar
Sigurðsson og Aron Ellert
Þorsteinsson.
BJ

3KOTHVELLIR VIÈ SUMARBÒSTAÈI

Hald lagt á
haglabyssu
,®'2%',5-, Lögreglunni á

Selfossi barst tilkynning um
skothvelli í sumarbústaðahverfi í
Þingvallasveit á laugardagskvöld.
Um óljósa ábendingu var að ræða
og ekki unnt að greina hvaðan
hvellirnir komu fyrr en önnur
tilkynning barst síðar um kvöldið.
Lögregla fór á staðinn og fann
skothylki við einn bústaðinn. Þar
var fólk í samkvæmi og virtist
sem það hefði gert sér að leik að
skjóta úr haglabyssu upp í loftið.
Enginn veislugestanna var með
byssuleyfi og því lagði lögreglan
hald á byssuna.
ÖO

,ÎGREGLUSTJËRI SEGIR VEITINGAMENN Å MIÈBORGINNI SAMVINNUÖÕÈA

%RFITT AÈ HINDRA AÈ FËLK BERI ÅL¹T ÒT
,®'2%',5-, „Mér þykir ansi hart að loka skemmtistöðum sem hleypa fólki út með drykkjarílát,“ segir
Kormákur Geirharðsson, veitingamaður á Ölstofunni
í Reykjavík, en eins og fram kom í Fréttablaðinu í
gær hefur lögregla heimild til þess að loka stöðum
sem brjóta áfengislög með þessum hætti.
Kormákur segir að veitingahúsaeigendur og dyraverðir leggi sig fram við að hindra að fólk taki glös og
flöskur með sér út af stöðunum. „Það er hagur okkar
að þurfa ekki alltaf að vera að kaupa ný glös en við
seljum bjór í gleri og getum ekki hindrað að einhverjir taki flöskurnar með sér út. Við reynum það vissulega en það er erfitt að koma alveg í veg fyrir slíkt,“
segir Kormákur.
Geir Jón Þórisson yfirlögregluþjónn og Stefán
Eiríksson lögreglustjóri voru á vakt í miðborginni
um helgina. Þeir eru sammála um að útburður
drykkjaríláta af skemmtistöðum sé mikið vandamál.
„Við höfum rætt við fjölmarga veitingamenn
vegna þessa og bent þeim á atriði sem betur mega
fara,“ segir Stefán og viðurkennir að það geti verið
erfitt fyrir dyraverði að fylgjast með að enginn beri
út drykkjarílát. Það eigi þó að vera mögulegt sé viljinn fyrir hendi. „Það er mitt mat að veitingamenn

-!..&*®,$) ¥ -)¨"/2')..) 3ËÈASKAPUR FYLGIR ÖVÅ ÖEGAR FËLK
BER DRYKKJARÅL¹T ÒT AF SKEMMTISTÎÈUNUM ¶AÈ GETUR EINNIG
SKAPAÈ H¾TTU
&2¡44!",!¨)¨%9¶«2

séu almennt tilbúnir að axla þá miklu ábyrgð sem
fylgir því að reka veitingastað í miðborginni. Við
getum alls ekki kvartað undan viljaleysi hjá þeim,“
segir Stefán.
ÖO
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Vertu í hópi
ánægðustu
viðskiptavinanna
Viðskiptavinir Vodafone í fyrsta sæti
Við lítum ekki bara á það sem skyldu okkar að veita viðskiptavinum okkar bestu
mögulegu þjónustu, okkur finnst hreinlega ekkert annað koma til greina. Þetta
hefur líka skilað sér í því að viðskiptavinir Vodafone eru ánægðustu viðskiptavinir farsímafyrirtækja samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni.
Hringdu í 1414 og vandamálið er úr sögunni.

Gríptu augnablikið og lifðu núna
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9FIRLÎGREGLUÖJËNN ER ¹N¾GÈUR MEÈ AFRAKSTUR HERTS EFTIRLITS Å MIÈBORGINNI

$RUKKIN KONA HANDTEKIN

 FJËRÈA TUG HANDTEKNIR Å FYRRINËTT

Hárreitti lögreglukonu

„Við erum mjög
ánægð með hvernig til tókst,“ segir
Geir Jón Þórisson yfirlögregluþjónn. Hann segir að aukinn sýnileiki lögreglunnar í miðborginni
um helgina hafi haft góð áhrif en
þetta var fyrsta helgin sem sérsveitarmenn
ríkislögreglustjóra
aðstoðuðu við eftirlitið.
Um 120 mál voru bókuð hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í
fyrrinótt. Fjörutíu manns voru
handteknir, þar af 26 vegna brota á
lögreglusamþykkt
Reykjavíkurborgar. Þessar tvær nætur voru
um fimmtíu manns handteknir
vegna slíkra brota í miðborginni en
allt árið í fyrra voru þeir sextíu.

,®'2%',5-,

Geir Jón segir að brot af þessu
tagi séu í raun grunnurinn að
ástandinu í miðborginni um helgar. „Fólk er að kasta af sér vatni,
skemma hluti, brjóta flöskur og
láta dólgslega. Með því að taka á
þessum brotum sendum við skýr
skilaboð um að hegðun af þessu
tagi sé ekki liðin,“ segir Geir Jón.
Um venjulega helgi sinna um
tólf til þrettán lögregluþjónar eftirliti í miðborginni en um liðna
helgi voru þeir mun fleiri. Geir
Jón segir þetta aukna eftirlit
komið til að vera. „Við fylgjum
þessu eftir þar til ástandið er
komið í horf sem við getum sætt
okkur við,“ segir Geir Jón.
ÖO

,®'2%',5-, Lögreglan á

höfuðborgarsvæðinu handtók
konu á fertugsaldri í gærmorgun
en sú hafði ráðist á lögreglukonu.
Lögreglan hafði upprunalega
afskipti af konunni þar sem hún
lá í áfengisdauða fyrir utan
skemmtistað í miðborginni. Var
henni ekið upp á stöð og var ekki
til teljandi vandræða.
Þegar senda átti konuna heim
brást hún hins vegar illa við og
réðist á lögreglukonuna sem
ætlaði að benda henni á hvar hún
gæti tekið leigubíl. Konan sneri
lögreglukonuna niður í gólfið og
hárreitti hana og var handtekin í
kjölfarið.
ÖO

%2),3®- .«44 'EIR *ËN SEGIR MIKILV¾GT
AÈ TAKA ¹ BROTUM GEGN LÎGREGLUSAM
ÖYKKT .Ò KOMAST MENN EKKI LENGUR UPP
MEÈ AÈ MÅGA ¹ GANGSTÁTTIR OG UTAN Å
HÒSVEGGI
&2¡44!",!¨)¨%9¶«2

-INNAST 0AVAROTTI ¹ ¥SLANDI

Byggja verslunarkjarna við Laugaveg

Sálumessa í
Landakotskirkju
!.$,4 Sérstök sálumessa verður
sungin í Dómkirkju Krists
konungs í Landakoti til minningar um
Luciano
Pavarotti í
dag
klukkan 18.
Athöfnin
hefst þó
klukkan
17.30 þegar
,5#)!./ 0!6!2/44)
ítalskir og
íslenskir
tónlistarmenn flytja lög úr ítölskum
óperum.
Þeir sem vilja votta Pavarotti
virðingu sína geta ritað nafn sitt
í sérstaka minningarbók sem
liggja mun frammi í kirkjunni
við athöfnina. Einnig verður
hægt að rita í bókina á aðalræðisskrifstofu Ítalíu, Laugavegi 71,
næstu daga að því er fram kemur
í tilkynningu.
BJ

Byggingafélagið Strýtusel hyggst reisa hátt í fjögur þúsund fermetra verslunarkjarna við Laugaveg. Nýtt íbúðarhúsnæði verður byggt við Hverfisgötu sem
tengist verslunarkjarnanum. Vantar stærra verslunarhúsnæði.

-2). 3TËRVELDISTÅMI )NKA Å 3UÈUR

!MERÅKU VARÈI FR¹ ¹RINU  TIL 
ÖEGAR RÅKIÈ LIÈAÈIST Å SUNDUR
&2¡44!",!¨)¨!0

&IMMHUNDRUÈ ¹RA MÒMÅA

Mærin til sýnis
í fyrsta skipti

29

31

*%2²3!,%- !0 Lögreglan í Ísrael
fletti ofan af hóp ísraelskra
nýnasista sem stóð fyrir árásum á
trúaða gyðinga, erlenda verkamenn, samkynhneigða og
eiturlyfjaneytendur. Er þetta í
fyrsta sinn sem vart verður við
jafn umfangsmikla skipulagða
starfsemi nýnasista í Ísrael.
Átta innflytjendur frá Sovétríkjunum fyrrverandi hafa verið
handteknir og einn náði að flýja
land að sögn talsmanns lögreglu,
Mickys Rosenfeld. Allir eru þeir
ísraelskir ríkisborgarar.
Rosenfeld segir þetta einsdæmi
í sögu Ísraelsríkis sem var
stofnað fyrir tæpum 60 árum sem
skjól fyrir gyðinga í kjölfar
helfararinnar.
SDG

27 - 25

42

44

44

27B

Hverfisgata

40

27A

46

29

"%2'34!¨!3424)  ,«¨).
31
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3

Vatnsstí
gur

5

50

¶ORSTEINN 0¹LSSON ER Å FORSVARI FYRIR ¹
HÒSIN SEM ERU MERKT MEÈ GULUM LIT
6ERSLUNARKJARNINN ¹ AÈ TEYGJA SIG FR¹
HORNI ,AUGAVEGS OG +LAPPARSTÅGS OG AÈ
HÒSUM VIÈ (VERFISGÎTU  

33

KRISTJAN FRETTABLADIDIS

LËÈ VIÈ "ERGSTAÈASTR¾TI  "ÒIÈ ER AÈ
STEYPA GRUNNINN FYRIR HÒSIÈ
-9.$2«3!

27

4IL ¹TAKA KOM ¹ RÁTTARDANSLEIK Å
6ÅÈIHLÅÈ Å FYRRINËTT OG VAR LÎGREGLAN ¹
"LÎNDUËSI KÎLLUÈ ¹ STAÈINN -AÈUR
HAFÈI VEIST AÈ KONU EN EIGINMAÈUR
KONUNNAR KOM HENNI TIL BJARGAR OG
VEITTI ¹R¹SARMANNINUM ¹VERKA %NGINN
VAR HANDTEKINN VEGNA M¹LSINS

(6%2&)3'!4!  (ÒSIÈ VERÈUR FLUTT ¹

Laugavegur

3LEGIST ¹ RÁTTARBALLI

Árásir nýnasista
á gyðinga í Ísrael

25

,®'2%',5&2¡44)2

%INSD¾MI Å SÎGU ¥SRAELSRÅKIS

23

!2'%.4¥.! !0 Ótrúlega vel
varðveitt fimmhundruð ára
gömul múmía indíánastúlku af
kynþætti Inka, „Mærin“ var í
fyrsta skipti til sýnis fyrir
almenning á safni í Argentínu á
fimmtudaginn.
Talið er að stúlkan hafi verið
fimmtán ára gömul þegar henni,
sex ára stúlku og sjö ára dreng
var fórnað við athöfn sem
markaði árlega kornuppskeru.
Börnin voru spariklædd og fengu
kornvín sem svæfði þau og síðan
voru þau skilin eftir í Andesfjöllunum í 6.730 metra hæð þar sem
þau frusu í hel.
Börnin frá Llullaillaco fundust
árið 1999.
SDG

2%9+*!6¥+ Hugmyndir eru uppi
um að reisa 3.500 til 4.000 þúsund
fermetra verslunarkjarna frá
horni Laugavegs og Klapparstígs
niður að Hverfisgötu. Þá eru
einnig hugmyndir uppi um að
reisa fimm til sex hæða íbúðarhúsnæði við Hverfisgötu, með
þjónustu og verslunarhúsnæði á
neðstu hæð sem tengist verslunarkjarnanum.
Það er byggingafyrirtækið
Strýtusel ehf. með Þorstein Pálsson í fararbroddi sem stendur að
framkvæmdunum. „Það hefur
vantað stærra verslunarhúsnæði í
miðborgina og við horfum til þess
að hægt verði að bjóða upp á slíkt
pláss,“ segir Þorsteinn.
Fyrir liggur að húsið við Laugaveg 23, sem nú hýsir Kling og
Bang, verði rifið sem og tvö bakhús. Húsið við Hverfisgötu 42
verður einnig rifið en nýtt og
stærra hús byggt í staðinn. Þá
verður húsið við Hverfisgötu 44
flutt á lóðina á Bergstaðastræti
16.
Að sögn Þorsteins mun verslunarkjarninn teygja sig frá
horni Laugavegs og Klapparstígs niður að Hverfisgötu. Á því
horni stendur hús sem var byggt
af Guðjóni Samúelssyni. „Við
viljum reyna að færa hús Guðjóns nær upprunalegri mynd,“
segir Þorsteinn. „Húsið á að fá
að njóta sín enn betur en það
gerir í dag.“
Unnið er við að teikna verslunarkjarnann og má búast við að
teikningarnar líti dagsins ljós
innan nokkurra vikna.

4
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%LLEFU FLUTTIR ¹ SJÒKRAHÒS

3ÎFNUN PERSËNUUPPLÕSINGA

Flugvél nauðlenti í Álaborg

Er lögfræðilegt
álitaefni

$!.-®2+ !0 Ellefu manns voru

,®'2%',5-, Gagnrýni hæstaréttarlögmanns á reglugerðir dómsmálaráðuneytis er lögfræðilegt
álitaefni og rétt að ræða það sem
slíkt, segir Björn Bjarnason
dómsmálaráðherra. Hann vildi ekki
svara gagnrýninni efnislega í gær.
Sigríður Björk Guðjónsdóttir
aðstoðarríkislögreglustjóri vildi
ekki svara spurningum um málið
í gær, en sagði sennilega von á
yfirlýsingu frá embætti ríkislögreglustjóra vegna málsins í dag.
Jóhannes Rúnar Jóhannsson
hæstaréttarlögmaður sagði í Fréttablaðinu á sunnudag að heimildir
greiningardeildar ríkislögreglustjóra brjóti gegn stjórnarskrá. BJ

fluttir lítið slasaðir á sjúkrahús
eftir að flugvél frá SAS nauðlenti
á flugvellinum í Álaborg í
Danmörku í gærdag. Búið var að
flytja alla 69 farþegana og
áhöfnina frá borði þegar eldur
braust út í hreyfli flugvélarinnar.
Flugmaðurinn ákvað að
nauðlenda flugvélinni eftir að
hann varð var við bilun í lendingarbúnaði vélarinnar. Rétt eftir að
vélin hafði nauðlent valt hún á
hægri hliðina með þeim afleiðingum að vængurinn og hægri
hreyfillinn lentu á flugbrautinni.
Flugvélin var á leið frá
Kaupmannahöfn.
SDG

Finnst þér of lítil samkeppni á
fiskmarkaðnum?
*¹
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Ert þú hlynnt(ur) aukinni
löggæslu í miðbæ Reykjavíkur
um helgar?

3OFNUÈU ÒT FR¹ ELDAMENNSKU

,®'2%',5&2¡44)2

Reykskynjarar
sanna gildi sitt

&ULLIR UNDIR STÕRI UM MIÈJAN DAG
,ÎGREGLAN ¹ 3UÈURNESJUM STÎÈVAÈI
TVO ÎKUMENN INNANB¾JAR Å +EFLA
VÅK EFTIR H¹DEGI Å G¾R SEM GRUNAÈIR
ERU UM ÎLVUN VIÈ AKSTUR ¶RÅR GISTU
FANGAKLEFA LÎGREGLUNNAR Å FYRRINËTT
TVEIR SÎKUM ÎLVUNAR EN EINN VEGNA
FÅKNIEFNAM¹LS

3,®++6),)¨)¨ Slökkviliðið á
höfuðborgarsvæðinu sinnti tveimur útköllum í austurborginni
snemma í gærmorgun. Í báðum
tilfellum var slökkviliðið kallað
að íbúðum þar sem húsráðendur
höfðu sofnað út frá eldamennsku.
Samkvæmt upplýsingum frá
slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu er algengt að fólk komi heim
af skemmtanalífinu undir
morgun, byrji að elda sér mat en
sofni síðan. Í báðum tilfellunum í
gærmorgun vöknuðu nágrannar
við reykskynjara og höfðu
samband við slökkviliðið.
Reykræsta þurfti íbúðirnar en
engar skemmdir urðu.

"!.$!2¥+).
.AKINN SMIÈUR
"ANDARÅSKUR DËMSTËLL SÕKNAÈI SMIÈ
AF ¹K¾RU FYRIR BROT ¹ VELS¾MI EFTIR
AÈ FËLK SEM RÁÈI HANN TIL AÈ SMÅÈA
SK¹PA ¹ HEIMILI SÅNU KOM AÈ HONUM
ALLSNÎKTUM VIÈ VINNU SÅNA 3MIÈUR
INN SEM ER  ¹RS SEGIST VILJA VINNA
NAKINN ÖVÅ ÖAÈ SÁ Ö¾GILEGRA AUK ÖESS
SEM Ö¹ ËHREINKIST FÎTIN HANS EKKI
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UM BILUNINA OG VORU SLÎKKVILIÈSBÅLAR TILBÒNIR ¹ VETTVANGI

&2¡44!",!¨)¨!0

Mannekla talin valda
frekari flugtöfum
Jóhannes Bjarni Guðmundsson, formaður Félags íslenskra atvinnuflugmanna,
segir kergju komna í flugmenn Icelandair. Flugmenn séu ekki lengur tilbúnir
til að hlaupa sífellt undir bagga án þess að fyrirtækið komi til móts við þá.
3!-'®.'52 „Ef að nægilega margir flugmenn væru að störfum hjá
fyrirtækinu væri þessi staða ekki
komin upp. Það eru engar aðgerðir í gangi hjá flugmönnum heldur
eru menn bara að vinna það sem
kjarasamningar þeirra kveða á
um. Ábyrgðin liggur því algjörlega hjá stjórnendum Icelandair,“
segir Jóhannes Bjarni Guðmundsson, formaður Félags íslenskra
atvinnuflugmanna, um flugtafir á
áætlunarflugi vegna skorts á flugmönnum.
Millilandaflug Icelandair raskaðist í gær og eru líkur á að áætlunarflug raskist enn frekar ef
ekki nást samningar milli flugmanna og stjórnenda Icelandair á
næstu dögum.
Jóhannes ítrekar að ekki sé um
eiginlega kjarabaráttu að ræða
og engar aðgerðir séu meðal flugmanna aðrar en þær að þeir
afþakka beiðni um aukavinnu séu
þeir ekki á bakvakt. „Um mánaðamótin hættu níu flugmenn
sem höfðu verið að störfum yfir
sumarið. Hins vegar urðu ekki
miklar breytingar á áætlunarflugi þannig að það dró ekki úr
þörf á starfsfólki. Það hefur svo
verið það lítið af flugmönnum á
bakvakt þannig að gert hefur
verið út á að menn hlaupi sífellt
undir bagga ef á þarf að halda.
Það hefur verið gert hingað til en

&,5'4!&)2 /' -!..%+,! %KKI HEFÈI ÖURFT AÈ AFLÕSA FLUGI EÈA FLUGTAFIR ORÈIÈ EF
N¾GILEGA MARGIR FLUGMENN HEFÈU VERIÈ ¹ BAKVAKT AÈ SÎGN FORMANNS &ÁLAGS ÅSLENSKRA
ATVINNUFLUGMANNA
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

nú hefur myndast kergja í mannskapnum þar sem flugfélagið
hefur ekki viljað koma til móts
við okkur á nokkurn hátt í staðinn,“ segir hann. Félagsmenn séu
þá einnig ósáttir við að Icelandair
ráði til sín erlenda leiguverktaka
á sama tíma og þeir segi upp
fjölda flugmanna.
Fulltrúar
Félags
íslenskra
atvinnuflugmanna og Icelandair
ætla að hittast á fundi í dag til að
reyna að leysa úr deilunni.
Í gær hafði þessi ákvörðun flugmanna áhrif á flug því aflýsa
þurfti flugi til Stokkhólms um
morguninn. Farþegar voru sendir

með vél til Ósló sem síðan hélt
áfram til Stokkhólms. Þeir sem
ekki komust með voru sendir með
vél til Kaupmannahafnar í hádeginu. Síðdegis í gær var svo aflýst
flugi til Minneapolis í Bandaríkjunum. Guðjón Arngrímsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, sagði að
búast mætti við frekari flugtöfum
á næstu dögum.
Icelandair hefur hvatt FÍA til að
leggja málið undir Félagsdóm en
það hefur ekki verið gert. Jóhannes segir að flugmenn hafi einungis
viljað ná samkomulagi við Icelandair án þess að þurfa að leita til
Félagsdóms.
KAREN FRETTABLADIDIS
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(%)-+/-!. (JËNIN SEGJAST EKKI MUNU
GEFAST UPP Å LEITINNI AÈ DËTTUR SINNI
./2$)#0(/4/3!&0

(AFA B¾ÈI STÎÈU GRUNAÈRA

Foreldrarnirkomnir heim

! 9
5.>/0.*&.(=//, ,.+ ."

$2!3, 4IL STËÈ AÈ ÖRÅFA EFTIR

(*$.(:*/ &&.3..;*&/+%"

LANDSLEIK OG TËNLEIKA Å DAG
&2¡44!",!¨)¨%9¶«2
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0LASTGLÎS Å ,AUGARDALNUM
'2)%)#-%() 0-)"#
"/+*%&/).: 6:000>):1%" 222 1' /
% </<+

Rusl eftir landsleik og tónleika
5-(6%2&)3-, Talsvert rusl var í Laugardalnum í gær eftir landsleik og
tónleika á laugardagskvöld. Samkvæmt upplýsingum frá starfsmanni
Laugardalshallar var samið við fyrirtækið Hreinsitækni um þrif og
stóð til að allt yrði komið í samt lag í dag, mánudag.
-bj

"2%4,!.$ !0 Foreldrar Madeleine
McCann, stúlkunnar sem hvarf
fyrir fjórum mánuðum í Portúgal,
komu heim til Bretlands í gær
ásamt tveggja ára tvíburum
sínum.
Við heimkomuna las Gerry
McCann klökkur upp yfirlýsingu
þar sem sagði að hann og kona
hans, Kate, hefðu ekki átt neinn
þátt í hvarfi dóttur sinnar en frá
og með föstudeginum hafa þau
bæði stöðu grunaðra í rannsókn
portúgölsku lögreglunnar á
hvarfi Maddie.
Heimferð hjónanna var með
fullu samþykki portúgölsku
lögreglunnar.
SDG
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9FIRLÕSING LEIÈTOGA !0%# RÅKJANNA UM VIÈR¾ÈUR UM ALÖJËÈAVIÈSKIPTI OG LOFTSLAGSM¹L

,ÎGREGLAN STÎÈVAR PARTÅ

Heita að liðka fyrir viðræðum

Unglingapartí
úr böndunum

39$.%9 !0 Við lok ráðstefnu APEC-

 Hvaða hæstaréttarlögmaður
gagnrýnir söfnun persónuupplýsinga hjá greiningardeild
Ríkislögreglustjóra?
 Hvaða hátíð var sett í Glerskálanum við Norræna húsið
í gær?
 Hvaða þekkta leikkona
hyggst snúa baki við sviðinu?
36®2  3¥¨5 

ríkjanna í Ástralíu hétu leiðtogar
ríkjanna að beita sér fyrir því að
blása lífi í viðræður um alþjóðlegt
viðskiptasamkomulag, Doha-lotuna svonefndu. „Við heitum pólitískum vilja, sveigjanleika og
metnaði til að tryggja að lokaáfangi
Doha-lotuviðræðnanna
hefjist í ár,“ sagði í yfirlýsingu
leiðtoganna.
Einnig var ákveðið að kanna
frekar möguleika á að stofna tollfrjálst svæði sem öll APEC-ríkin
21 myndu tilheyra sem annan valkost ef Doha-lotan siglir í strand.
Leiðtogarnir gerðu með sér
samkomulag sem miðar að því að

draga úr loftslagsbreytingum.
Stefnt er að því að APEC-ríkin
verði búin að draga úr orkunotkun
sem þarf til að framleiða andvirði
eins dollars af vergri landsframleiðslu um 25 prósent fyrir árið
2030. Auka á skóglendi á svæðum
APEC um að minnsta kosti 20
milljón hektara fyrir árið 2020.
Þessi markmið eru þó ekki bindandi fyrir aðildarríkin.
Innan APEC eru þau fjögur ríki
sem bera ábyrgð á mestum
útblæstri gróðurhúsalofttegunda,
Bandaríkin, Kína, Rússland og
Japan. Því getur samkomulag
APEC-ríkjanna haft mikil áhrif á
fyrirhugaðar viðræður um nýja

,®'2%',5-, Lögreglan á

,%)¨4/'!2 +/-.)2 3!-!. ,EIÈTOGAR

ALLRA AÈILDARRÅKJA !0%# KOMU FRAM
SAMAN Å LOKIN ÖEGAR YFIRLÕSING R¹ÈSTEFN
UNNAR VAR LESIN
./2$)#0(/4/3!&0

stefnumótun varðandi loftslagsbreytingar til að taka við af Kyotobókuninni sem rennur úr gildi árið
2012.
SDG

höfuðborgarsvæðinu hafði í
fyrrinótt afskipti af tveimur
unglingapartíum sem þurfti að
leysa upp.
Annar gleðskapurinn var í
heimahúsi í Hafnarfirði en þar
voru 40 til 50 ungmenni saman
komin. Vel gekk að rýma húsið en
skemmdir höfðu verið unnar á
innanstokksmunum.
Þá voru eitt hundrað unglingar
saman komnir í Nauthólsvík og
var sá gleðskapur stöðvaður eftir
að kvartað hafði verið undan
ónæði. Að sögn lögreglu brugðust
ungmennin ekki illa við heimsókn
lögregluþjónanna.
ÖO

Iðandi mannlíf í Kolaportinu
Gestir í Kolaportinu tóku tal saman yfir harðfiskstöflum og innan um fataslár, á milli þess sem þeir virtu
fyrir sér framboð sölumanna. Undirskriftalistar gegn lokun Kolaportsins lágu frammi á flestum básum.
.,!2.!2  2®.4'%.-9.$ -ARGAR

AÈGERÈIR ÖARF TIL AÈ FJARL¾GJA N¹LARNAR ÒR
,UO
./2$)#0(/4/3!&0

!MMA OG AFI TALIN ¹BYRG

Kona með 26
nálar inni í sér
+¥.! Talið er að 26 nálum, sem
læknar fundu í líkama 31 árs
gamallar konu í Kína, Luo Cuifen,
hafi verið stungið í hana þegar
hún var smábarn. Afi hennar og
amma voru mjög ósátt við að hún
skyldi ekki hafa fæðst sem
drengur og eru þau grunuð um
verknaðinn. Ekki er þó hægt að
staðfesta það þar sem þau eru
látin.
Nálarnar fundust við röntgenmyndatöku en Luo hefur verið
heilsuhraust alla ævi. Sumar
nálanna hafa farið inn í líffæri
eins og lungu, lifur og nýru. Ein
nálin er í þremur hlutum inni í
heila Luo.
SDG

2ÅKISLÎGREGLUSTJËRI

Athugar uppsagnir lögreglu
,®'2%',5-, Ríkislögreglustjóri

hefur ákveðið að gera ítarlega
athugun á ástæðum fyrir
brotthvarfi lögreglumanna úr
starfi á undanförnum fimm árum.
Skortur er á faglærðum lögreglumönnum, eins og fram hefur
komið í Fréttablaðinu.
Rúmlega 830 lögreglumenn eru
nú starfandi í landinu. Á síðustu
fimm árum hefur þeim fjölgað
um 29. Af þessum 832 starfandi
lögreglumönnum eru 45 nemar,
38 afleysingamenn og 77 héraðslögreglumenn.
39 lögreglumenn hafa hætt á
árinu.
JSS

!+52%92)
3ÅÈASTA SKIP SUMARSINS
3ÅÈASTA SKEMMTIFERÈASKIP SUMARSINS
LAGÈIST AÈ BRYGGJU ¹ !KUREYRI Å G¾R
¶AÈ VAR SKIPIÈ 'RAND 0RINCESS SEM ER
ST¾RST ÖEIRRA SKEMMTIFERÈASKIPA SEM
HEIMSËTT HAFA !KUREYRI !LLS LÎGÈUST
SKEMMTIFERÈASKIP  SINNUM AÈ
BRYGGJU ¹ !KUREYRI Å SUMAR

3+)05,!'3-, Vinir Kolaportsins

stóðu fyrir undirskriftasöfnun
gegn breytingartillögum varðandi
húsnæðið að Tryggvagötu 19 í
Kolaportinu um helgina. Tillaga
að breytingum á húsinu gerir ráð
fyrir bílageymslu á annarri og
þriðju hæð. Breytingarnar hefðu í
för með sér að lofthæð Kolaportsins myndi minnka um helming og
gólfflötur þess um 20 prósent. Því
til viðbótar yrði nauðsynlegt að
loka Kolaportinu í eitt og hálft ár á
meðan breytingar stæðu yfir, ef
bráðabirgðahúsnæði finnst ekki.
Fréttablaðið leitaði álits sölufólks
og gesta í Kolaportinu í gær.
SUNNA FRETTABLADIDIS

(,54) !& ".5- b-ÁR MYNDI FINNAST
ÖAÈ MJÎG LEIÈINLEGT EF +OLAPORTINU YRÈI
LOKAÈ ¶AÈ ER BARA EKKI H¾GT ÖAÈ ER
SVO MIKIÈ AF
FËLKI SEM KEMUR
HINGAÈ m SAGÈI
STA ,ILJA 3IG
URÈARDËTTIR SEM
S¾KIR +OLAPORTIÈ
AÈALLEGA TIL AÈ
FINNA EFNI TIL AÈ
SAUMA ÒR &LUTN
INGUR HORFÈI EKKI
HELDUR VEL VIÈ
HENNI b¡G HELD
AÈ ÖETTA SÁ BESTI
STAÈURINN ¶ETTA
ER BARA HLUTI AF
MIÈB¾NUM m
SAGÈI HÒN
3,- &2!-4¥¨!23µ. "IRKIR 6IÈARSSON
LEGGUR LEIÈ SÅNA REGLULEGA Å +OLAPORTIÈ
b¡G KEM AÈALLEGA TIL AÈ LEITA AÈ PLÎTUM
OG KAUPA KART
ÎFLUR m ÒTSKÕRÈI
HANN "IRKIR
VAR EKKI HRIFINN
AF HUGMYND
UM UM LOKUN
+OLAPORTSINS
ÖË TÅMABUNDIN
V¾RI b¡G HELD
AÈ ÖAÈ G¾TI ¹TT
ERFITT UPPDR¹TTAR
EF ÖVÅ V¾RI LOKAÈ
Å EITT OG H¹LFT ¹R m
SAGÈI "IRKIR SEM
TALDI +OLAPORTIÈ
EKKI EIGA HEIMA
Å EINHVERJU AF
ÒTHVERFUM BORGARINNAR b-ÁR FYNDIST ÖAÈ
SL¾M FRAMTÅÈARSÕN AÈ FLYTJA ÖAÈ m SAGÈI
HANN b6INIR MÅNIR ERLENDIS FR¹ KOMA
ALLIR HINGAÈ OG ÖAÈ ER MIKIÈ AF UNGU
FERÈAFËLKI SEM KEMUR VIÈ Å +OLAPORTINU
¡G HELD AÈ ÖETTA SÁ MIKLU MIKILV¾GARI
STAÈUR EN BORGARYFIRVÎLD GERA SÁR GREIN
FYRIR m SAGÈI "IRKIR

+/,!0/24)¨ -®2'5- +24 ¶EIR GESTIR +OLAPORTSINS SEM &RÁTTABLAÈIÈ R¾DDI VIÈ Å G¾R VORU SAMM¹LA UM AÈ MIKILL MISSIR V¾RI AÈ
MARKAÈNUM 4ILLÎGUR AÈ BREYTINGUM ¹ HÒSN¾ÈINU HEFÈU Å FÎR MEÈ SÁR AÈ MARKAÈNUM YRÈI LOKAÈ Å  M¹NUÈI
&2¡44!",!¨)¨%9¶«2
-!2+!¨52).. «-)33!.$) *ËNA "JARK

&2.,%' (5'-9.$ (JËNIN !LMA ,INDQVIST OG %INAR 2UNËLFSSON VORU SAMM¹LA UM

AÈ TILLAGAN V¾RI ÒT Å HÎTT b-ÁR FINNST ÖAÈ BARA ALVEG F¹R¹NLEGT AÈ EINHVERJIR EMB
¾TTISMENN ¾TLI AÈ FARA AÈ PARKERA HÁR Å BÒÈINNI OKKAR m SAGÈI %INAR b¶VÅ GETA ÖEIR
EKKI LAGT ¹ GÎTUNNI EINS OG VIÈ -ÁR FINNST ÖETTA BARA FREKJA m B¾TTI !LMA VIÈ %INAR
OG !LMA HAFA BÒIÈ ERLENDIS Å FIMMTÅU ¹R EN LEGGJA LEIÈ SÅNA REGLULEGA Å +OLAPORTIÈ
ÖEGAR ÖAU DVELJAST ¹ LANDINU b¥ FYRSTA SKIPTI SEM ÁG KOM Å +OLAPORTIÈ VAR ÖAÈ ÖARNA
Å BÅLAGEYMSLUNNI 3ÅÈAN HEF ÁG KOMIÈ NOKKRUM SINNUM ¹ ¹RI ¶AÈ ER ALLTAF GAMAN
AÈ KOMA OG SKOÈA HITTA FËLK OG FYLGJAST MEÈ m SAGÈI !LMA b¶AÈ M¹ SANNARLEGA EKKI
LOKA ÖVÅ ¶AÈ ER NËG AF ÎÈRUM PL¹SSUM HANDA ÖEIM AÈ LEGGJA BÅLUNUM ¹ m B¾TTI HÒN
VIÈ b¶EIR GETA BARA FARIÈ Å B¾INN OG FUNDIÈ SÁR ST¾ÈI EINS OG VIÈ m SAGÈI %INAR VIÈ
GËÈAR UNDIRTEKTIR ®LMU b¶EIR HAFA GOTT AF ÖVÅ AÈ HREYFA SIG SVOLÅTIÈ m SAGÈI HÒN

K^ccj[i[ng^g^ÂcVÂVgbVcc^cc

AN HEFUR SELT VÎRUR Å +OLAPORTINU Å FJÎLDA
¹RA (ÒN SEGIR MARKAÈINN ALGJÎRLEGA
ËMISSANDI
b3VONA MARK
AÈUR VERÈUR AÈ
VERA ÖETTA ER
SVO MIKILV¾GT m
SAGÈI *ËNA
b¶AÈ MYNDAST
MIKIÈ SAMFÁ
LAG Å KRINGUM
ÖETTA SEM ER
ALVEG NAUÈ
SYNLEGT HVERRI
BORGm *ËNA
SEGIST EKKI
EFAST UM ÖAÈ
AÈ EF +OLAPORT
INU YRÈI LOKAÈ
MYNDI MARK
AÈNUM SKJËTA UPP ANNARS STAÈAR (ÒN
V¾RI ÖË EKKI HRIFIN AF ÖVÅ AÈ STARFSEMIN
FLYTTIST AFTUR Å BÅLAKJALLARANN AÈ +ALKOFNS
VEGI b¶AÈ VAR SVO ROSALEGA LOFTLAUST ÖAR
OG L¹GT TIL LOFTS m SAGÈI HÒN
,/+5. ,%)¨).,%' b¶AÈ ER MJÎG GAMAN
AÈ VERA Å +OLAPORTINU m SAGÈI :HENG -ING
-I SEM HEFUR SELT VÎRUR Å +OLAPORTINU Å
MÎRG ¹R 6IRKA
DAGA REKUR HÒN
VERSLUN ¹ ,AUGA
VEGI EN KEMUR
Å +OLAPORTIÈ UM
HELGAR b¶AÈ ER
MIKLU SKEMMTI
LEGRA AÈ VERA
HÁR m SAGÈI HÒN
OG HLË VIÈ b(ÁR
ER SVO MIKIÈ AF
FËLKI OG MIKIL
STEMNING &ËLK
KÅKIR HINGAÈ OG
VERSLAR EÈA F¾R
SÁR KAFFI ¶AÈ
HITTIST HÁRNA OG
TALAR SAMAN m
SAGÈI :HENG SEM VAR EKKI HRIFIN AF
HUGMYNDINNI UM TÅMABUNDNA FLUTNINGA
b¡G VEIT EKKI ¹ HVAÈA STAÈ ÖAÈ ¾TTI AÈ
VERA m SAGÈI HÒN

„Esjan mín“
Teikni- og myndlistarsamkeppni fyrir fólk á öllum aldri
Í tilefni af 75 ára afmæli SPRON er efnt til samkeppni um bestu myndina af Esjunni.
Keppt er í fjórum aldurshópum: 0-5 ára, 6-11 ára,12-15 ára,16 ára og eldri.
Dómnefnd er skipuð listamönnunum Daða Guðbjörnssyni og Maríu Sif Daníelsdóttur
ásamt fulltrúa frá SPRON. Þau munu velja 3 bestu verkin í hverjum flokki.
Verk vinningshafa ásamt völdum innsendum verkum verða til sýnis í útibúum SPRON.

Veglegir vinningar eru í boði í öllum flokkum.
1. verðlaun: Gjafabréf frá Litum og föndri og gjafakarfa frá Eymundsson.
2.-3. verðlaun: Gjafakarfa frá Eymundsson.

Gefðu sköpunargáfunni lausan tauminn og málaðu
eða teiknaðu mynd af Esjunni út frá eigin brjósti.

Skilafrestur er til 10. október.
argus 07-0605

Skila skal verkunum í SPRON Ámúla 13a, 108 Reykjavík.

Nánari upplýsingar í þjónustuveri SPRON í síma 550 1400 eða á spron.is
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,EIGUÖYRLA KEMUR Å STAÈ 4& 3)&*!2

FRAM UNNIÈ AÈ KAUP
UM ¹ BJÎRGUNARÖYRLUM
,®'2%',5-, Ríkisstjórnin ákvað á

F í t o n / S Í A

föstudag að leigja þyrlu af gerðinni
Super Puma sem mun koma í stað
þyrlu Landhelgisgæslunnar sem
hrapaði í sjóinn skammt frá álverinu í
Straumsvík 16. júlí síðastliðinn.
Leigð verður þyrla af norska
fyrirtækinu Airlift, en sama vél kom
hingað til lands árið 2006 til að leysa
úr vanda vegna brotthvarfs þyrlu¥ 3*«).. "JÎRGUNARÖYRLAN 4& 3)&
sveitar varnarliðsins.
NAUÈLENTI Å SJËNUM UNDAN ¹LVERINU Å
Fram kemur í tilkynningu frá
dómsmálaráðuneytinu að áfram sé 3TRAUMSVÅK Å JÒLÅ &2¡44!",!¨)¨6),(%,unnið að undirbúningi fyrir kaup á nýjum langdrægum björgunarþyrlum fyrir Landhelgisgæsluna og miðað sé við afhendingu á árunum
2011-2014.
BJ

HANDVERKFÆRI
Við bjóðum mikið úrval af gæða handverkfærum.
Einnig eigum við úrval af rafmagns- og loftverkfærum.

N1 VERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9 · SÍMI 440 1200

WWW.N1.IS

FYRIRLESTUR

4!-!2! 3/54/52).! ,ÎGREGLA VAR KÎLLUÈ TIL ÖEGAR FRAMKV¾MDIR HËFUST VIÈ BÅLSKÒR Å

&ÅFUHVAMMI

FÉLAGSVÍSINDADEILD 30 ÁRA

– HÁTÍÐARFYRIRLESTUR
Háskóli í deiglu – Reflection on the development of the modern university.
Mánudagur 10. september kl. 16 - 18 í stofu 101 í Odda v. Sturlugötu.
Fyrirlesari: David F. Labaree, prófessor við menntavísindadeild
Stanford háskóla, ræðir um þróun háskóla í Bandaríkjunum í
fyrirlestri sem hann nefnir: Reflections on the development of the
modern university. Í fyrirlestrinum dregur hann fram atriði sem verða
grunnur umræðu á málstofu í framhaldi af fyrirlestrinum.
Páll Skúlason, prófessor, stýrir síðan almennri umræðu um þessa
þróun og hvernig evrópsku háskólarnir og þeir íslensku, sérstaklega,
spegla hana.

ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 38981 09/07

David F. Labaree hefur skrifað bæði bækur og greinar um þróun
menntunar á háskólastigi, ekki síst starfsmenntunar almennt, en
einnig kennaramenntunar sérstaklega, í umhverfi sem leggur ríka
áherslu á rannsóknir og fræði.

Allir velkomnir.
Nánari upplýsingar á www.felags.hi.is

www.hi.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

Saka Kópavogsbæ um
valdníðslu
Bæjaryfirvöld í Kópavogi verða kærð fyrir útgáfu
byggingarleyfis fyrir bílskúr í Fífuhvammi. Hjón í
næsta húsi segja skúrinn skerða eign þeirra og framkvæmdir við hann gætu valdið tjóni á húsi þeirra.
34*«2.3µ3,! „Það er eins og það sé

keyrt yfir okkur á trukki,“ segir
Ólafur Magnússon, íbúi við Fífuhvamm í Kópavogi.
Óalfur og kona hans Tamara
Soutourina segja nágranna þeirra
í næsta húsi hafa, gegn eindregnum mótmælum þeirra hjóna, fengið samþykki skipulagsnefndar
Kópavogs fyrir ríflega 60 fermetra bílskúr á mörkum lóða
þeirra. Þótt leyfið hafi ekki verið
staðfest í bæjarstjórn hafi
nágranninn, Gylfi Sigurður Geirsson, þegar byrjað að grafa með
skurðgröfu í garði sínum og á lóðamörkunum.
Gylfi segir hins vegar að byggingarleyfið sé þegar í höfn.
„Ég er með allt stimplað frá
bænum. Þau kölluðu til lögreglu
sem kom og fékk að sjá pappírana
og sagði þá að ég væri í góðum
málum,“ segir Gylfi og bætir því
við að nágrannar hans ættu nú að
láta gott heita eftir að hafa tafið
framgang málsins í um tvö ár.
„Við mættum á fund þar sem
átti að ná samkomulagi en þar var
ekkert á okkur hlustað,“ segja
Tamara og Ólafur sem óttast
eignatjón og skerta nýtingarmöguleika lóðar sinnar þar sem nýi bílskúrinn muni tróna meira en þrjá
og hálfan metra yfir garði þeirra.
Í jaðri lóðar hjónanna eru afar
stórar aspir sem þau telja í raun
búið að gefa grænt ljós á að fella
með því að leyfa bílskúrinn minna
en hálfan metra frá lóðamörkum.
„Þegar grafið verður öðrum
megin við trén rofnar rótarkerfið

,«¨!-®2+). 'EYSISTËRAR ASPIR ERU Å

JAÈRI LËÈAR 4AMÎRU OG «LAFS ¶AU TELJA
ASPIRNAR DAUÈAD¾MDAR MEÈ UPPGREFTRI
N¹GRANNANS OG GETA FALLIÈ ¹ HÒS ÖEIRRA
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

og það myndast stór hætta á að við
fáum aspirnar beint á húsið í einhverju suðvestan áhlaupinu,“
segir Ólafur.
Hjónin lögðu meðal annars til að
bílskúrinn yrði aftar í lóðinni og
að Gylfi myndi hætta við að hafa
bílskýli framan við skúrinn. Skipulagsnefnd Kópavogs sagði teikningar Gylfa í samræmi við byggingarog
skipulagslög
og
samþykkti þær á grundvelli þess.
Tamara og Ólafur hafa falið lögmanni sínum að kæra byggingarleyfið til úrskurðarnefndar um
skipulags- og byggingarmál enda
segjast þau ósammála því að bílskúrinn standist lög:
„Við höfum engan áhuga á að
standa í stappi við nágranna okkar
en það er verið að skerða eign
okkar og setja húsið í hættu. Bílskúrinn verður örugglega risinn
áður en niðurstaða fæst hjá
úrskurðarnefndinni
en
hvað
getum við gert?“
GAR FRETTABLADIDIS
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(EILDARMAT ¹ GRUNNSKËLUM 2EYKJAVÅKURBORGAR

3ÁRLEGA H¾TTULEG ¹R¹S

3TYRKIR SJ¹LFSMAT SKËLANNA

Sparkaði í andlit og líkama

-%..45. „Við tölum um þetta sem
heildarmat á skólastarfi,“ segir
Birna Sigurjónsdóttir, verkefnastjóri á menntasviði Reykjavíkurborgar um heildarmat á grunnskólum Reykjavíkur sem nú er
hafið.
Birna segir matið fara þannig
fram að hópur starfsmanna á
menntasviði fari í vettvangsathuganir í grunnskólana og inn í
skólastofur með gátlista þar sem
er merkt við ákveðna þætti og sem
þar fara fram. Hún segir að einnig
séu settir upp rýnihópar innan
skólans með kennurum, starfsfólki, nemendum, foreldrum og
stjórnendum. Matið fer fram á

viku eða tíu dögum og eru niðurstöður komnar eftir sex vikur.
Birna segir að út úr heildarmatinu komi mikið efni sem sé tekið
saman í ítarlega skýrslu sem skólinn fær og þar komi fram greining
á veikum og sterkum þáttum skólans. „Við ætlum að taka fyrir sex
til sjö skóla í vetur en verkefnið er
hugsað til þriggja ára. Tilgangur
matsins er fyrst og fremst að
styðja skólana og sjálfsmat þeirra.
Við styrkjum þá með þessu og þeir
fá betri innsýn inn í hvað gengur
vel.“ Birna bendir einnig á að þeir
skólar fái eftirfylgd sem þurfi á
því að halda og ráðgjöf eftir að
niðurstöður liggja fyrir.
LBB

$«-3-, Tæplega tvítugur

")2.! 3)'52*«.3$«44)2 (EILDARMAT ¹ GRUNNSKËLUM 2EYKJAVÅKUR ER ÖRIGGJA ¹RA

VERKEFNI OG ER TILGANGURINN AÈ STYRKJA GRUNNSKËLANA

'!2¨!&%'52¨ 'ARÈURINN VIÈ !ÈALBRAUT

 ¹ RSKËGSSANDI VAR EINN ÖEIRRA SEM
HLAUT VIÈURKENNINGU

5MHVERFISVERÈLAUN VEITT

Fallegir garðar í
Dalvíkurbyggð

SUMIR ERU TRYGGÐIR, ÁN ÞESS AÐ VITA
NÁKVÆMLEGA FYRIR HVERJU.

5-(6%2&)3-, Þrír garðar í

Dalvíkurbyggð hlutu í gær
umhverfisviðurkenningu sem
voru veittar í annað sinn í
sveitarfélaginu.
Garðarnir sem þóttu bera af
öðrum eru við Aðalbraut 12 á
Árskógssandi, Svarfaðarbraut 15
á Dalvík og Sökku II í Svarfaðardal. Bjarni Jóhann Valdimarsson, formaður umhverfisráðs
Dalvíkurbyggðar, afhenti
garðeigendunum viðurkenningarskjöld og blóm fyrir hönd
dómnefndar.
Garðarnir áttu það sameiginlegt að þykja snyrtilegir og með
fallegan gróður.
SDG

(VETUR TIL UMR¾ÈU UM ÅSLAM

Gagnrýni er
ekki árás á íslam
42²!2"2®'¨ „Það er greinilegt að

hér hefur lítið verið rætt um
íslam. Úr því þarf að bæta.
Íslendingar sem og aðrir eiga
ekki á láta fæla sig frá heilbrigðri
gagnrýni af ótta við að
vera úthrópaðir
rasistar og árásarmenn á múslíma,“
segir Maryam
Namazie, stofnandi
samtaka fyrrverandi
múslíma í Bretlandi.
-!29!Maryam hefur
.!-!:)%
síðustu daga haldið
fyrirlestra um pólitískt íslam hér
á landi og hvatt til þess að
Íslendingar læri af reynslu
annarra þjóða. Salmann Tamimi,
formaður Félags múslíma á
Íslandi, greindi frá því í gær að
honum þætti ummæli hennar árás
á alla múslíma. Maryam segist
vön slíkum ásökunum. „Slíkar
fullyrðingar eru öflugt vopn gegn
þeim sem gagnrýna grimmdina í
íslömskum lögum,“ segir
Maryam.
KDK

36¥¶*«¨
.ÕR FLOKKSFORMAÈUR
*AN "JÎRKLUND SEM ER SKËLAM¹LAR¹È
HERRA Å SAMSTEYPUSTJËRN BORGARAFLOKK
ANNA Å 3VÅÖJËÈ VAR ¹ FIMMTUDAGINN
ÒTNEFNDUR NÕR FORMAÈUR &RJ¹LSLYNDA
FLOKKSINS (ANN TEKUR VIÈ AF ,ARS
,EIJONBORG SEM BOÈAÈI Å VOR AÈ HANN
MYNDI VÅKJA ÒR FORMANNSSTËLNUM
VEGNA ÖVERRANDI FYLGIS VIÈ FLOKKINN

VERTU VISS

karlmaður hefur verið ákærður
fyrir að slá og sparka ítrekað í
andlitið á manni um fertugt með
þeim afleiðingum að hann hlaut
umtalsverða áverka.
Árásin átti sér stað í Öskjuhlíð
föstudagskvöldið 17. nóvember í
fyrra. Árásarmaðurinn réðst á
fórnarlambið inni í bíl og sló
ítrekað hnefahöggum í andlit og
líkama fórnarlambsins. Auk þess
sparkaði hann einu sinni í andlitið
í manninum. Fimm tennur
brotnuðu í manninum sem varð
fyrir árásinni auk þess sem hann
nefbrotnaði og hlaut mikið mar á
augum og brjóstkassa.
MH
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rir
mur fy
ggafil krifstofur,
lu
g
M
s
3
i
ús,
sjúkrah ra vinnustað
skóla,
og að
ir
n
la
RV
vers
nn frá
Fagme psetningu
p
u
sjá um

Glerfínar gluggafilmur
– aukin vellíðan á vinnustað

&9,'$ (JËNIN +RISTINN OG -ARGRÁT SJ¹ UM AÈ BÒA N¾R ALLA 3UNNLENDINGA TIL HINSTU HVÅLU

-9.$35..,%.3+! &2¡44!",!¨)¨

Fyrsta einkarekna
líkhús Suðurlands
Útfararþjónustur hafa á síðustu árum mikið til færst frá ríki til einkaaðila, sem
og líkhúsin. Á Suðurlandi hefur Kristinn Jósepsson ásamt konu sinni annast
flest það sem kemur að útförum um árabil. Nú síðast opnað sitt eigið líkhús.

RV6209

6)¨3+)04) „Við hjónin smíðum,

VERTU ÞÍN EIGIN
AUGLÝSINGASTOFA!

saumum og sjáum um allt sem
viðkemur líkþjónustu,“ segir
Kristinn Jósepsson, en hann
hefur ásamt eiginkonu sinni,
Margréti Guðnýju Sölvadóttur,
opnað fyrsta einkarekna líkhúsið á Suðurlandi, en fyrir hafa
þau rekið útfararþjónustuna
Fylgd.
Kristinn segir mikinn létti
fyrir starfsfólk sjúkrahússins á
Selfossi að vinnan sem tengist
líkþjónustunni hafi færst til
einkaaðila. Þótt starfsfólkið hafi
sinnt starfi sínu með prýði hafi
mikið álag fylgt þjónustunni og
húsnæði
sjúkrahússins
ekki
verið nægilega stórt.
„Þetta byrjaði nú með því að
ég fór að smíða líkkistur hér á
Suðurlandi. Það hefur mælst svo
vel fyrir að ég hef varla undan.
Síðar fór sjúkrahúsið þess á leit
við mig að ég tæki við fleiri þátt-

um og því hefur starfsemin undið
upp á sig,“ segir Kristinn. Hann
segir ánægjulegt að fást við séróskir viðskiptavina á Suðurlandi.
Flestir Sunnlendingar séu nú
grafnir í kistu frá sér en fólk í
Reykjavík hvíli yfirleitt í innfluttum kistum.
„Þetta er alhliða þjónusta. Við
reynum að koma til móts við
allar óskir viðskiptavinanna,“
segir Kristinn um starf þeirra
hjóna við að búa fólk til hinstu
hvílu. „Það hefur sannað sig að
einkaaðilar sinna útfararþjónustu jafn vel, ef ekki betur en hið
opinbera gerir. Það hafa þó fáir
gengið svo langt að koma sér upp
sínu eigin líkhúsi,“ segir Sverrir
Einarsson, útfararstjóri og eigandi Útfararþjónustu Íslands.
Sverrir var einn af fyrstu
einkaaðilunum til að taka að sér
útfararþjónustu. Síðan hann hóf
störf hefur margt breyst og telur

hann í raun tímaskekkju að ríkisreknar útfararþjónustur, eins og
Kirkjugarðar Reykjavíkur reka,
séu að störfum.
„Þeir líta svo á að við séum í
samkeppni við þá en sú er ekki
raunin því við erum jú að borga
til ríkisreknu fyrirtækjanna,“
segir Sverrir. Hann segist þó
ekki sannfærður um að líkhús
eigi að vera í einkaeigu. „Ég vil
hafa kapellur við hliðina á líkhúsum, svona eins og í Fossvogi
þar sem langstærsta líkhús
landsins er. Þetta er samt allt að
breytast og útfararþjónusturnar
að verða miklu sjálfbærari.
Mér finnst samt ekki hægt að
bjóða fólki upp á það að lík ástvina þeirra séu geymd í iðnaðarhverfum. Kannski kemur sú
skoðun mín bara til af gamaldags
viðhorfi, en ég lít þannig á málið
ennþá,“ segir Sverrir.
KAREN FRETTABLADIDIS

Upplýsingar og sk

ráning:

544 4500 / www.
ntv.is

Auglýsingatækni NTV er flott nám fyrir þá sem vilja
sjálfir hanna sínar auglýsingar, kynningarefni og
bæklinga. Kennt er á þau forrit sem mest eru notuð við
auglýsingagerð allt frá hugmynd að fullunnu verki.

Auglýsingatækni
• Adobe Illustrator • Adobe Photoshop • Adobe ImageReady
• Adobe InDesign • Mismunandi gerð kynningarefnis • Meðferð lita
• Letur og leturfræði • Skipulag, vistun og frágangur

156 stundir - Verð: 186.000.Kvöldnámskeið byrjar 17. september

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

F í t o n / S Í A

• Samskipti við fjölmiðla og prentsmiðjur • Lokaverkefni

VARAHLUTIR
Við bjóðum landsins mesta úrval af viðurkenndum varahlutum.
Þriggja ára ábyrgð er á öllum bílavarahlutum frá N1.

N1 VERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9 · SÍMI 440 1200

WWW.N1.IS
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K¾RÈUR FYRIR LÅKAMS¹R¹S

Tók mann hálstaki og lamdi
$«-3-, Karlmaður hefur verið
ákærður fyrir líkamsárás sem
átti sér stað 4. febrúar í heimahúsi í Hafnarfirði. Mál mannsins
var þingfest í Héraðsdómi
Reykjavíkur fyrir helgi.
Maðurinn, sem er 24 ára, er
ákærður fyrir að hafa tekið mann
hálstaki og slegið hann mörgum
hnefahöggum í andlit og höfuð.
Fórnarlamb árásarinnar, sem var
38 ára karlmaður, hlaut áverka
við eyra hægra megin, á kjálkasvæði og upp á kinnbein.
Þá fann hann fyrir miklum
eymslum á hnakkafestum
hálsvöðva beggja vegna og niður
hálsvöðva að aftanverðu.
MH

+ÎNNUN ¹ VIÈHORFUM %VRËPU OG "ANDARÅKJAMANNA TIL !TLANTSHAFSSAMSTARFSINS

9FIR TUTTUGU +IRGISAR MEÈ SMIT

Telja forsetaskipti breyta litlu

Smituð af eyðni
fyrir mistök

7!3().'4/. !0 Evrópumenn eru

tortryggnir á að tengslin yfir
Atlantshafið batni svo nokkru
nemi þótt forsetaskipti verði í
Bandaríkjunum eftir rúmt ár.
Þetta kemur fram í niðurstöðum
nýrrar viðhorfskönnunar.
Þrátt fyrir þetta telja flestir
Evrópumenn að æskilegt sé að
eiga samstarf við Bandaríkin við
að fást við hnattrænar ógnir, að
því er fram kemur í könnuninni
sem gerð var á vegum þýska
Marshall-sjóðsins og ítölsku rannsóknastofnunarinnar Compagnia
di San Paolo í Tórínó.
Þótt fleiri en þremur af hverjum fjórum Evrópumönnum sé í

3²2.5¨ 6).44! -ARGIR REKJA VAXANDI

VANTRAUST Å !LTANTSHAFSSAMSTARFINU TIL
STJËRNARH¹TTA 'EORGE 7 "USH
&2¡44!",!¨)¨!0

nöp við stefnu George W. Bush
Bandaríkjaforseta í heimsmálum

segist aðeins rétt rúmlega þriðjungur trúaður á að tengslin vestur
yfir haf batni með nýjum forseta.
Reyndar sagðist skýr meirihluti
Evrópumanna, 58 prósent, telja
yfirleitt óæskilegt að Bandaríkin
gegndu forystuhlutverki í heimsmálunum.
Svarendur í könnuninni beggja
vegna Atlantsála voru að miklu
leyti sammála um ástæður vaxandi vantrausts. 38 prósent svarenda, bæði austan- og vestanhafs,
sögðu Íraksstríðið vega þyngst.
39 prósent Bandaríkjamanna og
34 prósent Evrópumanna sögðu
Bush sjálfan vera höfuðástæðuna.
AA

+)2')34!. !0 Sjö börn og tveir
fullorðnir hafa greinst með eyðni
í viðbót við þrettán aðra sem allir
eru taldir hafa smitast vegna
mistaka heilbrigðisstarfsmanna í
Kirgistan.
Heilbrigðisyfirvöld saka
starfsfólkið um að hafa fyrir
mistök sýkt fólkið við blóðgjöf og
hefur heilbrigðisráðherra rekið
fjóra starfsmenn.
Ekki hefur tekist að finna
upptök sýkingarinnar. Hundruð
barna og mæðra hafa verið
skoðuð frá því fyrsta tilfellið kom
upp í júní.
1.203 eru skráðir HIV-berar í
Kirgistan.
SDG

Hugsaðu um heilsuna!
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¶ËRUNN 3VEINBJARNARDËTTIR UMHVERFIS
R¹ÈHERRA ¹VARPAÈI GESTI VIÈ SETNINGU Å
3ESSELJUHÒSI ¹ 3ËLHEIMUM

Gamla góða
Óskajógúrtin
– bara léttari

.¹M Å UMHVERFISFR¾ÈUM

Háskólanám á
Sólheimum
3«,(%)-!2 Nú í haust er að
hefjast kennsla í umhverfisfræðum á Sólheimum. Námið ber
heitið Sjálfbær þróun í sjálfbæru
samfélagi og er á háskólastigi.
Námið er afrakstur þróunarvinnu Sesseljuhúss, umhverfisseturs á Sólheimum, og bandarísku menntasamtakanna CELL
um hvernig best sé að standa að
umhverfisfræðikennslu á Íslandi.
Formleg setning námsleiðarinnar var í Sesseljuhúsi á
Sólheimum á föstudag þar sem
umhverfisráðherra ávarpaði
gesti.
Nú þegar eru komnir fimmtán
nemendur sem munu búa á
Sólheimum á meðan á náminu
stendur.
-JAR

Frískandi, hollur
og léttur drykkur í dós

Svalandi,
próteinríkur
og fitulaus

6¥+ ¥ -µ2$!, 6EÈURSTOFA M¾LIR MEÈ
ÖVÅ AÈ FORMLEGT H¾TTUMAT VERÈI UNNIÈ
FYRIR 6ÅK

.IÈURSTAÈA 6EÈURSTOFUNNAR

Meta hættu á
ofanflóði í Vík
®29'')3-, Hluti byggðar í Vík í
Mýrdal þarfnast frekari skoðunar
vegna hættu á ofanflóðum. Þetta
kemur fram í greinargerð sem
Veðurstofa Íslands hefur sent
sveitarstjórninni í Mýrdalshreppi. Veðurstofan mælir með
því að formlegt hættumat verði
unnið fyrir Vík. Slík vinna er að
öllu leyti kostuð af Ofanflóðasjóði. Sveitarstjórnin samþykkti í
þessu ljósi að óska eftir því við
umhverfisráðherra að skipuð yrði
sérstök hættumatsnefnd fyrir
sveitarfélagið.
GAR

$«-3-,
4ENNUR BROTNUÈU
+ARLMAÈUR UM TVÅTUGT HEFUR VERIÈ
¹K¾RÈUR FYRIR AÈ KÕLA  ¹RA KARLMANN
EINU HÎGGI Å ANDLITIÈ !TVIKIÈ ¹TTI
SÁR STAÈ FYRIR UTAN SKEMMTISTAÈINN
0RIKIÈ VIÈ )NGËLFSSTR¾TI AÈFARANËTT 
SEPTEMBER Å FYRRA -AÈURINN SEM VAR
KÕLDUR KJ¹LKABROTNAÈI VIÈ HÎGGIÈ AUK
ÖESS SEM TV¾R TENNUR BROTNUÈU

Silkimjúkt,
próteinríkt
og fitulaust

Fitusnauðar
og mildar ab-vörur
– dagleg neysla stuðlar að bættri
heilsu og vellíðan
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FYRSTU SJÎ M¹NUÈI ¹RSINS 

Friðargæslan hefur verið í átta löndum
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fréttir og fróðleikur

30524  36!2!¨
&).'2!&!2!3+!..!2

Léttir ábyrgð
barnanna

4VÎ ERINDI HAFA
BORIST INN ¹ BORÈ
0ERSËNUVERNDAR
VEGNA FINGRA
FARASKANNA SEM
NOTAÈIR ERU TIL AÈ
RUKKA FYRIR MAT Å
3ETBERGSSKËLA OG
%,¥. %).!23$«44)2
6ÅÈISTAÈASKËLA
Å (AFNARFIRÈI %LÅN $EILDARSTJËRI
%INARSDËTTIR ER DEILDARSTJËRI SKËLAMÎTU
NEYTIS 3L¹TURFÁLAGS 3UÈURLANDS
(VERS VEGNA NOTIST ÖIÈ VIÈ FINGRA
FARASKANNA
¶AÈ ER TIL AÈ AUÈVELDA AFGREIÈSLU MAT
ARINS Å MATSALNUM 6IÈ HÎFUM VERIÈ
MEÈ FINGRAFARASKANNANA Å TVÎ ¹R EN
ERUM BARA MEÈ Ö¹ Å ÖESSUM TVEIMUR
SKËLUM SEM STENDUR 6IÈ NOTUM LÅKA
SKANNANA ÖVÅ KRAKKARNIR ERU AÈ TÕNA
KORTUNUM OG VIÈ VILJUM LÁTTA ¹BYRGÈ
ÖEIRRA
¶ETTA ER UMDEILD AÈFERÈ ER ENGIN
ÎNNUR AÈFERÈ SEM KEMUR TIL GREINA
¶AÈ HEFUR VERIÈ ÕMISLEGT SKOÈAÈ EN
ÖESSI LEIÈ VAR ¹KVEÈIN ¹ SÅNUM TÅMA
(VERNIG VERÈUR BRUGÈIST VIÈ EF
0ERSËNUVERND ÒRSKURÈAR AÈ FINGRA
FARASKANNAR SÁU ËLÎGLEGIR
6IÈ VERÈUM AÈ HLÕTA ÖVÅ SEM ER
ÒRSKURÈAÈ Å SVONA M¹LUM OG VERÈUM
Ö¹ AÈ LEITA ANNARRA LEIÈA 6IÈ HLJËTUM
AÈ SKOÈA ÖAÈ EF 0ERSËNUVERND
ÒRSKURÈAR AÈ ÖETTA SÁ EKKI LÎGLEGT

HEFUR ÖË ÖANN FYRIRVARA AÈ GERA VERÈI R¹È
FYRIR ËTRYGGU ¹STANDI ÖAR SEM FRIÈARAÈGERÈA
ER ÖÎRF

)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR UTANRÅKISR¹È
HERRA HEFUR ¹KVEÈIÈ AÈ KALLA HEIM ÅSLENSK
AN FRIÈARG¾SLULIÈA SEM HEFUR VERIÈ Å ¥RAK
(ÒN SEGIR VERKEFNI FRIÈARG¾SLUNNAR Å ¥RAK
EKKI ÖESS EÈLIS AÈ ÖAÈ HENTI ¥SLENDINGUM
AÈ TAKA Ö¹TT Å ÖEIM %NGU AÈ SÅÈUR VERÈI
¹FRAM ¹HERSLA ¹ AÈ ¥SLENDINGAR LEGGI SITT AF
MÎRKUM TIL FRIÈARG¾SLU ÖAR SEM ¹STANDIÈ
LEYFIR

(VER ERU VERKEFNI FRIÈARG¾SLUNNAR

(VAR ER ÅSLENSK FRIÈARG¾SLA
¥SLENSKA FRIÈARG¾SLAN HEFUR UNDANFARIN
MISSERI STARFAÈ Å ¹TTA LÎNDUM NEFNILEGA
Å !FGANISTAN 3RÅ ,ANKA ¥RAK 0ALESTÅNU
,ÅBANON "OSNÅU -AKEDËNÅU OG 3ERBÅU
.Ò FELLUR ¥RAK ÒT ÖANNIG AÈ SJÎ LÎND VERÈA
EFTIR 5TANRÅKISR¹ÈUNEYTIÈ TELUR ¾SKILEGT AÈ
¹KVEÈNUM STÎÈUGLEIKA HAFI VERIÈ N¹È ÖAR
SEM ÅSLENSKIR FRIÈARG¾SLULIÈAR STARFA EN

¥3,%.3+! &2)¨!2'3,!. ¥ !&'!.)34!.

6ERK ÅSLENSKRA FRIÈARG¾SLULIÈA ERU UNNIN Å
SAMSTARFI VIÈ ALÖJËÈASAMTÎK OG ALÖJËÈA
STOFNANIR OG HAFA VERIÈ MARGBREYTILEG ,ÎGÈ
HEFUR VERIÈ ¹HERSLA ¹ FJÎGUR MEGINSVIÈ %ITT
ER LÎGG¾SLA OG RÁTTARFAR ÖAR SEM UNNIÈ
ER AÈ UPPBYGGINGU OG EFTIRLITI LÎGG¾SLU
OG RÁTTARFARS Å LÎNDUM ÖAR SEM STRÅÈ HEFUR
GEISAÈ !NNAÈ ER FLUG OG FLUGVALLARSTJËRNUN
ÖAR SEM ¥SLENDINGAR HAFA GEGNT MIKILV¾GU
HLUTVERKI B¾ÈI Å +OSOVO OG Å !FGANISTAN (IÈ
ÖRIÈJA ER UPPLÕSINGAM¹L OG FJÎLMIÈLUN SEM
GËÈ REYNSLA HEFUR VERIÈ AF EN HIÈ SÅÈASTA
HEILBRIGÈI OG HEILSUVERND SEM LÅTIL ¹HERSLA
HEFUR REYNDAR VERIÈ LÎGÈ ¹ HIN SEINNI ¹RIN

Vaxandi sundrung í Belgíu
Það sem lengi var aðeins
baráttumál jaðarstjórnmálahreyfinga er nú á allra
vörum í Belgíu: Er hið 177
ára gamla konungsríki að
sundrast?
Sjónvarpsþáttur sem sendur var út
í Belgíu í fyrra, þannig gerður að
það leit út fyrir að hann væri bein
fréttaútsending, hristi rækilega
upp í Belgum, enda var þar fullyrt
að hinn flæmskumælandi hluti
landsins hefði lýst yfir sjálfstæði
og konungshjónin flúið land.
Nú, innan við ári síðar, er svo
komið að það sem lengi var aðeins
hugarfóstur stjórnmálamanna á
yzta jaðri stjórnmálanna er nú á
allra vörum: Er Belgía að leysast
upp?

6IÈVARANDI STJËRNARKREPPA
Þegar þrír mánuðir eru liðnir frá
þingkosningum hefur enn ekki tekizt að mynda nýja ríkisstjórn, þrátt
fyrir að borgaralegu flokkarnir
hafi skýran meirihluta á sambandsþinginu í Brussel. Áskoranir
Alberts II konungs um þjóðarsamstöðu hafa stjórnmálamennirnir
látið sem vind um eyru þjóta. Það
hefur grafið undan áhrifavaldi konungsembættisins, sem oft hefur
verið nefnt límið sem heldur þjóðinni saman.

Hvað
er að
frétta?

Viðræður borgaralegu systurflokkanna úr flæmsku- og frönskumælandi hluta landsins um myndun nýrrar Belgíustjórnar eru
sigldar svo rækilega í strand, að
stjórnmálamenn úr helztu stjórnmálaflokkunum og leiðandi fjölmiðlar eru farnir að hafa umbúðalaust orð á því að ef til vill færi bezt
á því að Flæmingjar og Vallónar
færu hvorir sína leið.
„Ég vil ekki endalok Belgíu, en
ég óttast að svo fari,“ hefur APfréttastofan eftir Gérard Deprez,
fyrrverandi leiðtoga kristilegra
demókrata í Vallóníu, hinum
frönskumælandi
syðri
hluta
Belgíu.
Elio di Rupo, leiðtogi frönskumælandi sósíalista, segir að hættan
á upplausn Belgíu sé „meiri nú en
10. júní“, þegar þingkosningarnar
fóru fram og hinar erfiðu stjórnarmyndunarviðræður hófust.
Í kosningunum fengu kristilegir
demókratar og frjálslyndir samtals
81 sæti af 150 á sambandsþinginu
og lýstu því yfir að þeir hygðust
mynda stjórn saman. En myndun
hennar hefur strandað á því að fulltrúar flæmsku flokkanna hafa krafizt þess að á kjörtímabilinu verði
enn fleiri málefni færð frá sambandsríkisstjórninni til landshlutastjórnanna. Vallónar í öllum flokkum eru þessu andsnúnir; þeir telja
að verði sambandsstjórnin rúin enn
meiru af valdi sínu en orðið er verði
hún nánast valdalaus. Ósætti er
einnig um endurskoðun á kjördæmalandamærum á hinu tvítyngda höfuðborgarsvæði.

«LÅK EFNAHAGSÖRËUN
Frá því á níunda áratugnum hafa
málsvæðin haft víðtæka sjálfstjórn.
Í flæmska hlutanum búa sex milljónir af hinum 10,5 milljónum íbúa
Belgíu; um fjórar milljónir í Vallóníu og eitt prósent landsmanna í
þýzkumælandi hlutanum austast í
landinu. Eingöngu Brussel er tvítyngt svæði.
Ólík efnahagsþróun í landshlutunum á síðustu árum hefur gefið
aðskilnaðarhugmyndum byr undir
báða vængi í Flandri; nánast allur
hagvöxtur sem á sér stað í Belgíu

"%,'¥!

+2%&*!34 3*,&34¨)3 &L¾MSKIR SJ¹LFST¾ÈISSINNAR MEÈ KRÎFUSPJÎLD VIÈ KONUNGSHÎLL

INA Å "RUSSEL ER 9VES ,ETERME SKILAÈI STJËRNARMYNDUNARUMBOÈINU TIL KONUNGS Å LOK
¹GÒST
./2$)#0(/4/3!&0

verður til í Flandri, þar er atvinnuleysi innan við helmingur af því
sem það er í Vallóníu. Á síðustu
árum hafa á bilinu 6-7 prósent af
vergri þjóðarframleiðslu Flandurs
farið í að standa straum af almannaþjónustu í Vallóníu, mörgum skattgreiðendum í Flandri til gremju.
Flæmingjar krefjast þess að heilbirgðismál, dómsmál og samgöngumál verði færð undir landshlutastjórnirnar, en þessir málaflokkar
eru meðal síðustu vígja sambandsstjórnarinnar í Brussel. Margir
telja að rökrétt næsta skref væri
fullt sjálfstæði. Enda hefur sjálfstæðissinnum í flokkunum Vlaams
Belang og Nieuw-Vlaamse Alliantie
sífellt aukizt ásmegin og sjálfstæðishugmyndir jafnframt hlotið æ
meiri byr innan hefðbundnu meginstraumsflokkanna líka. Nýleg viðhorfskönnun VTM-sjónvarpsstöðvarinnar sýndi að 46 prósent
flæmskumælandi kjósenda vildu
sjálfstæði. Þetta hlutfall hefur
aldrei fyrr mælzt svo hátt.

&RAMKV¾MANLEIKI AÈSKILNAÈAR
„Að lifa saman í einu landi er
ómögulegt ef minnihlutinn hindrar
meirihlutann ár eftir ár í að láta
það verða að veruleika sem hann
telur mikilvægast,“ skrifaði nýlega
Het Laatste Nieuws, útbreiddasta
dagblað Belgíu.

 2! +/.5.'32¥+)

"ELGÅA VARÈ TIL SEM SJ¹LFST¾TT RÅKI ¹RIÈ  ER ÖAÈ VAR
STOFNAÈ SEM STJËRNARSKR¹RBUNDIÈ KONUNGSRÅKI ¹ ÖVÅ
LANDSV¾ÈI SEM ¹ÈUR HAFÈI VERIÈ 3YÈRI .IÈURLÎND ¶AÈ
LANDSV¾ÈI HAFÈI UM ALDIR HEYRT UNDIR (ABSBORGARA 
MEKTAR¹RUM .APËLEONS "ONAPARTE VORU 3YÈRI .IÈUR
LÎND INNLIMUÈ Å &RAKKLAND EN EFTIR AÈ .APËLEONSSTRÅÈ
UNUM LAUK MEÈ ORRUSTUNNI VIÈ 7ATERLOO ¹RIÈ 
URÈU ÖAU HLUTI AF SAMEINUÈU KONUNGSRÅKI .IÈURLANDA
MEÈ NORÈURHLUTANUM (OLLANDI  (INIR KAÖËLSKU
ÅBÒAR SUÈURHLUTA RÅKISINS URÈU ËS¹TTIR VIÈ STJËRNARH¾TTI
6ILHJ¹LMS ) KONUNGS OG EFTIR UPPREISN GEGN HONUM
¹RIÈ  VAR KONUNGSRÅKIÈ "ELGÅA STOFNAÈ MEÈ STUÈN
INGI &RAKKLANDS OG "RETLANDS
&RAMAN AF VAR FRANSKA ALLSR¹ÈANDI SEM RÅKISM¹L
"ELGÅU ¶AÈ BREYTTIST EKKI FYRR EN LEIÈ ¹  ÎLD ER
+/.5.'3(*«.).
FL¾MSKA HOLLENZKA VARÈ JAFNRÁTTH¹ ¶ÕZKA B¾TTIST
b,ÅMIÈ SEM HELDUR
VIÈ SEM ÖRIÈJA OPINBERA TUNGUM¹LIÈ Å LANDINU EFTIR AÈ ÖJËÈINNI SAMANm
SNEIÈ AF ¶ÕZKALANDI %UPEN -ALMEDY VAR INNLIMUÈ
./2$)#0(/4/3!&0
EFTIR FYRRI HEIMSSTYRJÎLD
5PP ÒR  FENGU LANDSHLUTARNIR SJ¹LFSTJËRNARRÁTTINDI
OG NÒ ER "ELGÅA SAMBANDSRÅKI ÖAR SEM LANDSHLUTASTJËRNIRNAR HAFA VÅÈT¾K VÎLD
(EILDARÅBÒAFJÎLDI "ELGÅU ER   MILLJËNIR &L¾MSKUM¾LANDI ERU YFIR 
MILLJËNIR FRÎNSKUM¾LANDI UM  MILLJËNIR OG RÒMLEGA  "ELGAR HAFA
ÖÕZKU AÈ MËÈURM¹LI

Og Jos Geysels, leiðarahöfundur
á dagblaðinu De Morgen, sagði það
að sjá stjórnmálamenn rífast
hástöfum eftir tungumálagjánni
geri Belgum unnt að trúa því að
aðskilnaður sé framkvæmanlegur.
Dagblaðið De Standaard varði
nýlega nokkrum síðum í úttekt á
því hvernig sjá mætti fyrir sér að
aðskilnaður færi fram. Í ljósi efnahagslegrar velgengni Flandurs
gæti það auðveldlega hlotið sjálfstæða aðild að Evrópusambandinu,
að mati blaðsins. En vandasamara
yrði að skipta upp þjóðareignum
eins og konunglega bókasafninu og
enn vandasamara yrði að finna út
úr því hvað yrði um hina tvítyngdu
Brussel, sem annars er umkringd
flæmskumælandi landsvæði.
Síðla árs 2005 birti hópur þekktra
forystumanna úr flæmsku viðskiptalífi „Áskorun um sjálfstætt
Flandur í Evrópu“. Samkvæmt
þeirri áætlun ætti að skipta landinu
upp í tvö sjálfstæð ríki að fyrirmynd skiptingar Tékkóslóvakíu.
Brussel ætti að hljóta stjórnskipulega sérstöðu sem helgaðist af evrópsk-alþjóðlegu hlutverki hennar
sem aðsetur höfuðstofnana Evrópusambandsins,
Atlantshafsbandalagsins og fleiri fjölþjóðastofnana.

b%NGIR "ELGAR TILm
Að binda enda á tilvist Belgíuríkis
með þessum hætti myndi setja
punkt við þróun sem á sér langan
aðdraganda, og má í raun rekja allt
aftur til stofnunar ríkisins árið
1830.
Árið 1912 skrifaði Jules Destrée,
einn af leiðtogum frönskumælandi
sósíalista, Albert I konungi bréf,
þar sem hann segir belgísku þjóðina „platþjóð“ sem endurspeglaði
með engu móti raunveruleikann.
Flæmingjar og Vallónar væru
algerar andstæður. „Það sem vekur
áhuga eins stendur hinum nákvæmlega á sama um… Vallónar tilheyra
rómönsku siðmenningunni, Flæmingjar hinum germanska menningarheimi. Í Belgíu eru Vallónar og
Flæmingjar. Það eru engir Belgar
til, herra.“

&2¡44!3+µ2).'
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3TEFNULEYSI UM FRAMTÅÈ MIÈB¾JAR 2EYKJAVÅKUR

Ringulreið í
Reykjavík
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augavegurinn hefur verið skörðóttur undanfarin ár.
Þar eru hús rifin og ný rísa í staðinn. Ofarlega við
Laugaveg er verið að grafa grunn að nýju húsi og
umræðan um Laugaveg 4 og 6 sem samþykkt hefur
verið að rífa og reisa ný hús í staðinn hefur líklega
farið fram hjá fáum.
Fátt bendir til að þessar breytingar séu til bóta fyrir Laugaveginn og það líf sem þar þrífst. Vissulega verður til nútímalegt
verslunarhúsnæði þar sem óskandi er að viðskipti munu dafna.
Ekki verður þó beinlínis séð að sú sérverslun sem einmitt einkennir Laugaveginn dafni síður í eldra húsnæði en nýju.
Sérkenni þessarar óvenjulegu aðalgötu borgar eru hins
vegar á undanhaldi. Smám saman munu fjögurra hæða hús
sem stundum eru teiknuð á þann veg að þau hafi skírskotun
í eldri byggingarhefð, en þó yfirleitt ekki, einkenna allt yfirbragð Laugavegarins. Þar með eru að hverfa þau einkenni sem
gera Laugaveginn að þeim sérstaka stað sem hann er.
Eftir munu, sem betur fer, standa flest þau hús sem glæsilegust þykja við Laugaveginn. Sérkenni götunnar hefur þó einmitt
falist í þessum lágreistu alþýðlegu húsum í bland við reisulegri
byggingar, húsum sem undanfarið hafa iðulega verið nefndir
kofar í orðræðunni. Og það er eftirsjá að þessum margbreytilegu litlu húsum, jafnvel þótt sum hver séu verulega lýtt bæði
af vanrækslu og breytingum síðari ára. Þessi hús eru dæmi um
þá húsagerð sem hér tíðkaðist eftir að torfbæjunum sleppti og
full ástæða til að sýna þessum hluta sögu húsagerðar á Íslandi
sóma.
Á sama tíma og verið er að sneyða Laugaveg sérkennum
sínum eru kynntar metnaðarfullar tillögur að breyttri ásýnd
reitsins í kringum Lækjartorg. Gert er ráð fyrir að húsin sem
brunnu fyrr á árinu verði endurbyggð með svipuðu sniði og þau
voru og hugmyndin um að sú hryggðarmynd sem Lækjargötuhúsið frá áttunda áratugnum er, víki og þess í stað komi gamla
Hagkaupshúsið úr Árbæjarsafni er góð. Hins vegar verður
ekki séð hvers vegna ekki má reisa nýtt hús að fyrirmynd hins
gamla í stað þess að flytja húsið sem gegnir mikilvægu hlutverki í Árbæjarsafni aftur til baka. Úr því sem komið er hlýtur
hús sem reist er frá grunni með gamla húsið að fyrirmynd að
geta þjónað sama tilgangi. Hugmyndin, sem reyndar er ekki ný
af nálinni um að opna lækinn sem Lækjargatan er kennd við er
framúrskarandi.
Óskandi væri að sama virðing við ræturnar og einkenna tillögurnar um breytta ásýnd Lækjargötu réðu ríkjum á Laugavegi. Miðbær höfuðborgar er ásjóna hennar. Miðbær verður
ekki búinn til með því að rífa hús og byggja ný. Því síður verður hann fluttur eins og reglulega koma fram hugmyndir um í
Reykjavík. Miðbærinn er ekki við Ármúla eða í Kringlunni þótt
hugmyndir hafi verið um slíkt. Hann verður ekki heldur við ósa
Elliðaáa, þótt sú hugmynd kunni að líta vel út á teikniborði.
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Sjáið hér manninn
K

annski var Jón Gnarr að
leggja nafn Guðs við – uuu –
síma í margumræddri auglýsingu um nýja gerð af þessum
apparötum sem oft hafa þótt
bjánaleg hjá Íslendingum eins og
þeir þurfa nú á þeim að halda í
fásinninu og einangruninni –
alveg frá því að bændur riðu til
Reykjavíkur að mótmæla
lagningu símans í upphafi 20.
aldar og til þess þegar farsímar
urðu að tákni um uppskafningshátt undir lok aldarinnar.
Viðbrögð biskups og hans fólks
eru skiljanleg: að gangur píslasögunnar hefði orðið annar ef Jesús
hefði verið með farsíma? Heyr á
endemi! Biskupsmenn hafa
maldað í móinn og kveinkað sér
en mildilega í raun: enginn þeirra
hefur haft á orði að höfundur sé
að brjóta boðorðið um að ekki
skuli leggja nafn Guðs við hégóma
– hvað þá að þeir hafi kallað yfir
hann bannfæringu, eld eða
brennistein.
Það er nefnilega langur vegur
frá Kómeiní til herra Kalla.

3ANNLEGA SEGI ÁG ÖÁR
Auðvitað veit Jón Gnarr fullvel
hversu fáránleg hugmyndin er að
baki auglýsingunni. Eins og þeir
þekkja sem hlustað hafa á hann í
Tvíhöfða eða fylgst með öðrum
verkum hans þá hefur hann sem
listamaður unnið markvisst í
gegnum tíðina með fáránlegar
hugmyndir, gert hið venjulega
absúrd og öfugt, dansað á
mörkum snilldar og dellu: og
verið fyndinn. Það er vert að gefa
gaum að því sem Jón hefur sjálfur
sagt um þessa auglýsingu: hann
segist notfæra sér eiginleika
þessara nýju síma til að varpa
ljósi á eiginleika Krists.
Og sjá: auðvitað þurfti Kristur
engar svona mannlegar græjur til
að vita allt um brallið í Júdasi.

'5¨-5.$52 !.$2) 4(/233/.

¥ $!' \ 3ÅMAAUGLÕSINGIN
Með öðrum orðum: auglýsingin
sýnir okkur ófullkomleika
mannsins andspænis hinum
fullkomna. Og hversu nýja græjan
sem við erum svo barnalega stolt
af er léttvæg andspænis sjálfum
Frelsaranum. Þetta er sterk og
einföld uppstilling. Rétt eins og
auglýsingarnar um Lýð Oddsson
sem Jón Gnarr hefur unnið með
Þorsteini Guðmundssyni og sýna
okkur bókstaflega hvernig
margur verði að aurum api:
venjulegur maður verður fyrir
þeirri ógæfu að vinna í lottóinu og
tapar sjálfum sér gersamlega í
græjum og einskisverðu bauki:
Lýður Oddsson er áhrifamesta
táknmynd nýju íslensku auðmannanna sem enn hefur verið gerð.
Yfirleitt er það svo í auglýsingum að eiginleikar eftirsóknarverðra gilda og kennda eru
notaðir til að varpa ljóma á
tiltekna neysluvöru til þess að láta
okkur kaupa hana. Jón Gnarr snýr
þessu við; hann notar eiginleika
vörunnar til að varpa ljóma á hið
raunverulega eftirsóknarverða.
Og gerir það með því að fara út í
fáránlegar öfgar: að við getum
orðið eins og Jesús Kristur ef við
kaupum okkur einhvern gemsa...
Á tímum Leondardo da Vinci,
sem Jón Gnarr vísar einmitt til í
auglýsingu sinni, störfuðu
listamenn í þjónustu kirkjunnar
við að útbreiða hugmyndafræði

sem þeir aðhylltust misjafnlega.
Margar sögur eru til um togstreitu bæði Leonardos og
Michelangelos við Kirkjuna, og
leiðir þeirra til að lauma persónulegri sýn og jafnvel skilaboðum
inn í stranglega niðurnjörvaða
listina. Á okkar dögum ríkir
almenn velvild í garð Guðs og
Jesú en hin raunverulega tignun
er á Mammoni: einhver sterkasti
vitnisburður sem við höfum
fengið að sjá um það er Húsasmiðjuauglýsingin þar sem
gospelkór Fíladelfíusafnaðarins
hoppar um í trúarhita og áköfu
ákalli til Húsasmiðjunnar – eða er
það Mammons? Manni verður að
minnsta kosti hugsað til dansins
kringum gullkálfinn.
Listamenn sem fyrrum voru í
þjónustu kirkju við að útbreiða
ríkjandi hugmyndafræði eru nú á
dögum á auglýsingastofunum við
að breiða út fagnaðarerindi
neysluhyggjunnar: sjá allt þetta
munt þú fá ef þú ferð út í búð og
kaupir mig.
En auglýsing er aldrei bara um
þá vöru sem hún auglýsir: Zeroátak Kóka-kóla þóttist snúast um
drykkinn – en í raun og veru var
verið að markaðssetja kvenhatur.
Og svo framvegis. Hugmyndirnar
sem auglýsingarnar boða undir
rós eru stundum verulega
andstyggilegar en oftast hversdagslegar og jafnvel raunalegar,
eins og sýklaauglýsingarnar um
konur sem sífellt eru að mæna
ofan í klósettin hjá sér.
En í símaauglýsingunni er
undirtextinn eindregnari en
yfirleitt gerist. Þar erum við
neydd til þess í miðju neysluæðinu og eignakapphlaupinu að
minnast Manns-sonarins sem
sagði: „Hvað stoðar það manninn,
að eignast allan heiminn og
fyrirgjöra sálu sinni“ (Markús
8:36-37).

Gott hjá Lúðvík
fagnað þeirri yfirlýsingu enda er hún í
samræmi við fyrri afstöðu hans.
Einn þingmaður Sjálfstæðisflokksins,
Sigurður Kári Kristjánsson, reyndi að
gera lítið úr þessari yfirlýsingu Össurar
f Orkuveita Reykjavíkur verður seld
Skarphéðinssonar. Í útvarpsfréttum 31.
þá er ekki aðeins verið að selja fyrirágúst sl. sagði hann: „Ég get ekki betur
tæki sem framleiðir rafmagn heldur
séð en að iðnaðarráðherrann sé hér einn á
einnig fyrirtæki sem ræður yfir vatnsferð og hér sé um að ræða einhverjar
bólum og miðlar heitu vatni og köldu.
eftirhreytur frá því að hann var í stjórnarOR er ábyrgðaraðili dýrmætra náttúruandstöðu.“ Þessu andmælti formaður
auðlinda. Vatn er dýrmætasta auðlind
þingflokks Samfylkingarinnar í sama
jarðar og um eignarhald á því munu
fréttatíma á afgerandi hátt auk þess sem
standa mikil átök á nýrri öld.
fréttastofa RÚV hafði eftir honum
Í þeim átökum eru annars vegar
®'-5.$52 *«.!33/.
ummæli sem tóku af öll tvímæli: „Lúðvík
þau sem vilja styrkja einkaeignaréttBergvinsson, þingflokksformaður Samfylkingarinn í sessi og hins vegar hin sem vilja tryggja
innar, segir iðnaðarráðherrann síður en svo einan á
almannarétt. Tekist var á um nákvæmlega þetta á
ferð. Afstaða þingflokks Samfylkingarinnar til
Alþingi þegar vatnalagafrumvarp þáverandi
nýrra vatnalaga hefði ekkert breyst. Stendur þá
ríkisstjórnar kom fyrir þingið á síðasta kjörtímaþingflokkurinn allur þétt að baki iðnaðarráðherra?
bili. Niðurstaðan varð sú að gildistöku þessa
Lúðvík Bergvinsson, þingflokksformaður Samfylkumdeilda frumvarps var frestað til 1. nóvember
ingarinnar: Já, við gerum það…“
þannig að þinginu gæfist kostur á að taka málið
Það er mikilvægt að menn gangi ekki að því
upp að nýju að afloknum kosningum. Í stjórnargruflandi hver afstaða Samfylkingarinnar er og
meirihluta fyrri stjórnar voru eflaust til efasemdvar lofsvert hjá Lúvík Bergvinssyni að kveða skýrt
armenn um ágæti þessa frumvarps og því ekki
að orði um þetta efni.
mótfallnir að taka málið upp að nýju. Nú hefur
Höfundur er þingflokksformaður
iðnaðarráðherra, Össur Skarphéðinsson, lýst því
Vinstri grænna.
yfir að hann hyggist endurskoða lögin og hef ég
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Tengjast þráðlaust við
hljóðgjafa með blátækni
Epoq-heyrnartækin eru komin til Íslands en
þau eru talin vera fullkomnustu heyrnartæki á
markaðinum í dag.

F í t o n / S Í A

„Það sem er einstakt við Epoq-heyrnartækin er að
þau búa yfir nýrri, þráðlausri tækni, sem gerir það að
verkum að tvö tæki geta skipst á upplýsingum og
samhæft allar stillingar. Fyrir vikið upplifir notandinn meiri víðóma skynjun fyrir hljóði en áður, í stað
þess að tækin vinni sjálfstætt á hvoru eyra.“
Þetta segir Anna Linda Guðmundsdóttir, hjúkrunarfræðingur og starfsmaður fyrirtækisins Heyrnatækni, um Epoq-heyrnartækin sem eru nýjung á
markaðnum og þykja algjör tæknibylting. Anna líkir
breytingunni við stökkið sem varð þegar heyrnartæki þróuðust úr því að vera hliðræn yfir í stafræn,
sem olli byltingu á sínum tíma.
Að sögn Önnu hafa heyrnartæki ekki áður unnið
saman og heldur ekki á jafn miklum hraða. Í raun líki
nýju tækin eftir hæfileika eyrna til að nema hljóð og
vinna úr því.

„Í kjölfarið verður allt mun skýrara,“ útskýrir hún.
„Menn átta sig betur á hvaðan hljóð koma. Til dæmis
í margmenni. Tali einhver við þá eiga þeir auðveldara með að greina upptök hljóðsins.“
Eins og áður sagði búa tækin yfir eiginleikanum til
að tengjast þráðlaust og þá við öll tæki sem búa yfir
blátækni. Það gerist í gegnum tækið Streymir sem
lítur út eins og iPod og flytur boðin á milli tækjanna.
Þannig má tengja heyrnartækin þráðlaust við farsíma, tölvur eða með snúru við aðra hljóðgjafa.
„Ég reyndi þetta sjálf um daginn,“ segir Anna.
„Tengdi heyrnartækin við iPodinn minn og við það
breyttust þau í þráðlaus heyrnartól. Það virkaði mjög
vel. Það sama gildir um farsíma. Hljóð berast þráðlaust beint í farsímann og talað er í Streymi þegar
talað er í gemsann.“
Að lokum má telja upp útlit tækjanna, sem þykja
listilega vel úr garði gerð. Létt og meðfærileg, svo
þau sjást varla á bakvið eyra og eru því þægileg í
notkun.
ROALD FRETTABLADIDIS
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&ORELDRAR GETA NÒ VITAÈ N¹KV¾M
LEGA HVAR BÎRNIN ÖEIRRA ERU ¹ HVERJ
UM TÅMA MEÈ ÖVÅ AÈ HAFA STAÈ
SETNINGART¾KI Å SÅMUNUM ÖEIRRA
$ISNEY OG 7HERIFONE LOFA ÖË AÈ
VÎRN SÁ Å STAÈSETNINGART¾KINU TIL
ÖESS AÈ ËKUNNUGIR GETI EKKI MIS
NOTAÈ SLÅK T¾KI
0ERSËNUVERNDARSINNAR ERU MARGIR
HVERJIR EKKI HRIFNIR AF ÖESSU UPP¹
T¾KI SÅMAFRAMLEIÈENDANNA EN
FRAMLEIÈENDURNIR SEGJA ÖETTA LEIÈ
TIL AÈ HALDA VIÈSKIPTAVINUM SÅNUM
¹N¾GÈUM
SIG

0ENNINN 

&ORELDRAR GETA MEÈ NÕRRI T¾KNI STAÈ
SETT BÎRNIN SÅN N¹KV¾MLEGA EF ÖAU
ERU MEÈ FARSÅMANN ¹ SÁR

Auglýsingasími

– Mest lesið

/RMSON  KRËNUR

!PPLE  KRËNUR
/RMSON  KRËNUR

Tölvurnar alltaf til taks
$" #
***0&-3,)
',, (2',0))
0*'0
!,-/004(3-&0,*

Svo auðvelt sé að fara með
fartölvuna hvert á land sem er
getur verið gott að eiga góða
fartölvutösku.

0ENNINN  KRËNUR
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ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

!PPLE  KRËNUR

Sigma linsur
fyrir ﬂestar
gerðir
myndavéla

Fartölvutöskur er hægt að fá í öllum
stærðum, gerðum og litum, allt
eftir smekk hvers og eins. Hvort
sem viðkomandi vill hefðbundna
svarta skjalatöskulega tösku undir

fartölvuna eða litríkan og léttan
bakpoka ætti hann að geta fundið
það sem hann leitar að. í flestum
verslunum er mikið úrval og um að
gera að kynna sér það.
EÎ

0ENNINN  KRËNUR
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Stefán Páll Jónsson
Löggiltur fasteignasali
RE/MAX Fasteignir
Engjateig 9
105 Reykjavík

ÞJÓNUSTA

ATH OFAR ÖLLU
HRINGDU NÚNA
og skráðu eignina þína
í sölu hjá okkur
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

699 6165

Nútímaleg fúnkís hús
Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft
raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarneshæðinni.

N

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með
möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin
eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðningu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249
fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til innréttinga.
Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt
í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir
norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjónusta í næsta nágrenni.

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinngangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og
útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;
eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar.
Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram
út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29
fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú
mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi,
baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönnun gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota
sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir,
frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi
til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.
Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má
finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Þannig er mál
með vexti ...
... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.
Reiknaðu út hvernig
greiðslubyrði þín
lækkar á www.frjalsi.is
eða hafðu samband í
síma 540 5000.

SAMANBURÐUR Á LÁNUM
MYNTKÖRFULÁN ***

LÁNSUPPHÆÐ
VEXTIR

F í t o n / S Í A

GREIÐSLUBYRÐI****

20.000.000
3,9% *
64.700

BLANDAÐ LÁN **

ÍBÚÐARLÁN

20.000.000

20.000.000

4,9% *
106.600

5,95%
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.
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FRÍTT VERÐMAT
Erum að bóka núna

Bergsteinn Gunnarsson
Löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali

Veldu framúrskarandi þjónustu fyrir þig og þína fasteign

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

692 3344

Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283
oligisli@remax.is

HRINGDU NÚNA

822 8283

Verð frá 271.000 kr.

Frum

2

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

Verð frá 895.000 kr.

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

210 Garðabær:

Einbýli í lokuðum botnlanga
Bæjargil 23: Vel staðsett tveggja hæða einbýli í
Garðabæ
Remax Eignastýring hefur til sölu tveggja hæða einbýlishús
auk sérbyggðs bílskúrs í lokuðum botnlanga. Húsið er teiknað
af Vífli Magnússyni. Gengið er inn á neðri hæð hússins. Komið
er inn í flísalagða forstofu með skáp. Gestasnyrting er flísalögð með glugga. Úr forstofu er komið í parketlagt hol eða
miðrými. Eldhús er parketlagt með góðri hvítri innréttingu
með eyju og borðkrók. Þá er þvottaherbergi flísalagt með
vaskborði, glugga og útgangi. Borðstofan er einnig parketlögð en þaðan er gengið inn í flísalagða sólstofu með útgangi
út á timburverönd með skjólveggjum. Stofan er parketlögð
en þar er gert ráð fyrir arni. Á neðri hæð er einnig parketlagt
sjónvarpshol en gengið er upp teppalagðan stiga upp á efri
hæðina. Þar eru fjögur svefnherbergi, parketlögð með skápum. Baðherbergi með baðkari og sturtuklefa. Eigninni fylgir
sérbyggður 34,2 fm bílskúr með geymslurisi. Plan er hellulagt
með hitalögn og garður fallegur.

international

Spánn,

Kýpur, Grikkland og Tyrkland
Yﬁr 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð á Spáni frá 97.000 c
Verð í Tyrklandi frá 42.000 c
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
71.000 viðskiptavinir
30 ára reynsla

– Atlas fylgir þér alla leið –
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Verðum í Kringlunni
laugardaginn og sunnudaginn
15. og 16. sept.
Kíktu við og fáðu glæsilega bæklinga
með þér heim.
Erum núna að skrá í skoðunarferðir til áramóta!

Frum

Ve r i ð v e l k o m i n !

Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960
www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com

4 L fréttablaðið L fasteignir

10. SEPTEMBER 2007

Kópavogsbraut 12
200 Kópavogur
Risalóð í hjarta Kópavogs, 1500 fm

Stærð: 239,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1950
Brunabótamat: 29.260.000
Bílskúr: Nei

Lind

Frum

Opið
Hús

Nýtt í sölu! Laufásvegur 101 Rvk.
Íbúðin er laus við kaupsamning
Sérlega glæsileg 100 fm íbúð með sérinngangi. Öll
nýuppgerð, ný tæki, gólfefni, innréttingar. Massívt
parket á gólfum og flísar.
Nýtt baðherbergi. 2 svefnherbergi og 2 stofur – 2
geymslur. Sérþvottahús í íbúð. Frábær staðsetning í
hjarta Borgarinnar.
VERÐ 37,5 millj. áhv. 32 millj.
mögul. á yfirtöku.
FASTEIGNASALA
Upplýsingar gefur Bjarni
STÓRHÖFÐA 27
Pétursson gsm 896 3875

Opið hús 10/9 milli kl 19-19:30

Verð: 59.600.000
Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300

Sími 594 5000

pallb@remax.is

Grensásvegi 12A
sími: 568 1000
frum@frum.is - www.frum.is

UMBROT
UMBROT

UMBROT

UMBROT

Grensásvegi 12A
sími: 568 1000
frum@frum.is - www.frum.is

Töluvert endurnýjað einbýlishús með aukaíbúð í kjallara. Húsið er 196,9 fm + bílskúr 42,5 fm samtals 239,4 fm.
Eignin skiptist í kjallara, aðalhæð og ris og stendur á óvenjulega stórri lóð 1.465 fm. Aðalhæð , komið er í
flísalagða forstofu með góðum skápum. Úr forstofu í flísalagt hol sem er opið í eldhús og borðstofu. Eldhús er ný
uppgert með fallegri hvítri innréttingu frá INNX. Og tækjum frá Siemens. Úr borðstofu er útgangur niður á
timburverönd . Stofan er rúmgóð með parket á gólfi. Úr holi er stigi, með kókosteppi , upp í risið. Í risinu eru tvö
rúmgóð herbergi með parketi , baðherbergi með baðkari , nýju salerni og flísum á veggjum og dúk á gólfi.
Möguleiki er að breyta öðru herberginu í tvö. Til er teikning á stækkun á risi .Kjallari: úr forstofu er hægt að hafa
stiga niður í kjallarann en einnig er sér inngangur. Í kjallara eru 2 herb , stofa ,eldhús ,ný uppgert baðherbergi og
flísalagt þvottahús. Búið er að skipta um alla glugga og gler í kjallara. Bílskúr er með rafmagni , heitu og köldu
vatni. Hellulagt bílaplan er fyrir framan bílskúr með hita, einnig eru útitröppur með hita.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

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

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir

www.bumenn.is

Þriggja og fjögra herbergja íbúðir

Frum

við Smyrlaheiði 1-44 í Hveragerði

O


Raðhús á einni hæð


O

Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum


O

Sérsmíðaðar innréttingar


O

Gott aðgengi


O

Aukin lofthæð


O

Bjartar íbúðir


O

Glæsileg hönnun


O

Sólpallur og litlar lóðir


O

Fullfrágengin lóð

Til sölu er búseturéttur í 43 íbúðum sem eru í byggingu við Smyrlaheiði í Hveragerði.
Um er að ræða 33 þriggja herbergja íbúðir sem verða um 97 fm að stærð og 10
fjögurra herbergja íbúðir sem verða á bilinu 114-123 fm. Stæði og sérgeymsla fylgir
öllum íbúðum í bílakjallara undir byggingarsvæðinu. Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar.
Samkomuhús á tveimur hæðum verður byggt á miðri lóðinni sem íbúarnir fá til afnota.
Íbúðirnar verða afhentar í ﬁmm áföngum og er stefnt að því að fyrstu 9 íbúðirnar verði
afhentar í júní 2008.
Sérstakur kynningarfundur verður haldinn á Hótel Örk
miðvikudaginn 19. september n.k. kl. 18.00 þar sem verkefnið verður kynnt.
Allir velkomnir!
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri.
Umsóknafrestur er til 24. september n.k.
Hægt er að nálgast umsóknargögn og upplýsingar á skrifstofu félagsins
að Suðurlandsbraut 54 eða í síma 552 5644 milli kl. 9-15.
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LÁTTU OKKUR SELJA
EIGNINA FYRIR ÞIG
VILTU VINNA MEÐ

FRÁBÆRUM EINSTAKLINGUM
Á REMAX LIND Í KÓPAVOGI

ERUM AÐ LEITA AÐ FLEIRI LIÐSFÉLÖGUM

Hringdu í síma 699-5008

Hannes

Hannes
Sölufulltrúi
699 5008

Gunnar
Sölufulltrúi
6691005

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi
864 0803

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi
694 9900

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

Kristín
Sölufulltrúi
824 4031

Óskar Freyr
Sölufulltrúi
899 9427

Olly Björk
Sölufulltrúi
867 5099

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Lögg. fasteignasali
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Upplýsingar í símum 896 6551 Ingólfur – 863 6551 Pálmi – 899 5068 Dóróthea
Skrifstofuhúsnæði á þriðju hæð, sem er 469 fm með sjö rúmgóðum skrifstofum, ca. 12
starfsstöðvum og eldhúsaðstöðu. Það er herbergi með ljósritunaraðstöðu, tölvuherbergi, pappírsgeymsla, ræstingarherbergi og 3 salerni og hægt að bæta við því fjórða.
Húsnæðið er að Lynghálsi 10. Leigusali er Brimrás.
Upplýsingar í símum 896 6551 Ingólfur - 863 6551 Pálmi - 899 5068 Dóróthea

Frum

Til leigu – til leigu

Höfum til leigu 2 samliggjandi sali sem hægt er að hafa opið á milli. Sá stærri er 157
fm. með eldhúsinnréttingu, ræstingageymslu, tveimur fatahengjum og tveimur salernum. Sá minni er 117 fm. með einu salerni. Hægt er að setja upp eldhúsinnréttingu. Í
þeim báðum eru tölvulagnir svo hægt er að nota þá sem opið skrifstofurými. Henta
einnig vel sem samkomusalir t.d. fyrir félagasamtök.

Höfum til leigu 146 fm. sal/skrifstofurými/vinnustofu á fjórðu hæð, með eldhúsinnréttingu og salernisaðtöðu með sturtu.

Erum með til leigu skrifstofu og verslunarhúsnæði á jarðhæð, samtals 402 fm. Þar af
eru 236 fm. gluggalaus sýningarsalur. Getur einnig hentað sem lager. Getur einnig
tengst vörugeymslum á annarri hæð, sem eru með innkeyrsludyrum. Annars vegar 318
ferm og hins vegar 176 fm. Vörulyfta er á milli hæða.
Sjón er sögu ríkari því margir möguleikar felast í húsnæðinu.

Erum með til leigu 3 misstórar vörugeymslur:
318 ferm. með innkeyrsludyrum - 176 ferm. með innkeyrsludyrum. Á hæðinni fyrir ofan þær er 93,5 ferm. vörugeymsla sem hægt er að breyta í skrifstofu, og tengist hún
hinum geymslunum með vörulyftu. Gæti hentað vel t.d. fyrir heildverslun. Möguleiki
er að leigja þær allar saman, eða í sitthvoru lagi.
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Sími 512 3600
www.logheimili.is
Lögmaður og lögg. fast.sali með þér alla leið!

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • Sími: 512 3600 • www.logheimili.is
Hjallabraut 33

Verð 22,9 millj.

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

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

Strandgata 37 - Hafnarﬁrði

Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður
jonas@logheimili.is

Verð 22,9 millj.

Stærð:
Stærð:
71 fm
62,5 fm

Frum

Bokaðu skoðun - hringdu núna í síma 8223600 og pantaðu skoðun
LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN KYNNIR í einkasölu þjónustuíbúð fyrir 60 ára og eldri við Hjallahraun í
Hafnarﬁrði, þar sem öll þjónusta er til staðar. Um er að ræða bjarta og fallega 2 herb. íbúð á jarðhæð.
Forstofa með fataskáp og á hægri hönd baðherbergi með dúk, ﬂísum á vegg, sturtuklefa og tengi fyrir
þvottavél. Eldhús er með fallegri hvítri innréttingu, parket á gólﬁ og stofu sem er með útgengi á ﬂísalagðar
svalir. Svefnherbergi er með góðu skápaplássi og parketi er á gólﬁ. Í íbúðinni eru öryggishnappar
tengdir Securitas, í svefnherbergi og baði. Sérgeymsla. Mötuneyti er í sameign og salur

Breiðvangur 28 - Hafnarﬁrði

Verð 26,7 millj.
Stærð:

Opið húsmánudag 10. september frá kl. 18 - 18.30
Vorum að fá í einkasölu þessa fallegu og mikið endurnýjuðu íbúð sem skiptist í hæð og ris og er á
frábærum stað í miðbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin er skráð 62,5 fermetrar og er þá risið að mestu óskráð í
fermetratölu eignarinnar, en að sögn seljanda er þar gólﬂötur um 30 fm. Á fyrstu hæð er rúmgott hol
og innaf holinu er eldhúsið sem er mjög rúmgott með fallegri eldhús-innréttingu, svefnherbergi með
góðum skápum, baðherbergi ﬂíslagt með góðum tækjum og sturtu þar er góð innrétting. Í risinu er stórt
rými sem hægt er að nýta á marga vegu, einsog t.d sem svefnherbergi, sjónvarpsherbergi eða alrými.
Íbúðin er í fallegu húsi við miðbæ Hafnarfjarðar.. Þetta er óvenju falleg og vel skipulögð eign sem býður
uppá marga möguleika.... V: 22,9 millj
Allar upplýsingar gefur Þorsteinn í síma 662 8822 eða Sigurður í síma : 616 8880

147,6 fm

NÝTT Á FASTEIGNAMARKAÐI !!
ÓKEYPIS FLUTNINGSÞRIF FYLGJA ÖLLUM

Opið hús mánudag 10. september frá kl. 17 - 17.30
Vorum að fá í einkasölu fallega íbúð með glæsilegu útsýni á þessum barnavænlega stað í Hafnarﬁrði
Íbúðin er skráð 123,2 fm og henni fylgir bílskúr sem er 24,4 fm og er hann með hita, vatni, 3-fasa
rafmagni. Og er því eignin alls um 147,6 fm með bílskúr. Góð gólfefni, fallegar innréttingar, öll rými
mjög rúmgóð, þvottahús innaf eldhúsi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, stór stofa með útgengi á svalir,
fallegt útsýni til þriggja átta. V: 26,7 millj...
Allar upplýsingar gefur Þorsteinn í síma 662 8822 eða Sigurður í síma : 616 8880

EIGNUM SEM ERU SKRÁÐAR OG SELDAR
TIL ÁRAMÓTA ! HAFÐU SAMBAND NÚNA !

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!
HÓLAVAÐ - NORÐLINGAHOLT

Fannafold – neðri sérhæð –
laus strax Mjög falleg 115 fm neðri sérSverrir Kristinsson lögg. fast.sali

SÆBÓLSBRAUT - KÓPAVOGI

hæð með útsýni á þessum góða stað. Sér
suður verönd og sér bílastæði. Íbúðin skiptist í 3 góð herbergi, stofu, eldhús, baðherbergi, þvottahús og geymslu. Áhvílandi mjög
hagstæð lán 11,2 millJ. LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Glæsilegt 167,2 fm endaraðhús með innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist
m.a. í stofu, borðstofu og fjögur rúmgóð herbergi. Mikil lofthæð á efri hæð
hússins. Stórar flísalagðar svalir útaf stofu. Húsið hefur verið innréttað á
vandaðan og smekklegan hátt. Innanhússarkitekt er Berglind Berndsen. V.
55,0 m. 6922

VATNSSTÍGUR - 101 - SKUGGI

Frum

Glæsilegt mjög velstaðsett 266,1 fm endaraðhús ásamt 18 fm sólstofu. Á 1.
hæðinni er forstofa, snyrting, þv.hús, hol, eldh., arin-, dag- og sólstofa m. potti.
Á efri hæðinni er hol, baðh. og 4 svefnh. Á jarðh./kj. er stór bílskúr (rúmar tvö
bíla), og stórar geymslur. Ný stór timburverönd til suðurs. V. 58,0 m. 6770

HÓLMASUND

Sjafnargata- Þingholtin

Vel
skipulögð og góð 3ja herbergja 82,4 fm íbúð
í kjallara með sér inngangi á þessum góða
stað í miðbæ Reykjarvíkur. Íbúðin skiptist í 2
rúmgóð svefnherbergi, góða stofu, baðherbergi og stórt eldhús, geymsla innan íbúðar.
V. 24,7 m. 6971

Um er að ræða einstaka 136 fm glæsilega íbúð í hinu nýja Skuggahverfi,
ásamt stæði í bílgeymslu. Íbúðin er staðsett á 2. hæð og með svalir til vesturs. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og öll gólfefni eru sérvalin. Íbúðin
skiptist í stofu, borðstofu, 3 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og snyrtingu. V. 59,0 6355
Glæsileg 4ra herb. efri sér hæð í nýlegu húsi á frábærum stað með sér inngangi
og sér hita. Mjög stutt er í alla þjónustu og skemmtilegar gönguleiðir, útivistarsvæði í Laugardal o.v. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, þvottahús/geymslu,
tvö barnah., hjónah. og baðh. Snjóbræðsla er í útitröppum. V. 39 m. 6975

ÁLMHOLT 10 -

Reynimelur - laus Mjög falleg 57,4
fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð (örlítið niðurgrafin) í 4-býlishúsi vestast við Reynimel. Nýlega
standsett baðherbergi. Parket á gólfum.
Mjög falleg gróin lóð. Íbúðin er laus. V. 19,0
m. 5875

STRANDVEGUR - M/ BÍLSKÝLI

Á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ Í MOSFELLSBÆ

Glæsilegt 218,4 fm einbýli á einni hæð. Húsið skiptist m.a í stofu, borðstofu, og 5
herbergi. Mikil lofthæð er í húsinu. Vönduð sólstofa. Garður og mjög fallegt útsýni.
Húsið er vel staðsett og stendur í útjaðri byggðar á 1.610 fm lóð. V. 59,0 m. 6972

Lyngmóar - standsett Mjög falleg
2ja herb. 74 fm íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli.
Auk þess fylgir íbúðinni 17,6 fm bílskúr. Samtals 91,7 fm. Eldhús og baðherbergi hefur
verið standsett. Stórar svalir til suðurs. V.
21,8 m. 6976

Glæsileg 118 fm íbúð á frábærum stað við Strandveg í Garðabæ. Bílastæði í
bílageymslu. Óhindrað sjávarútsýni yfir hraunið sem er friðað í dag. Um er að
ræða lyftuhús. Eignin skiptist m.a. í rúmgott hol, stofu, borðstofu og 2-3 herbergi. Þvottahús í íbúð. Íbúðin er öll hin vandaðasta með fallegum gólfefnum,
stórum gluggum og vönduðum innréttingum.V. 44,9 m. 6784
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Glæsilegar
íbúðir
á góðu

ATH

Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is

NÝTT - FYRIRTÆKI Í KÆLIVÉLAVIÐGERÐUM.
Til sölu kælivélaverkstæði með mikla sérstöðu. Mjög góð aðstaða og
starfsumhverfi. Nánari upplýsingar aðeins veittar á skrifstofu okkar en
EKKI í síma.

NÝTT Á SKRÁ - ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA.

ÞJÓNUSTA

Var að koma á skrá, falleg og velstaðsett hársnyrtistofa, 5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar, nánast allt nýendurnýjað. Staðsetning mjög góð. Frábært tækifæri.

HEILDVERSL. MEÐ VÍNUMBOÐ.
Til sölu heildverslun í vínum, einnig bjórumboð. Nánari uppl. á skrifstofu okkar

OFAR ÖLLU

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

TÍSKUVERSLUN Á LAUGAVEGINUM.
Til sölu af sérstökum ástæðum vel staðsett tískuverslun, sem verslar
með notaðan innfluttan kventískufatnað. Allt eigin innflutningur. Gott verð
og einstakt tækifæri.

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

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

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

BÓNSTÖÐ - MIÐSVÆÐIS Í BORGINNI.
Til sölu bónstöð í hverfi 105. Er í góðu rúml. 80 fm leiguhúsnæði. Mikið
um fasta viðskiptavini, bæði einstaklinga og fyrirtæki. Mjög sanngjarnt
verð.
www.inhouse.is

www.nesbyggd.is

Frum
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www.nesbyggd.is

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

ÍS OG VEITINGAR.
Til sölu góður og vel staðasettur veitingarekstur í hverfi 108. Staðurinn
tekur um 30 manns í sæti. Góðir vaxtarmöguleikar. Mjög gott verð.

HRINGDU
NÚNA
og skráðu
eignina þína
í sölu hjá okkur

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

SÓLBAÐSSTOFA MEÐ LUXUSBEKKJUM.
Til sölu vinsæl sólbaðsstofa á mjög góðum stað. Allt nýir Ergoline bekkir
með sjónvarpi, auk þess er þarna naglasnyrting 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
innflutning. 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.

GLÆSILEG SNYRTISTOFA og VERSLUN.

699 6165
899 0800

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 gróið fyrirtæki, til 15 ára, í topp eigin 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.

FISKVINNSLA- ÚTFLUTNINGUR.
Til sölu fiskútflutningsfyrirtæki á Höfuðborgarsvæðinu. Mjög góð
erl.sambönd. Mikil vaxandi velta.Einstakt tækifæri. Uppl. eingöngu á
skrifstofu -ekki í gegnum síma.

Nesbyggð
Nesbyggð ehf | Stapahraun 5 | 260 Reykjanesbær
Sími 421 2700 | Fax: 421 2765

GISTIHEIMILI Á NORÐURLANDI.
Frum
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HÁRGREIÐSLUSTOFA Í HVERFI 101.
Stefán Páll Jónsson
Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir
Engjateig 9
105 Reykjavík

Til sölu þekkt hárgreiðslustofa vel staðsett, 5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og allur búnaður mjög góður. Verð 5,5 - 6 millj.
Endilega leitið nánari upplýsinga. – Sjáið www.atv.is

ERLENDUR DAVÍÐSSON.
Löggiltur fasteignaog verðbréfasali

EIGNASTÝRING S: 534 4040
Síðumúla 27 • 108 Reykjavík • sími 534 4040 • www.eignastyring.is

BÆJARGIL, GARÐABÆR

Ásdís
Ásgeirsdóttir
sölufulltri

Birgir
Georgsson
sölufulltrúi

Elfa
Bersteinsdóttir
sölufulltrúi

Erla
Viggosdóttir,
ritari

Páll
Guðjónsson
sölufulltrúi

Glæsilegt tveggja hæða einbýlishús
auk sérbyggðs bílskúrs samtals 224 fm.
Húsið er afar vel staðsett innst í lokuðum botnlanga. Stór timburverönd mót
suðri með skjólveggjum. Húsið er teiknað af Vífli Magnússyni arkitekt og byggt
árið 1989. Verð kr. 59,9 millj.

Sigurlaug Ásta
Sigvaldadóttir
sölufulltrúi

ENGJAVELLIR, HAFNARFJÖRÐUR
Glæsileg og rúmgóð fullbúin 135 fm íbúð á 2. hæð með sérinngangi.Stór stofa og rúmgóðar svalir. Geymsla og þvottahús innan íbúðar. Verð 29,9 millj.

t
l
Se
STANGARHYLUR REYKJAVÍK
Heildareignin 1.712,10 fm. atvinnuhúsnæði é tveimur hæðum
auk kjallara. Verð Kr. 280 milljónir.

FRAMNESVEGUR REYKJAVÍK
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í sex íbúða fjöleignarhúsi.
Íbúðin skiptist í hol/miðrými, eldhús með nýlegri innréttingu og
tækjum, parketlagða stofu og borðstofu, svefnherbergi, flísalagt
endurnýjað baðherbergi með sturtu og glugga. Í kjallara er herbergi með glugga auk sérgeymslu og er hvorugt í uppgefinni
fermetratölu. Mjög góð staðsetning.

STAMPAR, KJÓSAHREPPUR
Mjög glæsileg sumarhús á tveimur hæðum. Fullbúin með vönduðum innréttingum. Frábær staðsetning við sjóinn.

Frum

AUSTURSTRÆTI, REYKJAVÍK
Um er að ræða skrifstofuhúsnæði á 4. og 5. hæð sem nýtt er að
hluta sem íbúðarhúsnæði. Inngangur er um sameiginlegan
stigagang með lyftu. Annars vegar er um að ræða mjög fallega
2ja herbergja íbúð og hins vegar er um að ræða þrjú mjög rúmgóð skrifstofuherbergi með baðherbergi og eldhúskrók á 4.
hæð og 3ja herbergja íbúð á 5. hæð.. Hús í mjög góðu ástandi
að utan. Frábær staðsetning í miðbænum.

t
l
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SLÉTTUVEGUR, REYKJAVÍK:
Mjög góð 2ja til 3ja herb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt sérbyggðum bílskúr. Eignin er fyrir 55 ára og eldri. Mikil og góð
sameign. Verð kr. 30,9 millj.

ENGIHJALLI KÓPAVOGI
Falleg töluvert endurnýjuð 4 herb. íbúð á 2. hæð. Snyrtilegt eldhús með eldri innréttingu. Baðherbergi ný endurnýjað, flísalagt í
hólf og gólf. Tvö barnaherb., hjónaherb. með góðum skáp.
Rúmgóð og björt stofa með útgengi á svalir. Verð 22,9 millj.

GLITVELLIR, HAFNARFJÖRÐUR
Mjög glæsilegt einbýlishús á einni hæð 175,2 fm. auk 52,8 fm.
bílskúrs með tveimur innkeyrsluhurðum, hæð 2,40 metra á
hurðum. Húsið afhendist eins og það er í dag, fokhelt, nema
hvítar útidyrahurðir verða ísettar og með grófjafnaðri lóð. Að
innan getur húsið verið einangrað með milliveggjum tilbúnum
undir spörtlun og málningu og rafmagnslögnum í veggjum. gert
er ráð fyrir gólfhita. Til afhendingar strax. Verð kr. 35 millj.

HOLTABYGGÐ, HAFNARFJÖRÐUR

FÍFUSEL, REYKJAVÍK
Mjög góð 4. herbergja 112 fm 4ra herbergja íbúð ásamt 26 fm
stæði í bílageymslu. Hús veðgert og í mjög góðu ástandi. Íbúðin er vel innréttuð. Glæsilegt útsýni. Endurnýjaðir gluggar og
gler. Góð staðsetning, barnvænt hverf og stutt í alla þjónustu.
Verð kr. 21,9 millj.

Falleg 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi í fjórbýlishúsi. Parket á gólfum og góðir fataskápar í íbúðinni. Baðherbergi er flísalagt með hvítum tækjum, baðkar. Gengið frá stfu út
á góða afgirta suðurverönd. Eldhús er rúmgott með góðri innréttingu, borðkrókur. Verð kr. 25 millj.

t
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VÍÐAHVAMMUR KÓPAVOGUR
Mjög flott risíbúð á frábærum stað með sérinngangi. Íbúðin
skiptist í hol/miðrými, nýtt flísalagt baðherbergi með upphengdu salerni, baðkari og sturtu, tvö svefnherbergi, stofu og
eldhús með ágætri innréttingu og borðkrók. Parket á gólfi. Mikið útsýni er úr íbúðinni. Hús og þak í góðu ástandi. Verð kr.

SELJABRAUT, REYKJAVÍK,
Glæsileg 6 herbergja 174 fm. íbúð á 3. hæð auk riss og stæðis
í bílageymslu. Endurnýjað flísalagt eldhús með fallegri Alno innréttingu, eyja, gashelluborð, háfur flísar og stál milli skápa. Tvö
nýstandsett baðherbergi. Húsið er klætt að utan. Frábært útsýni. Verð 34,9 millj.

KEILUFELL, REYKJAVÍK
Gott tveggja hæða eimbýlishús auk sérbyggðs bílskúrs/bílskýlis, samtals 176 fm. Fimm svefnherbergi. Eldhús hefur verið endurnýjað. Húsið stendur á hornlóða á afar rólegum stað. Fallegur garður. Verð kr. 40,9 millj.

LANGAMÝRI 8-14, ÁRBORG.

VESTURGLJÚFUR 2, ÖLFUS.

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 kr. 85 millj.

Eignarlóð sem er 9.997 fm. að stærð skráð og samþykkt sem
iðnaðar og athafnalóð. Samþykkt að þar rísi bensínstöð og
verslun skv. deiliskipulagi sveitarfélagsins Ölfuss.
Verð kr. 57. millj.
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Álfahraun (Grímsnesi)

Stefán Páll Jónsson
Löggiltur fasteignasali

801 Selfoss
Fullbúið Sumarhús á eignalóð

Stærð: 85 fm
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Senter

Þjónusta ofar öllu

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Hringið og bókið söluskoðun

Verð: 24.500.000

Drekavelli 32 og 34
RE/MAX SENTER og Rúnar s.697-4881 kynna: Fullbúið 85fm sumarhús með heimilistækjum og stórum
nuddpotti á eignalóð í landi Miðengis. Um er að ræða nýbyggt hús sem er 60 m2 og að auki 25 m2 gestahús
samtals 85 m2 með 150 m2 verönd. Húsið stendur á tæplega hektara (9400fm) vel grónu eignalandi. með til sölu
sumarhús á glæsilegu kjarrivöxnu 9400 m2. Tvö svefnherbergi, stofa með eldhúskrók, forstofa með skápum
baðherbergi með sturtuklefa. Hiti í gólfum. Hitaveita væntaleg. Húsið skilast fullbúið með öllum tækjum. Verð 24,5
millj. Vegvísir: Keyrt í gegnum Grímsnesið, fram hjá Kerinu, fyrsti afleggjari til vinstri (Miðengi). Komið að
gatnamótum, beygt aftur til vinstri áður en komið er að bænum. Þá er stefnan tekin í átt að Grímsnesi aftur,
nokkuð krókóttur vegur. Við upphaf svæðisins er beygt til hægri og þaðan vísa vegmerkingar leiðina. *Er með tvö
önnur sambærileg hús til sölu sem seljast án innréttinga og gólfefna* Allar frekari upplýsingar veitir Rúnar
s.697-4881 eða e-mail runarp@remax.is

Rúnar Peters
Sölufulltrúi
697 4881
runarp@remax.is

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Fyrirtæki til sölu,
Keramikloftið
Til sölu rekstur, lager og tæki Keramiksloftsins á Akureyri. Góður

Strandgötu 29 - Akureyri - www.byggd.is

Rúmgóðar 3-4 herbergja íbúðir í fallegu
fjórbýli og sexbýli við Drekavelli 32 og 34. Í
húsi númer 32 eru tvær 3 herbergja íbúðir
og fjórar 4 herbergja íbúðir. Minni íbúðirnar
eru 87 - 87,3 fm. Stærri íbúðirnar eru frá
111,2 - 111,4 fm. Í húsi númer 34 eru
fjórar 4 herbergja íbúðir frá 92,5 – 104,2
fm . Húsin eru úr einingum frá Smellinn.
Verktaki getur tekið að sér að fullklára
íbúðirnar eftir tilboði í samræmi við óskir
og kröfur kaupenda með innréttingum og
uppsetningu á tækjum. Íbúðirnar eru
afhentar tilbúnar til innréttinga. Nánari
skilalýsing er eftirfarandi - Húsin eru
fullkláruð að utan, lóðin skilast frágengin
með torfi, gangstígar frágengnir, bílaplan
malbikað og sorptunnugeymslur og
sameign frágengin. Gler verður 1.flokks og
gluggar frá BYKO. Svalahurðir, útihurðir og
hurðir í sameignum eru hvítar frá BYKO,
gler í svalahurð og útihurðum, í sameign
eru flekahurðir. Þak verður hefðbundið
timburþak, fullfrágengið og klætt með
galvinseruðu bárujárni, kjölur og flasningar
verða úr sama efni. Þakkantur fylgir
fullfrágenginn, þakrennur og niðurföll
tengd við drenlögn. Allar raflangir eru
innsteyptar og verða komnar í samkvæmt
teikningu. Öll veituinntök verða komnar í
töflur. Góðar eignir á góðum stað stutt í
skóla. PANTAÐU EIGNAMÖPPU Í SÍMA
699 6165

Frum

Sími 464 9955

Verð : 16.965.000 – 22.444.500
Byggingaár: 2007
Herbergjafjöldi: 3 – 4
Fermetrar frá: 87 – 111,4

Hringdu núna!

6996165

og stöndugur rekstur með mikla
möguleika. Góður sölutími framundan. Einstakt tækifæri. Allar
nánari upplýsingar á skrifstofu.

Klettaborg 28, Akureyri

Brekkugata 47, Akureyri

Glæsileg 71,2
fm. 2-3ja herbergja íbúð í
nýlegur
fjöleignarhúsi á
mjög góðum
stað á Akureyri. Eigin er
öll hin vandaðasta.
Laus fljótlega. Áhvílandi eru mjög hagstæð lán frá Íls. 4,15% vextir. Verð 15,9
m.kr.

Góð122,7 fm. 5
herbergja efri
sérhæð með
góðu
útsýni
nálægt
miðbænum. Endurnýjað
eldhús.
Laus
fljótlega.
Hagstæð lán frá Íls. með 4,15% vöxtum. Verð
19,5 m.kr.

Furulundur 10S, Akureyri

Þórunnarstræti 117,
efri hæð auk bílskúrs, Akureyri

Mikið endurnýjuð íbúð á
neðri hæð í 2ja
hæða fjölbýli.
Sérinngangur.
Íbúðin er 3ja
herbergja, 55,3
fm. að stærð.
Tilvalið
sem
orlofsíbúð. Eigninni fylgir allur húsbúnaður. Stutt í verslanir, þjónustu og golfvöll.
Verð 13,5 m.kr.

Glæsileg
og
mikið endurbyggð/endurnýjuð mjög falleg 5 herb. efri
sérhæð.
Eignin er vel
staðsett.
Fimm
mín.
gangur í miðbæ/verslunarmiðstöð/sundlaug o.fl. Verð 29 m.kr.

Björn Guðmundsson, lögg. fasteignas.
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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

A u s t u r v e g i 3 8 – S í m i 4 8 2 4 8 0 0 – w w w. a r b o r g i r. i s
Höfuðborgarsvæðið

Selfoss

Kléberg - Þorlákshöfn.
)UXP

Hlaðbrekka - Kópavogur.

Vel skipulagt einbýlishús í grónu hverfi sem fengið hefur gott
viðhald. 4 svefnherbergi og stór bílskúr. Verð 24,5 millj.

Vel staðsett og vinalegt einbýlishús á tveimur hæðum með
bílskúr. Eignin nýtist í einu eða tvennu lagi. Innkeyrsla
hellulögð og garður gróinn. Verð 51,7 millj.

Bjarkarheiði - Hveragerði.

Tjarnarmói Selfossi.
Vel hönnuð og vönduð 220 fm steinsteypt parhús með
innbyggðum bílskúr í Hagalandinu. 4 svefnherbergi, skilast
fokhelt, fullb að utan. Verð 25 millj.

Fallegt og vel staðsett parhús með innbyggðum bílskúr
alls 138 fm. Stór stofa, vandaðar innréttingar. Laus strax.
Verð 24,9 millj

Ólafsvellir - Stokkseyri.
Nýtt og vandað 167 fm einbýlishús innst í botnlanga. 3
svefnherb, innbyggður bílskúr. Afhendist fokhelt eða tilbúið til innréttinga. Verð frá 18,4 millj.

Kjarrhólar 13 og 15 Selfossi.

Tjaldhólar - Selfossi.

Einstaklega íburðamikið og vandað 178 fm parhús. Gott
skipulag, malbikuð innkeyrsla, steypt verönd með potti,
Góð kaup. Sjá skilalýsingu á skrifstofu. Verð 32 millj.

Glæsilegt og vel staðsett 184 fm parhús með innb. bílskúr
innst í botnlanga. Vönduð gólfefni og eikar innréttingar.
Húsið er klætt með flísum. Verð 31,9 millj.

Pálsbúð - Þorlákshöfn.

Ásgarður - Eyrarbakka.

Birkihólar - Selfossi.

Álftarimi - Selfossi.

260 fm vel staðsett og steypt einbýlishús með innbyggðum 66 fm bílskúr. Húsið afhendist fokhelt og er tilbúið til
afhendingar. Verð 20,8 millj.

Vinalegt þrílyft og steypt einbýlishús auk bílskúrs, alls 162
fm. Eign með mikla möguleika og fallegu útsýni. Verð 20,7
millj.

Fallegt 155 fm parhús í suðurbyggðinni á Selfossi. Húsið
skilast fokhelt ( fullbúið að utan ). Gólfhitalagnir komnar í
plötu. Verð 17,5 millj.

Björt og skemmtileg 4ra herbergja endaíbúð á efstu hæð
ásamt bílskúr. Stór stofa, gólfefni eru flísar og parket. Verð
20,9 millj.

Langafit - Garðabær.
Tvílyft fallegt og vel staðsett parhús með innbyggðum bílskúr alls 198 fm. Vel skipulögð eign sem fengið hefur mjög
gott viðhald. Verð 57,9 millj.

Landið

Melabraut, Hfj., 872 fm.

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., ráðgjafi - fyrirtækja.
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Frum

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 ofanbirtu.. Núverandi eigandi hefur óskað eftir því að leigja húsnæðið a.m.k til eins árs. Frágangur húss góður. Malbikað plan fyrir
framan húsið. Mjög góð aðkoma að húsinu.

Eyrartröð, 518 fm, iðnaðarhúsn.

Til leigu um 518 fm iðnaðarhúsnæði 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 nýtingarmöguleika. Lóð rúmgóð í kring og
mjög góð aðkoma að húsi og innkeyrslum. Stutt frá hafnarsvæðinu. Laust strax!

Tunguháls, Rvk, 1070 fm stækkanlegt í 2770 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 fm, auk viðbyggingar
sem er salur 239,6 fm með
góðri lofthæð, 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. Milligólfið 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.

Bíldshöfði - Húsnæði og rekstur

Í einkasölu fremri hluti
hússins samtals 1070 fm
iðnaðarhúsnæði
ásamt
211 fm steypts milligólfs.
Með fylgir byggingarréttur
eignarhlutans 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 skrifstofur, kaffistofa
og eldhús um 210 fm. Heildarlóðarstærð er Teikningar og nánari
upplýsingar á skrifstofu okkar.

Drangahraun, Hfj, 528 fm.
Í einkasölu vel staðsett
samtals 528 fm iðnaðarhúsnæði, þar af er 108 fm
á 2. hæð m.a. undir skrifstofur. Húsið er steinsteypt hornhús með mjög
rúmgóðri lóðaraðkomu.
Húsið er með mikilli lofthæð, 5,8 vh. og 7,4 í
mæni, stálbitarennur fyrir allt að 5 tonna brúarkrana gafla á milli,
stórar innkeyrsluhurðir 3x talsins, skrifstofur, wc og kaffistofa. Húsið er til sölu eða leigu og hentar undir flesta atvinnustarfsemi.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum okkar.

Til sölu glæsilegt 320 fm
húsnæði með tveimur innkeyrsluhurðum. Allt ný
standsett. Reksturinn er
bilaverkstæði og pústþjónusta. Mjög góð aðstaða.
Verð fyrir húsnæði og
rekstur 74.millj. Leitið
nánaði upplýsinga.

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

Drangahraun Hfj.

Fiskeldisstöð í rekstri m/fasteignum.

Vel staðsett steinsteypt atvinnuhúsnæði, skiptist í
1.122 fm framhús á tveimur
hæðum auk 255 fm bakhúsi, samtals um 1.377 fm.
Framhús - Neðri hæðin er
að mestu nýtt undir létta
iðnaðarstarfsemi en tilvalin sem t.d. verslun, hlaupaköttur og op á
milli hæða, 1x innkeyrsluhurð í porti, starfsm.aðst., wc, móttaka. Á
efri hæð eru m.a. skrifstofur, wc, kaffiaðstaða og eldhús. Manngengt
geymsluloft er yfir allri efri hæðinni. Um 100 fm geymslukjallari. Hvorki
geymsluloft né -kjallari eru í fm-tölu húss. Bakhús er 255 fm með 3
innkeyrsluhurðum og góðri lofthæð, að mestu eitt iðnaðarrými.
Mögul. byggingarréttur. Teikn. og frekari uppl. á skrifstofu okkar.

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.
Áætlaður lífmassi 2008 er
um 100 tonn. Áætlaður lífmassi 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.
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KAUP ¹ HAUSTÒTSÎLUM Å 53! 4D $ODGE
#ALIBER EÈA &ORD & ¹ ÖÒS .ÕJIR
.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹
 ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI  WWWISLANDUSCOM

67 'OLF 6ARIANT   X ¹RG k %K 
ÖÒS 6ERÈ  Ö 5PPL Å S  

%' 4ËNAR ²RVAL AF HARMONIKUM AUK
FYLGIHLUTA FR¹ KR !KUREYRI 3
    2EYKJAVÅK 3 
   +ENNSLA FYRIR BYRJENDUR

4OYOTA (IGHLANDER ¹ ,EXUS 28
GRUNNI 3L¾R ,ANDCRUISER ÒT MEÈ KRAFT
OG SPARNEYTNI  HÎ  ,KM
 FR¹ ÖÒS  PANTIÈ NÒNA
.ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM

&ULLT AF LAGERHILLUM TIL SÎLU ÕMSAR ST¾RÈ
IR OG GERÈIR 4ILBOÈ ËSKAST .¹NARI UPPL
¹ SVEINN HANSPETERSENIS EÈA Å S 


'¹MAGRIND JA ÎXLA ¹ TVÎFÎLDU  L¹SAR
 LYFTI ÎXLAR (ÎFUM EINNIG FLEIRI VAGNA ¹
SÎLUSKR¹ /+ 6ARAHLUTIR S  

3OFTUB RAFKYNNTUR HEITAPOTTUR M
VEL MEÈ FARINN +OSTAR NÕR Ö
6ERÈHUGMYND Ö  5PPL Å SÅMA
 3J¹ MYND ¹ MBLIS UNDIR 
4IL SÎLU

²43!,! #LA-AL OG NÕR LISTI  
AFSL¹TTUR Å VERSLUN KVENFATNAÈUR Å ST
  %F VERSLAÈ ER ¹ ÒTSÎLU F¾RÈU
NÕJA (AUST OG VETRARLISTANN FRÅTT #LA-AL
2EYKJARVÅKURVEGI  (AFNARFIRÈI 3 
 HTTPCLAMALIS /PIÈ   ALLA
VIRKA DAGA

 SEPTEMBER  -.5$!'52
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RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R 0ANTAÈU
FRÅAN PRUFUPAKKA %DDA "ORG 3 
 WWWLIFSSTILLIS

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

6ILTU NÕTT BAÈHERBERGI ELDHÒS EÈA
BREYTINGAR
INNANHÒSS
KL¹RAÈAR
)ÈNAÈARMANNATEYMI TEKUR AÈ SÁR VERK
EFNI SM¹ OG STËR %RUM RÎSKIR OG ÖRÅFUM
EFTIR OKKUR WWWHUSVERKIS
3 


,ÁTTIST UM  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ
LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2EYNSLA Å HEILSUR¹È
GJÎF +AUPAUKI FYLGIR WWWHEILSUVAL
TOPDIETIS 2ANNVEIG S  

-AGNHÒS EHF

6ILTU LÁTTAST HRATT OG
ÎRUGGLEGA

WWWDIETIS q WWWDIETIS -ARGRÁT S
 

0ÅPULAGNIR

3TÅFLUÖJËNUSTA

+RISTJANA SP¹MIÈILL TEKUR FËLK Å EINKA
TÅMA ¶EIR SEM TIL MÅN VILJA LEITA PANTIÈ
TÅMA Å S     
3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

!LSP¹  

-IÈLUN DRAUMAR R¹ÈGJÎF HEILUN FYRIR
B¾NIR .,0 3ÅMASP¹ EINKAT OG M FL
6ÅSA %URO -ASTERS /PIÈ   WWW
SPAMIDLUNCOM

(ANNA  

$ULSPEKISÅMINN  
  

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K 9RSA
SÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR FJARHEILUN
6ISA-# 3ÅMATÅMI   ALLA DAGA
(RINGDU NÒNA

(REINGERNINGAR

«SKASP¹ 5PPL Å S   'EYMIÈ
AUGLÕSINGUNA

(REINGERNINGAR "ËNUN "ËNLEYSING
&LUTNINGSÖRIF
¶RIF EFTIR IÈNAÈARMENN
THVEGILLINNIS 3TOFNAÈ  4RAUSTIR OG
VANIR MENN

2AFVIRKJUN

!TVINNA Å BOÈI

&¾ÈUBËTAREFNI
,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS STA S  
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST 0RËFAÈU
(ERBALIFE«LÎF   OLSIAR HOT
MAILCOM

HÚSNÆÐI
SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
®KUKENNSLA
VAR &RIÈRIKSSON +ENNI ALLAN DAGINN
4OYOTA !VENSIS  4EK Å AKSTURSMAT
OG HJ¹LPA VIÈ ENDURTÎKUPRËF 3 
 OG  

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
&YRIRT¾KJA FLUTNINGS OG NÕBYGGINGAR
ÖRIF 3V¾ÈI EHF 3  

ATVINNA

 MÅNÒTUR Å ÖYNNRI ÖIG &RÅ LÅKAMSGREIN
ING $AGNÕ $AVÅÈSD 3$! (ERBALIFE
 

3ÅMASP¹ FYRIRB¾NIR DRAUMAR TAROT
!NDLEG LEIÈSÎGN   6ISAEURO

ÞJÓNUSTA

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

HEIMILIÐ

¶Ò TEKUR EKKI AFRIT EFTIR ¹ WWWBUYIS

'ARÈYRKJA
3P¹DËMAR

(EIMILIST¾KI

¶Ò ÖARFT BARA AÈ FLYTJA
INN MEÈ FÎTIN ÖÅN
(ERBERGI MEÈ ÎLLU TIL LEIGU FR¹
SEPTEMBER k TIL  MAÅ k
 FULLBÒIN ELDHÒS SETUSTOFA
FULLBÒIÈ ÖVOTTAHÒS  STURTUR 
SALERNI NETIÈ OG 3TÎÈ 
5PPL Å S  

,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  
(ERBERGI Å 6ESTURB¾NUM VIÈ VESTURB¾J
ARLAUG AÈGANGUR AÈ 7# REYKLAUST 3
  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
2EGLUSAMT PAR MEÈ
HUND LEITAR AÈ  HER
BERGJA ÅBÒÈ

®NNUR ÖJËNUSTA

2YKSUGUKERFI 4ILBOÈ
 KR 

3ETTU SJ¹LFUR UPP KERFIÈ Å ALLT AÈ FM
ELDRA HÒSN¾ÈI ¹ EINNI HELGI !UÈVELD
UPPSETNING  RYKHREINSUN MEÈ
 M SOGBARKA 0OKALAUS VÁL ²TBL¹STUR
BEINT ÒT WWWRAFHEIMILIDIS 5PPL I S
    

%NGLALJËS 3   
 

(ÒSAVIÈHALD
0RÕÈI SF
3PRUNGUVIÈGERÈIR STEYP
UM TRÎPPUR OG FLOTUM
¶AK¹SETNINGAR RENNUR OG NIÈUR
FÎLL 'LUGGAVIÈGERÈIR OG SMÅÈI
-¹LUN GLUGGA ®LL ALMENN
TRÁSMÅÈAVINNA 4ILBOÈ OG TÅMA
VINNA
RATUGA REYNSLA S   
    

3UMARBÒSTAÈIR

(EILSUVÎRUR

&LUTNINGAR !K 2VK ¶RIÈJUDAGA 2VK
!K -IÈVIKUDAGA !4( 'OTT VERÈ OG
ÖJËNUSTA &LUTNINGAÖJËNUSTA 3TEF¹NS 3
 

'UFUSTRAUBORÈ FYRIR KRÎFU
HARÈA 
 STYTTRI STRAUTÅMI

6IÈHALDSVERK

3PENNANDI T¾KIF¾RI %NGINN ¹H¾TTA
ENGINN ÒTLAGÈUR KOSTNAÈUR #LA-AL
VANTAR DUGLEGA SÎLUFULLTRÒA TIL AÈ KYNNA
FALLEG OG VÎNDUÈ DÎNSK KVENFÎT ¹ HEI
MAKYNNINGUM -IKLIR TEKJUMÎGULEIKAR
GËÈUR SÎLUTÅMI FRAMUNDAN !LLAR N¹NARI
UPPLÕSINGAR GEFUR *ËNA Å SÅMA  
MILLI   EÈA INNI ¹ WWWCLAMALIS
JONA CLAMALIS

4IL SÎLU TIL FLUTNINGS  NÕ 3UMARHÒS
 FM
 FM SVEFNLOFT &ULLBÒIN AÈ
UTAN EINANGRUÈ OG PLÎSTUÈ AÈ INNAN
4EIKNINGAR FYLGJA MEÈ 3UMARHUSCOM
3  

3TARFSFËLK ËSKAST STRAX ÖARF AÈ
VERA LAGHENT MEÈ BÅLPRËF OG
HREINT SAKAVOTTORÈ 3KILA ÖARF
SAKAVOTTORÈI Å VIÈTALI 5NNIÈ
ER AÈ HLUTA MILLI KL   OG AÈ
HLUTA ¹ VÎKTUM MILLI KL   EÈA
  3TARFSÖ¾TTIRNIR ERU VERSLUN
VERKST¾ÈI ÒTKÎLL GLERJUN
5MSËKNUM SKAL SKILAÈ ¹ LAS
LASIS

TTU BÒSTAÈ
VILTU LEIGJA HANN ÒT
3KR¹ÈU BÒSTAÈINN ÖINN Å ,EIGUMIÈLUN
SUMARBÒSTAÈA ¹ SUMARBUSTADURIS

%INKATÅMAR %RLA S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
'ISTING

4ÎKUM AÈ OKKUR VIÈHALD ALLRA
FASTEIGNA UTANHÒSS SEM INNAN
6IÈHALDSVERK S  

(ÎFUM Å BOÈI AFGREIÈSLUSTÎRF Å
BAKARÅINU OKKAR ¹ +LEPPSVEGI
%INNIG Å BOÈI HELGARVAKTIR SEM
HENTA VEL FYRIR SKËLAFËLK
5PPL F¹ST HJ¹ ,INDU Å SÅMA
  EÈA ¹ STAÈNUM
+LEPPSVEGI "AKARÅIÈ (J¹ *ËA
&EL +LEPPSVEGI 

'LER OG L¹SAR NEYÈAR
ÖJËNUSTAN

"L¹STUR K¾LISOG OG HITI Å BORÈI  LÅTRA
VATNSTANKUR   BAR GUFUÖRÕSTINGUR
0ROFESSIONAL STRAUBOLTI 4ILBOÈ  KR
3ENDUM UM LAND ALLT 3ÅMAR  
EÈA   WWWRAFHEIMILIDIS

-IÈLA TIL ÖÅN ÖVÅ SEM
ÖEIR SEM FARNIR ERU SEGJA
MÁR UM FRAMTÅÈ ÖÅNA

b6ILTU SL¹ST Å HËPINN MEÈ
*«! &%, m

(ÒSN¾ÈI ËSKAST TIL LEIGU Å 2EYKJAVÅK EÈA
+ËPAVOGI 5PPL 'UÈMUNDUR  

HEILSA

%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3   WWWFLYTJAIS

+AFFIHÒS "AKARÅ
"AKARAMEISTARINN -JËDD
3M¹RATORGI 3UÈURVERI
!USTURVERI 'L¾SIB¾ 
(ÒSGAGNAHÎLL ËSKA EFTIR
AFGREIÈSLUFËLKI 6INNUTÅMI  
         
%INNIG LAUS HELGARSTÎRF 'ËÈ
LAUN Å BOÈI
5PPL Å S   TIL KL
%INNIG UMSËKAREYÈUBLÎÈ ¹
WWWBAKARAMEISTARINNIS

2EGLUSAMT PAR MEÈ HUND
LEITAR AÈ  HERBERGJA ÅBÒÈ ¹
(ÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 3KILVÅSUM
GREIÈSLUM HEITIÈ 'REIÈSLUGETA
  ÖÒS ÅBÒÈINN VERÈUR AÈ
VERA SNYRTILEG OG HELST MEÈ SÁR
INNGANGI -EÈM¾LI EF ËSKAÈ ER
HUGASAMIR ENDILEGA HAFIÈ
SAMBAND Å SIMA  
'UÈLAUGUR

%INST¾È MËÈIR ËSKAR EFTIR JA HERBERGJA
ÅBÒÈ Å (AFNARFIRÈI SEM ALLRA FYRST !ÈEINS
LANGTÅMALEIGA KEMUR TIL GREINA 3KILVÅSI
OG REGLUSEMI HEITIÈ 5PPL Å S 


%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN
(VAÈ VILTU VITA UM FRAMTÅÈINA
!NDLEG LEIÈSÎGN FYRIRB¾NIR
TRÒNAÈUR %R VIÈ ALLA DAGA FR¹
 ¹ MORGNANA TIL  EFTIR MIÈ
N¾TTI
,¹RA SP¹MIÈILL 6ISA%URO

&RÅSTUNDAHEIMILI
3TARFSFËLK ËSKAST ¹ FRÅSTUNDA
HEIMILIN VIÈ GRUNNSKËLA
2EYKJAVÅKURBORGAR EFTIR H¹DEGI ¹
VIRKUM DÎGUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWITR
IS OG Å SÅMA  

 2EYKJAVÅK

4ÎLVUR

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

"ÅLSKÒR
"ÅLSKÒR TIL LEIGU Å 'EITLANDI  2EYKJAVÅK
 FM UPPL Å SÅMA 

WWWLEITIS SMELLIÈ ¹ 2ISTILVANDAM¹L

!LHLIÈA VIÈHALD FASTEIGNA INNAN OG UTAN
3     
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å PÅPU
LÎGNUM OG FLÅSALÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

&YRIR VEIÈIMENN

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

4IL LEIGU ¹ 3P¹NI ALLAN ¹RSINS HRING
"ARCELONA #OSTA "RAVA -ENORCA
6ALLADOLID 5PPL Å S   WWW
HELENJONSSONWS  WWWSPAINAPART
MENTSWS

/RLOFSÅBÒÈ ¹ !KUREYRI

 KR NËTTIN 5PPL Å S  
NETFANG LEO INTERNETIS ,EË

4IL LEIGU SÁR GEYMSLUBIL   OG  M
%INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI IÈNAÈ
ARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3 
 WWWGEYMSLAEITTIS

'EYMSLUHÒSN¾ÈIÈ
!UÈNUM ))  6OGAR

4JALDVAGNAR FELLIHÕSI BÅLAR B¹TAR OFL
5PPL Å S     

0ANTIÈ TÅMANLEGA FYRIR
HÒSVAGNINN

.ÕSTANDSETT OG UPPHITAÈ HÒS ¹
%YRARBAKKA 3TËR HJËLH
HÒSB 
P M¹N ,ÅTIL HJËLH
HÒSB  P
M¹N &ELLIH  P M¹N Å  M¹NUÈI
3  

-OSFELLSBAKARÅ
-OSFELLSBAKARÅ ¹ (¹ALEITISBRAUT
  2VK ËSKAR EFTIR GËÈU
FËLKI TIL STARFA Å AFGREIÈSLU
µMSAR VAKTIR Å BOÈI %INNIG VANT
AR HELGARSTARFSFËLK
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR %LLISIF
Å S   EÈA ¹ STAÈNUM

-.5$!'52  SEPTEMBER 
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,EIKSKËLAKENNARI

3UBWAY ËSKAR EFTIR J¹KV¾ÈU
FËLKI ¹ BESTA ALDRI MEÈ MIKLA
ÖJËNUSTULUND Å STÎÈU AÈSTOÈ
ARVERSLUNARSTJËRA 3TARFIÈ
FELUR Å SÁR AÈ VERA H¾GRI HÎND
VERSLUNARSTJËRA HJ¹LPA TIL VIÈ
UPPGJÎR TALNINGU OG R¹ÈNINGAR
AUK ALMENNRA AFGREIÈSLUSTARFA
OG ÖRIFS 5M ER AÈ R¾ÈA 
STARF Å DAGVINNU 'ËÈ LAUN Å
BOÈI (¾GT ER AÈ S¾KJA UM ¹
SUBWAYIS
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
STARFSMANNASTJËRI Å SÅMA 
 !LDURSTAKMARK ER  ¹R

%RT ÖÒ N¾TURMANNESKJA
3UBWAY ËSKAR EFTIR J¹KV¾ÈU
OG DUGLEGU FËLKI MEÈ MIKLA
ÖJËNUSTULUND 5M ER AÈ R¾ÈA
FULLT STARF Å N¾TURVINNU UNNIÈ 
N¾TUR OG  N¾TUR FRÅ 'ËÈ LAUN Å
BOÈI FYRIR RÁTTAN AÈILA (¾GT ER
AÈ S¾KJA UM ¹ SUBWAYIS
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
VERSLUNARSTJËRI Å SÅMA 
 3UBWAY (RINGBRAUT. 
!LDURSTAKMARK ER  ¹R

6ILTU VINNA MEÈ
SKEMMTILEGU FËLKI HJ¹
GËÈU OG TRAUSTU FYRIR
T¾KI

%RT ÖÒ AÈ LEITA AÈ
SKEMMTILEGRI VINNU MEÈ
SKËLA Å VETUR
3UBWAY ËSKAR EFTIR J¹KV¾ÈU
OG DUGLEGU FËLKI MEÈ MIKLA
ÖJËNUSTULUND 5M ER AÈ R¾ÈA
VAKTAVINNU UM KVÎLD OG HELGAR
"REYTILEGAR VAKTIR Å BOÈI SEM
HENTA VEL MEÈ SKËLA (¾GT ER
AÈ S¾KJA UM ¹ SUBWAYIS EÈA ¹
VIÈKOMANDI STAÈ
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
STARFSMANNASTJËRI Å SÅMA 
 !LDURSTAKMARK ER  ¹R

-OSFELLSBAKARÅ
-OSFELLSB¾ ËSKAR EFTIR GËÈU
FËLKI TIL STARFA Å AFGREIÈSLU EFTIR
H¹DEGI FR¹   VIRKA
DAGA OG EINN DAG AÈRA HVERJA
HELGI
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA
SLAUG Å SÅMA    


6IÈ ËSKUM EFTIR AÈ R¹ÈA MAT
REIÈSLUMANN EÈA MANN MEÈ
GËÈA REYNSLU ¶ARF AÈ HAFA
FRUMKV¾ÈI DRIFKRAFT OG GETA
UNNIÈ SJ¹LFS¾TT 
HUGASAMIR VINSAMLEGAST
HAFIÈ SAMBAND VIÈ 3OPHUS Å
SÅMA   WWWKRINGLU
KRAINIS

6ILTU VINNA MEÈ
SKEMMTILEGU FËLKI HJ¹
GËÈU OG TRAUSTU FYRIR
T¾KI
/KKUR VANTAR HRESSAN J¹KV¾È
AN OG ÖJËNUSTULUNDAN STARFS
MANN TIL ÖJËNUSTUSTARFA &ULLT
STARF EÈA AUKAVINNU UM HELGAR
2ËTGRËIN REKSTUR ,¹GMARKSALDUR
ER  ¹R
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS 5PPL
UM STARFIÈ VEITI 3OPHUS S 


.+ +AFFI +RINGLUNNI
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSKARFT
Å SAL FULLT STARF %INNIG VANTAR
FËLK Å HELGARVINNU
5PPL ¹ STAÈNUM OG SÅMA 


0ÅPULAGNIR

&AGLAGNIR EHF ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA VANA
PÅPULAGNINGAMENN VEGNA MIKILLA VERK
EFNA 5PPL Å SÅMA   3TEINAR
3TARFSMANN MEÈ BÅLPRËF VANTAR
3ËTTHREINSUN OG ÖRIF ËSKAR EFTIR HRAUST
UM STARFSMANNI  ¹RA EÈA ELDRI Å VINNU
VIÈ H¹ÖRÕSTIÖVOTT OG SËTTHREINSUN ¶ARF
AÈ HEFJA STÎRF SEM FYRST 5MSËKNIR OG
UMSÎGN UM REYNSLU BERIST TIL SOTT
HREINSUN SOTTHREINSUNIS WWWSOTT
HREINSUNIS

!46)..!

2AFVIRKJAR
2AFVIRKJANEMAR

2AFVIRKJAR EÈA RAFVIRKJANEMAR ËSKAST TIL
STARFA 'ËÈ LAUN Å BOÈI OG N¾G VERKEFNI
FRAMUNDANN 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 

"IFREIÈASTJËRAR MEÈ RÒTUPRËF ËSKAST TIL
AKSTUR MEÈ FATLAÈA EINSAKLINGA ¹ HÎFUÈ
BORGARSV¾ÈINU 5PPL Å SÅMA  
«SKUM EFTIR RÎSKU STARFSFËLKI MEÈ RÅKA
ÖJËNUSTULUND TIL EFTIRFARANDI STARFA 
5MSJËN MEÈ BRAUÈADEILD AFGREIÈSLU 
$EILDARSTJËRA FYRIR GR¾NMETIS  ¹VAXTA
DEILD AFGREIÈSLU  !FGREIÈSLUSTÎRF
OG ¹FYLLINGAR (EILSDAGS OG HLUTASTÎRF
'ETUM EINNIG B¾TT VIÈ FËLKI KVÎLD OG
HELGAR &REKARI UPPLÕSINGAR GEFUR VERSL
STJËRI Å S  OG Å VERSLUNINNI MILLI
KL   -ELABÒÈIN (AGAMEL  MELA
BUDIN THINVERSLUNIS

"IFREIÈASTJËRAR
MEÈ HËPBIFREIÈARÁTTINDI

6EGNA AUKINNA VERKEFNA VANTAR OKKUR NOKKRA BIFREIÈASTJËRA
TIL STARFA SEM FYRST 5M ER AÈ R¾ÈA B¾ÈI  STÎRF OG
HLUTASTÎRF SEM HENTA B¾ÈI KONUM OG KÎRLUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFA GÒST OG *ËNAS Å SÅMA
  ¹ SKRIFSTOFUTÅMA

!TVINNA ËSKAST
6ANTAR ÖIG 3MIÈI MÒRARA
EÈA J¹RNABINDINGAMENN
(ÎFUM ¹ SKR¹ MENN SEM AÈ
ËSKA EFTIR MIKILLI VINNU 'ETA
HAFIÈ STÎRF NÒ ÖEGAR
0ROVENTUS STARFSMANNA

3ÅMADÎMUR ËSKAST

&INNST ÖÁR GAMAN AÈ DAÈRA VIÈ KARL
MENN 2AUÈA 4ORGIÈ LEITAR SAMSTARFS
VIÈ SPENNANDI SÅMADÎMUR -JÎG GËÈIR
TEKJUMÎGULEIKAR 6INSAML LEITIÈ FREKARI
UPPL ¹ VEF OKKAR WWWRAUDATORGIDIS

!MERICAN STYLE
(AFNARFIRÈI

6ANTAR ÖIG GËÈA VINNU Å FÎSTU VAKTA
VINNUKERFI %RUM MEÈ STÎRF Å KVÎLD OG
HELGARVINNU OG EINNIG Å  VAKTA
VINNU 3KEMMTILEGT VINNUUMHVERFI
SAMKEPPNISH¾F LAUN OG FR¹B¾RT FOLK
+OMDU Å FJÎRÈINN OG S¾KTU UM ¹ AMER
ICANSTYLEIS

ÖJËNUSTA S  
(ANDLAGINN  ¹RA MAÈUR ËSKAR EFTIR
VINNU %R MEÈ MEIRAPRËF VANUR VÁLA
VERKST¾ÈI ÒTKEYRSLU OG LAGERSTÎRFUM
5PPL Å S  

%INKAM¹L

(JËLBARÈAVAKTIN
2AFGEYMAVAKTIN

2ÎSKA MENN VANTAR Å VINNU 5PPL Å S
     EÈA ¹ STAÈNUM
'ÒMMÅVINNUSTOFAN 30 $EKK 3KIPHOLTI

"JÎRNSBAKARÅ VESTURB¾ ËSKAR EFTIR
STARFSKRAFTI
TIL
AFGREIÈSLUSTARFA
¥SLENSKUKUNN¹TTA ER SKILYRÈI (ELGA GEFUR
FREKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

F í t o n / S Í A

!ÈSTOÈARVERSLUNARSTJËRI

+OMDU AÈ VINNA ¹ FR¹B¾RUM
NÕJUM VINNUSTAÈ %RTU GLAÈUR
METNAÈARFULLUR UMHYGGJUSAMUR
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sem býður fúsar hendur velkomnar til að
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„Konur um allan heim
klæða sig eins: Þær klæða
sig til að fara í taugarnar á
öðrum konum.“
%LSA 3CHIAPARELLI VAR ¹LITIN
EINN ¹HRIFAMESTI FATAHÎNNUÈUR
TUTTUGUSTU ALDARINNAR (ÒN LÁST
 NËVEMBER 

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Fyrstu leynilegu kosningarnar

 %LÅSABET KEISARYNJA AF

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  VAR Å FYRSTA SKIPTI KOSIÈ
TIL !LÖINGIS ¹ ¥SLANDI MEÈ LEYNILEGRI KOSNINGU
ÈUR HÎFÈU KJËSENDUR ÖURFT AÈ KALLA UPP NAFN
ÖESS FRAMBJËÈANDA SEM ÖEIR VILDU KJËSA ¹ KJÎR
STAÈ OG HÎFÈU MARGIR ÖVÅ EKKI ÖORAÈ AÈ NÕTA AT
KV¾ÈISRÁTT SINN SEM SKYLDI
+OSNINGARNAR  REYNDUST Ö¾R HARÈSKEYTT
USTU SEM FRAM HÎFÈU FARIÈ HÁRLENDIS OG VAR KOSN
INGAÖ¹TTTAKA MEIRI EN NOKKRU SINNI FYRR EÈA  
PRËSENT 3AMBANDSLÎGIN VORU AÈALKOSNINGAM¹L
IÈ OG ÖAÈ SEM HAFÈI ¹HRIF ¹ AFSTÎÈU FLESTRA KJËS
ENDA 3AMKV¾MT SAMBANDSLÎGUNUM YRÈI ¥SLAND
FRJ¹LST OG FULLVALDA RÅKI EN Å KONUNGSSAMBANDI VIÈ
$ANMÎRKU HUGI ALMENNINGS ¹ M¹LINU VAR GRÅÈ
ARLEGUR ENDA FANNST HONUM HANN HAFA EITTHVAÈ
AÈ SEGJA UM MIKILV¾GT ÖJËÈARM¹L
¥ KOSNINGUNUM FENGU ANDST¾ÈINGAR 3AM
BANDSLAGANNA SEM KÎLLUÈU SIG 3J¹LFST¾ÈISMENN
 ATKV¾ÈI EÈA RÒMLEGA  PRËSENT OG 







!,¶).') ¥3,%.$).'! .Ò ÖYKIR ÎLLUM SJ¹LFSAGT AÈ HÁR

SÁ KOSIÈ LEYNILEGA TIL !LÖINGIS ¹ FJÎGURRA ¹RA FRESTI



MENN KJÎRNA ¹ MEÈAN ÖEIR SEM VORU FYLGJANDI
LÎGUNUM FENGU  ATKV¾ÈI OG TÅU FULLTRÒA
¶ENNAN SAMA DAG VAR AÈFLUTNINGSBANN ¹
¹FENGI EINNIG SAMÖYKKT Å ÖJËÈARATKV¾ÈAGREIÈSLU




!USTURRÅKI ER MYRT  AF
,UIGI ,UCHENI
3TYTTA %INARS *ËNSSONAR AF
*ËNI 3IGURÈSSYNI ER AFHJÒP
UÈ VIÈ 3TJËRNARR¹ÈSHÒSIÈ Å
2EYKJAVÅK FLUTT ¹ !USTUR
VÎLL  
!LHVÅTT ER AÈ MORGNI DAGS
Å 2EYKJAVÅK EN EKKI ER
VITAÈ TIL ÖESS AÈ SNJË HAFI
FEST FYRR AÈ HAUSTI EN Ö¹
¶ÕSK SPRENGJUVÁL SKÕTUR ¹
TVO B¾I VIÈ "REIÈDALSVÅK
OG AÈ FIMM VÁLB¹TUM ÒTI
FYRIR !USTURLANDI %NGAN
SAKAÈI
'UINEA "ISSAU ÎÈLAST
SJ¹LFST¾ÈI FR¹ 0ORTÒGAL
/SAMA BIN ,ADEN STOFNAR
AL +AÅDA
3VISS GENGUR Å 3AMEINUÈU
ÖJËÈIRNAR

,*«3,%)¨!2!6%2+%&.) '!'.!6%)45..!2 &R¹ VINSTRI 2ÒNAR
3ÅMONARSON VERKTAKI 0¹LL 0¹LSSON FRAMKV¾MDASTJËRI 'AGNAVEITU
3KAGAFJARÈAR OG +ARL *ËNSSON VERKEFNASTJËRI

Ljósleiðari á
Sauðárkrók
Fyrsta skóflustungan í ljósleiðaravæðingu heimila á Sauðárkróki var tekin á fimmtudag í Túnahverfi, sem er fyrsti
verkstaður af fjórum í ljósleiðaraverkefni Gagnaveitu
Skagafjarðar á Sauðárkróki. Áætlað er að ljúka framkvæmdum í Túnahverfi fyrir áramót, en að þeim loknum
verður Hlíðahverfi tekið fyrir. Stefnt er að lokum ljósleiðaravæðingar heimila á Sauðárkróki árið 2009.
Gagnaveita Skagafjarðar var stofnuð í fyrra en tilgangur hennar er að leggja ljósleiðara inn á heimili á
Sauðárkróki ásamt öðrum þéttbýlisstöðum í héraðinu,
auk þess að byggja upp háhraðanet í dreifbýli Skagafjarðar. Eigendur Gagnaveitunnar eru Skagafjarðarveitur, Kaupfélag Skagfirðinga, Sveitarfélagið Skagafjörður, Byggðastofnun, Fjölnet, auk smærri aðila.
Fyrstu skóflustunguna tók Rúnar Símonarson hjá
Vinnuvélum Símonar Skarphéðinssonar ehf., í viðurvist forsvarsmanna Gagnaveitunnar og Sveitarfélagsins
Skagafjarðar.

Femínista hittingur
Femínistafélag Íslands heldur fyrsta
„hitt“ vetrarins á Bertelstofu Thorvaldsen bars klukkan átta annað kvöld, en
hitt Femínistafélags Íslands eru haldin
mánaðarlega yfir vetrartímann og munu
vera vettvangur fyrir femínista af báðum
kynjum til að skiptast á skoðunum og
ræða það sem er á döfinni hverju sinni.
*«(!..! 3)'
Í fréttatilkynningu segir að ráðherra
52¨!2$«44)2
jafnréttismála og framkvæmdastýru
HELDUR ERINDI
Jafnréttisstofu verði á hittinu spurðar
¹ FYRSTA HITTI
&EMÅNISTAFÁ
hvernig þær hyggist vinna að jafnrétti
LAGSINS ANNAÈ
kynjanna, hvaða verkefni þær vilji setja
KVÎLD
í forgang og hvert þær sæki innblástur í
starfi sínu að jafnrétti kynjanna.
Femínistar ætla einnig að leita svara við því hvert
hlutverk stjórnvalda eigi að vera í jafnréttisbaráttunni
og hvernig megi vinna að jafnrétti á þeim sviðum sem
erfitt er að mæla, til dæmis kynfrelsi kvenna og virðingu fyrir störfum þeirra innan heimilis sem utan.
Á þessu fyrsta hitti vetrarins munu Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráðherra og Kristín Ástgeirsdóttir, nýskipuð framkvæmdastýra Jafnréttisstofu, einnig halda stutt erindi og að framsöguerindum loknum er
opnað fyrir umræður, en dagskráin stendur í tvo tíma.
Fundarstýra verður Auður Magndís Leiknisdóttir,
talskona Femínistafélags Íslands.

Elskulegur bróðir okkar og frændi,

Júlíus Dalmann Friðriksson
áður bóndi Gröf, Svarfaðardal,

sem lést 29. ágúst á Dalbæ, Dalvík, verður
jarðsunginn frá Dalvíkurkirkju þriðjudaginn
11. september kl. 13.30.
Systkini hins látna og aðrir aðstandendur
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6ERJA HAGSMUNI VERKAFËLKS
Dagana 25.-27. ágúst árið 1907 var
haldinn fundur í borginni Stuttgart
í Þýskalandi þar sem hagsmunamál
starfsmanna í almannaþjónustu voru
rædd. Síðan eru liðin hundrað ár og af
því tilefni fer fram hátíðarráðstefna í
Vínarborg 24.- 27. september.
BSRB er aðili að Alþjóðasamtökum
starfsmanna í almannaþjónustu og
mun eiga nokkra fulltrúa á þinginu, en
á þeim tíma sem liðinn er hafa Alþjóðasamtök starfsmanna í almannaþjónustu (Public Services International
eða PSI), vaxið og eru í þeim nú um
20 milljónir félagsmanna í 651 aðildarsamtökum frá 154 löndum og svæðum um heim allan.
Samkvæmt fundarboði var tilgangur fyrstu ráðstefnunnar að efna til
skoðanaskipta um laun, vinnuaðstæður og almenna velferð verkafólks,
ryðja brautina fyrir samstöðu í launadeilum og skapa sterkari alþjóðleg
tengsl á milli verkafólks.
Þó að sitthvað hafi breyst í tímans
rás eru áherslurnar enn svipaðar þó
fjöldi aðila að samtökunum hafi vaxið
mikið.

„Það er búist við um eitt þúsund
þátttakendum alls staðar að úr heiminum á ráðstefnuna í ár,“ segir Páll H.
Hannesson alþjóðafulltrúi BSRB og
bætir því við að sambærilegar ráðstefnur séu haldnar á fimm ára fresti
þó að vissulega sé afmælisráðstefnan
öllu hátíðlegri.
„Á þinginu í ár verður lögð fram tillaga að nákvæmri stefnu á átta meginsviðum sem varða meðal annars
jafnrétti kynjanna, jafnræði og fjölbreytni, réttindi starfsfólks, hnattrænar stofnanir og stjórnsýslu þeirra
og loks þróun verkalýðssamtaka og
alþjóðleg samstaða,“ segir hann og
tekur um leið fram að hagsmunir
þeirra sem starfi í almannaþjónustu
séu betur varðir með alþjóðleg samtök sem bakhjarl.
„Sem dæmi um þetta má nefna
mikið baráttumál sem stóð árið 2004,
en þá var reynt að koma á svokallaðri þjónustutilskipun sem innihélt
meðal annars upprunalands regluna.
Sú regla gekk, svo dæmi sé nefnt, út
á að ef verkamaður ferðaðist frá einu
landi til annars, þá áttu settar reglur í

hans heimalandi að fylgja honum yfir
landamærin. Þannig hefði til dæmis
pólskur verkamaður átt að sæta eftirliti pólskra yfirvalda þrátt fyrir að
vera starfandi hér á landi og um leið
hefði hann átt að starfa eftir pólskum launataxta og samkvæmt þeirra
vinnureglum. Hefði þetta gengið eftir
þá hefði Evrópa verið sett á hlið og allt
skrúfast niður á lægsta samnefnara,“
segir hann og tekur fram að við þetta
hafi reynt á samstarf verkalýðsfélaga
frá ýmsum löndum og að án samstöðu
hefði æskilegur árangur aldrei náðst.
Á hundrað ára afmælisráðstefnunni
verður meðal annars tekið sérstaklega á fólksflutningum og jafnréttismálum, en þó að mikið vatn hafi runnið til sjávar á einni öld virðist oft langt
í land með að staða kynjanna sé jöfn á
atvinnumarkaði.
„Farandverkafólk upplifir oft mikil
vandamál og þá sérstaklega konur
sem sæta stundum bæði misnotkun og
harðræði, en hagsmunir þeirra verða
ekki varðir nema með samhæfingu
á milli margra landa,“ segir Páll að
lokum.
MARGRET FRETTABLADIDIS
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Ég var að fá nýtt sófaborð fyrir nokkrum
vikum. Það er reyndar
ekkert
sérstaklega
nýtt því ég keypti það
notað. Ætli það sé ekki
á aldur við mig og mér
finnst ég ekkert sérstaklega ný. En
hvað um það, ástæðan fyrir því að
ég er að tala um sófaborðið er ekki
út af því að það sé gamalt eða nýtt
eða einhvers staðar þar á milli.
Ástæðan fyrir því að ég er að
tala um sófaborðið mitt er að
síðan ég fékk það hefur ýmislegt
undarlegt gerst.
Ég er farin að hlusta á Símon og
Garfúnkel út í það óendanlega og
komin með óskiljanlegan pókeráhuga. Ég er búin að kaupa mér

heklunálar og farin að leita að
prjónamunstrum á netinu.
Það er svo sem allt gott og blessað. Símon og Garfúnkel í bland við
prjónaskap
hefur
afskaplega
róandi áhrif og pínu póker á kvöldin ætti ekki að gera mein.
Það sem ég kann ekki alveg jafn
vel við er að borðið virðist vera
alltof gefið fyrir að láta hluti
hverfa. Ég hef misst töluna á
skiptunum sem ég hef lagt húslyklana frá mér á borðið og svo
ekki séð þá þar þegar ég er á leiðinni út. Þegar ég er svo búin að
kemba alla íbúðina í leit að lyklunum birtast þeir allt í einu á miðju,
og annars auðu, borðinu.
Til að byrja með tók ég bara eftir
þessu með lyklana en eftir að ég

fór að velta þessu fyrir mér er ég
ekki frá því að það séu fleiri hlutir
sem hverfa þarna, dagblöð, bækur,
bollar. Í fyrradag fann ég bók þar
sem ég kannast ekkert við.
Getur það kannski verið að nýja
borðið mitt sé hlið inn í aðra vídd?
Ef ég prófa að setjast sjálf á það
mitt þá enda ég kannski í einhverri hliðarvídd þar sem allir
hlusta á Símon og Garfúnkel,
prjóna og spila póker.
Ég veit samt ekki hvort það er
það sem ég vil. Ég held það sé
best að reyna bara að ræða við
borðið. Semji um að ég prjóni
eina peysu á mánuði yfir pókerspili og borðið láti vera að fjarlægja annað en rusl og ryk. Já ég
ætla að prófa það.
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Hvað er að frétta?

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

0ÁTUR GETUR GISKAÈ ¹ HVAÈ
FËLK BORÈAÈI Å MORGUNMAT
ÒT FR¹ ANDARDR¾TTINUM

¶ETTA ER
ËTRÒLEGUR  (NUS +ORN
FLEKS OG H¹LFUR
H¾FILEIKI BANANI
SKOLAÈ

-UNN
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(ANN GERIR
ALDREI MISTÎK
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ESPRESSË OG
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N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

¥ HREINSKILNI SAGT ER
ÁG ALVEG TËMUR YFIR
ÖESSU VANDAM¹LI
ÖÅNU ¡G ¾TLA AÈ
SENDA ÖIG TIL ANN
ARS BARÖJËNS
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HEIMILINU

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

&R¹
MYRKUM
KÎLDUM
GÎTUM

¥ BÒR ¹
DÕRA
HEIMILI

4IL
bHIMNARÅKISm

KJÎLTUNNAR
ÖINNAR
MAAAAL

«LÎF

N "ARNAL¹N
(¾
"IRNA
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ef blaðið berst ekki

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN
*ËNA
+OMDU
INN

6¹ "IRNA &¾ÈINGARSTOF
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¶ETTA ER N¾STUM
EINS OG FÅNT HËTEL
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HËTEL MEÈ VAKN
INGU ANNAN HVERN
KLUKKUTÅMA
4ÅMI ¹
BRJËSTAGJÎF
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RITINU %NCOUNTERING &OREIGN 7ORLDS
%XPERIENCES AT (OME AND !BROAD
SEM ÒT ER KOMIÈ ¹ VEGUM (¹SKËLA
ÒTG¹FUNNAR
GERA NORR¾NIR
SAGNFR¾ÈINGAR
GREIN FYRIR RANN
SËKNUM SÅNUM
¹ SAMSKIPTUM
.ORÈURLANDABÒA
VIÈ AÈRAR ÖJËÈIR
REYNSLU MANNA
ÕMIST HEIMA EÈA
ERLENDIS AF FRAM
ANDI MENNINGU
ALLT FR¹  ÎLD
TIL OKKAR DAGA
&JALLAÈ ER UM
HINAR ÕMSU HLIÈ
AR FRAMANDLEIKA
E FOREIGNNESS
OG SJËNUM
EINKUM BEINT AÈ
ÖVÅ HVERNIG FËLK
KEMST Å KYNNI
VIÈ FRAMANDI FËLK
OG AÈST¾ÈUR
HVERNIG ÖAÈ
SKYNJAR FRAMAND
LEIKA OG BÕR SÁR
TIL HUGMYNDIR UM
HANN ¥ BËKINNI
ERU TÅU RITGERÈIR
EFTIR JAFNMARGA
SAGNFR¾ÈINGA
EN FJALLAÈ VAR UM
ÖETTA VIÈFANGS
EFNI Å EINNI AF ÖREMUR AÈALM¹LSTOFUM
¹  NORR¾NA SAGNFR¾ÈINGAÖINGINU
SEM HALDIÈ VAR Å 2EYKJAVÅK Å ¹GÒST


¥

RITINU +VINNOR OCH POLITIK I DET TIDIG
MODERNA .ORDEN SEM ÒT ER KOMIÈ
¹ VEGUM (¹SKËLAÒTG¹FUNNAR ERU BIRTAR
RANNSËKNIR UM KONUR OG STJËRNM¹L ¹
.ORÈURLÎNDUM FR¹  ÎLD OG FRAM ¹
 ÎLD OG ER SÁRSTÎK ¹HERSLA LÎGÈ ¹
KONUR SEM GERENDUR ¶ETTA VIÈFANGS
EFNI HEFUR LÅTIÈ VERIÈ RANNSAKAÈ OG ERU
ÖVÅ HÁR ¹ FERÈINNI BRAUTRYÈJENDARANN
SËKNIR ¥ BËKINNI ERU BIRTAR NÅU RITGERÈ
IR EFTIR NORR¾NA SAGNFR¾ÈINGA SEM
R¾DDU ÖETTA VIÈFANGSEFNI Å EINNI AF
ÖREMUR AÈALM¹LSTOFUM ¹  NORR¾NA
SAGNFR¾ÈINGAÖINGINU SEM HALDIÈ VAR Å
2EYKJAVÅK Å ¹GÒST 

&

R¹ SAMA ÒTGEFENDA ER KOMIN ÒT
RITIÈ 6¼NNER PATRONER OCH KLIENTER
I .ORDEN   EN ÖAR ER FJALLAÈ
UM VIN¹TTU ËFORMLEG SAMSKIPTI OG
TENGSL MANNA ¹ MILLI ¹ .ORÈURLÎND
UM ¹ FYRRI ÎLDUM 2ANNSËKNUNUM
SEM HÁR ERU BIRTAR ER ¾TLAÈ AÈ SKAPA
MËTV¾GI VIÈ HEFÈBUNDNAR RANNSËKNIR
¹ RÅKISVALDI STOFNUNUM OG ÖJËÈERNI
MEÈ ÖVÅ AÈ BEINA ATHYGLINNI AÈ
SAMSKIPTUM EINSTAKLINGA OG HËPA
OG FRAMFERÈI ÖEIRRA Å SAMFÁLAGINU ¥
BËKINNI ERU TËLF RITGERÈIR EFTIR NORR¾NA
SAGNFR¾ÈINGA SEM R¾DDU ÖETTA VIÈ
FANGSEFNI Å EINNI AF ÖREMUR AÈALM¹L
STOFUM ¹  NORR¾NA SAGNFR¾ÈINGA
ÖINGINU SEM HALDIÈ VAR Å 2EYKJAVÅK Å
¹GÒST 
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Í gær var opnuð almenningi sýning á
Þjóðminjasafninu sem kallast Undrabörn.
Meðal þess sem þar má sjá eru ljósmyndir
Mary Ellen Mark af nemendum og starfsmönnum í Öskjuhlíðarskóla, Safamýrarskóla og Lyngási og ljósmyndir Ívars
Brynjólfssonar af umhverfi þessara skóla.
Sýningu Ívars verður brugðið upp á Veggnum sem er sýningarrými innan Þjóðminjasafnsins.

fram í skólunum sýnilega þrátt fyrir að starfsfólk og
nemendur skólans vanti á þær. Ívar vill meina að
umhverfi geti verið umhugsunarvert. „Ljósmyndir
af umhverfi geta framkallað hjá okkur hugmyndir
um fólkið sem í því þrífst.“
Ljósmyndir Ívars eru afar ólíkar ljósmyndum
Mary Ellen Mark þar sem hún tekur myndir af börnunum sjálfum. „Það er deginum ljósara að þarna er
ekki sami ljósmyndarinn á ferð,“ segir Ívar og hlær.
Á sýningunni skapast þó samspil á milli ljósmyndanna sem leyfa sýningargestum að virða fyrir sér
hversdagsveröld fatlaðra barna frá tveimur ólíkum
sjónarhornum.
Ívar vill þó ekki meina að sýningargestir geti lesið
eina tiltekna merkingu úr
myndum hans. „Ljósmyndin sjálf segir ekki neitt, hún
fangar aðeins tiltekið augnablik. Hún hvorki lýgur né
segir sannleika. Fólki er svo
algerlega í sjálfsvald sett
hvort og hvernig það túlkar
ljósmyndir. Merking ljósmynda er þannig ekki hluti
af myndunum sjálfum heldur sprottin úr túlkun þeirra
sem myndirnar sjá.“
Í dag kl. 17 mun Mary
Ellen taka á móti áhugasömum gestum á sýningunni og
leiða þá um sýninguna og
ræða verk sín. Sýningin
stendur frá 9. september
,*«3-9.$)2 3KËLAUMHVERFI EIN AF MYNDUM ¥VARS ¹ 2007 til 27. janúar 2008.

Ívar hefur áður getið sér gott orð
fyrir
ljósmyndir
sínar
af
umhverfi og mannvirkjum.
„Ég hef verið að taka myndir
af mannlausu umhverfi í nokkurn tíma,“ segir Ívar spurður um
tildrög þess að hann á myndir á
sýningunni. „Í fyrra gaf ég út
litla ljósmyndabók sem var dreift
erlendis til að kynna verk mín.
Mary Ellen Mark sá bókina og
varð hrifin af myndunum og bað
mig því að koma að sýningunni
með mína nálgun á viðfangsefnið.“
Myndir Ívars á sýningunni
lýsa umhverfi skólanna á skýran
hátt. „Myndirnar sýna einfaldlega mannlaus herbergi, ganga
og skólastofur,“ segir Ívar. Myndirnar gera starfsemina sem fer SÕNINGUNNI

-9.$ ¥6!2 "29.*«,&33/.
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Gísli og Ólafur elta raðmorðingja
 6)33)2 ¶²
¶AÈ ÖURFTI ÖRJ¹ LEIKARA TIL AÈ KOMA
$ARTH 6ADER 3VARTHÎFÈA ¹ SKJ¹INN
$AVID 0ROWSE LÁK 3VARTHÎFÈA
ÖEGAR HANN VAR Å BÒNINGNUM
3EBASTIAN 3HAW VAR ANDLIT HANS
ÖEGAR GRÅMAN VAR TEKIN AF OG
*AMES %ARL *ONES LJ¹ÈI HONUM
MARGFR¾GU RÎDD SÅNA

Gísli Örn Garðarsson og Ólafur Darri Ólafsson munu leika aðalhlutverkin í sjónvarpsþáttunum Mannshvörf sem gerðir eru
eftir bókum Viktors Arnars Ingólfssonar. Félagarnir úr Vesturporti munu leika tvo lögregluþjóna sem eru í kapphlaupi við tímann við að leita raðmorðingja. „Við erum búnir að semja við þá
en reiknum síðan með að ganga frá fleiri leikurum í næstu viku
þegar síðustu prufurnar eru yfirstaðnar,“ segir Björn Brynjúlfur
Björnsson sem leikstýrir þáttunum. „Við erum
aðeins byrjaðir að æfa en síðan fer þetta á
fullt á næstunni,“ bætir hann við.
Mannshvörf verða gríðarlega umsvifamikill sjónvarpsþáttur, er rúmir tveir
tímar af leiknu efni en tökuliðið verður á
þeytingi út um allt land, frá Reykjavík til
Akureyrar og þaðan til Mývatns og svo
,®'2%',5-%.. &ÁLAGARNIR 'ÅSLI ®RN OG «LAFUR

FOLK FRETTABLADIDIS

Skotin í
McCartney
Leikkonan Renne Zellweger segist
vera skotin í Bítilnum fyrrverandi,
Sir Paul McCartney. „Ég er
virkilega skotin í Paul McCartney.
Ég fer dálítið hjá mér að segja
þetta vegna þess
að ég hef ekki sagt
honum það
ennþá,“ sagði
Zellweger, sem sá
tónleika með
McCartney í New
York á dögunum.
Héldu þá margir
að þau væru
:%,,7%'%2
byrjuð saman en
2ENE :ELLWEGER
talsmenn
ER SKOTIN Å 0AUL
McCartney vísuðu
-C#ARTNEY
því alfarið á bug.
Á meðal fleiri kvenna sem hafa
verið orðaðar við kappann að
undanförnu eru fyrirsætan
fyrrverandi Christine Brinkley og
Elle Macpherson.

$ARRI ERU Å KAPPHLAUPI VIÈ TÅMANN AÈ ELTAST
VIÈ MISKUNNARLAUSAN RAÈMORÈINGJA

30%..!.$) "JÎRN "RYNJÒLFUR
LEIKSTÕRIR SPENNUÖ¹TTARÎÈINNI
EN 3VEINBJÎRN ) "ALDVINS
SON SKRIFAR HANDRITIÈ

(LJËMSVEITIN 3INGAPORE
3LING SPILAÈI ¹ TËNLEIKUNUM
VIÈ GËÈAR UNDIRTEKTIR

<BEJJKH7BBJÜH?

AäEJJFEC<ËD8:BJac%`jJà8

aftur á mölina. „Þetta var eiginlega það sem heillaði mig, þessi
spegill af samfélaginu öllu,“ segir Björn en Sveinbjörn I. Baldvinsson skrifar handritið eftir bókunum fjórum. „Auðvitað er
sjónvarpsútgáfan alltaf eilítið öðruvísi en í bókunum og þannig
er persóna Gísla til að mynda Víetnami í Aftureldingu. Það renna
því nokkrar persónur saman og aðrar hverfa en við erum mjög
ánægð með verk Sveinbjörns,“ útskýrir Björn.
Mannshvörf eiga að vera alvöru spennuþættir
og þurfa lögreglumennirnir tveir að glíma
við raðmorðingjann sem ofan á allt leggur
á þá ýmsar þrautir. Og ef þeim tekst ekki
að leysa þær þá týnir einhver lífinu.
„Viktori tekst á skemmtilegan hátt að
gera þessa sögu trúverðuga og það er
ákaflega heillandi,“ segir Björn.

)NGIBJÎRG 3ËLRÒN *ËHANN !XELSSON
OG (JÎRLEIFUR 3VEINBJÎRNSSON VORU ¹
TËNLEIKUNUM

*ËN «LAFSSON 3IGRÒN OG !DDI LÁTU SIG
EKKI VANTA

6%, (%00.!¨)2
4«.,%)+!2

Tónleikar til styrktar tónlistar- og myndlistarmanninum
Úlfi Chaka Karlssyni í veikindum hans voru haldnir í Iðnó
fyrir helgi. Úlfur og Sigrún Hólmgeirsdóttir, unnusta hans
til margra ára, giftu sig sama dag í kapellu Landspítalans
og tónleikarnir voru því einskonar brúðkaupsveisla.
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3UMARTÅSKAN Å .EW 9ORK
Tískuvikan í New York hófst á miðvikudag með fjölda sýninga. Viðburðurinn er einn sá
stærsti í tískuheiminum, og fjöldi spekúlanta flykktist til borgarinnar til að berja vor- og
sumartískuna 2008 augum.

!"!%4%

Gainsbourg fékk
heilablæðingu
Leik- og söngkonan Charlotte
Gainsbourg,
dóttir
franska
söngvarans Serge Gainsbourg og
leikkonunnar Jane Birkin, fór í
aðgerð vegna blæðingar inn á
heila fyrr í vikunni.
Gainsbourg meiddist í sjóskíðaslysi í Bandaríkjunum fyrir nokkrum vikum og hafði verið með
hausverk síðan en hélt ekki að
þetta væri neitt alvarlegt.
Þegar Gainsbourg var send í
aðgerðina var hún nýkomin aftur
til Parísar eftir að hafa verið á
frumsýningu nýjustu myndar
hennar á kvikmyndahátíðinni í
Feneyjum. Það er myndin I´m Not
There, sem fjallar um líf Bob
Dylan sem skartar stórstjörnum á
borð við Richard Gere, Cate
Blanchett og Julianne Moore.
Að sögn talsmanna Gainsbourg
gekk aðgerðin vel og hún er ekki í
lífshættu.

%++) ¥ ,¥&3(445 ,EIK OG SÎNGKONAN
#HARLOTTE 'AINSBOURG FËR Å AÈGERÈ VEGNA
HEILABL¾ÈINGAR Å VIKUNNI

,!-"
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,¡44 /' ,%)+!.$) 6/2 /' 35-!2
&YRSTI DAGURINN ¹ TÅSKUVIKUNNI Å .EW 9ORK BENDIR TIL ÖESS AÈ
SUMARTÅSKA N¾STA ¹RS VERÈI MIKIÈ TIL Å LJËSUM LITUM "¾ÈI
%RIN &ETHERSTON OG #HARLOTTE 2ONSON HÁLDU SIG Å DEMPUÈ
UM LITUM MEÈ MIKLU AF GR¹U OG RJËMALITUÈU !DAM ,IPPES
VAR LITRÅKARI OG HÎNNUN 'WEN 3TEFANI FYRIR ,!-" VAR AÈ
MESTU LEYTI SVÎRT OG HVÅT 6ENEXIANA SËTTI Å RËMANTÅKINA ¹
MEÈAN !BAETÁ SENDI NÒTÅMALEGAR bPIN UPm STÒLKUR NIÈUR
PALLINN

#(!2,/44% 2/.3/.
./2$)#0(/4/3'%449

Hvað er að frétta?
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Ólíklegt að Skaupið komi á DVD

Ertu að fara að gifta þig?

Þá viltu alls ekki lenda í honum!!! FÓR BEINT
Á TOPPINN
Í USA

Langmest sótta myndin á Íslandi í dag
MATT DAMON ER JASON BOURNE

Drepfyndin gamanmynd með
hinum eina sanna Robin Williams
og ungstirninu Mandy Moore.

Magnaðasta spennumynd sumarsins

kl. 5:20 - 8 - 10:40
VIP kl. 5:20 - 8 - 10:40

DISTURBIA
LICENSE TO WED

kl. 8 - 10:30
kl. 6 - 8 - 10:10

14

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

kl. 6

L

kl. 8 -10
kl. 6 - 8

14

14

VEÐRAMÓT
ASTRÓPÍÁ

7

LICENSE TO WED

kl. 10

7

útskýrir Þórhallur og bætir því
við að Sjónvarpið sé í samningaviðræðum við leikarafélagið
um þessar mundir en þeir
samningar snúist aðallega um
það efni sem á að framleiða á
þessu tímabili. „Þetta er auðvitað mjög leiðinlegt og það
væri gaman að geta opnað
þetta. Við þurfum bara að
finna lausnirnar og
vonandi tekst það,“
segir Þórhallur.
FGG
%++%24 3+!50  $6$

+JARASAMNINGAR KOMA
Å VEG FYRIR ÒTG¹FU
3KAUPSINS ¹ $6$

!,$2%) %).3 !&3,!00!¨)2

L

KEFLAVÍK
E

ASTRÓPÍÁ
kl. 6 - 8 - 10:10
RATATOUILLE M/- ENSKU TAL kl. 8

L
L

KNOCKED UP

kl. 8 - 10:30

14

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

kl. 5:30

L

ASTRÓPÍA

kl. 8 - 10

L

kl. 5:20 - 10:10

10

BOURNE ULTIMATUM

kl. 8 - 10:20

14

ASTRÓPÍÁ
RUSH HOUR 3

kl. 8
kl. 10

L

TRANSFORMERS

að gefa það út á mynddisk eða endursýna
það í sjónvarpinu.
„Við vildum svo gjarnan ná samningum við
leikarafélagið um þessi
mál og gera þannig fólki
kleift að njóta þess efnis
sem hefur verið
búið til í sjónvarpi. En í
þessum
kjarasamningum
er
ekki þessi
endursýningaréttur,“

AKUREYRI

ÁLFABAKKA

KNOCKED UP
KNOCKED UP

„Ég vildi óska þess að við gætum
gert eitthvað slíkt en miðað við þá
kjarasamninga sem eru í gangi
núna þá er ekki útlit fyrir það,“
segir Þórhallur Gunnarsson, dagskrárstjóri RÚV. Í Blaðinu var
greint frá því að samningar hefðu
tekist við leikarana í Fóstbræðrum um útgáfu á DVD með því skilyrði að allur ágóði myndi renna til
góðgerðarmála. Flóknir réttindasamningar höfðu staðið slíkri
útgáfu fyrir þrifum en með þessari lausn fékkst þetta í gegn.
Áramótaskaup Sjónvarpsins er
hins vegar bundið mun flóknari
kjarasamningum og því væri mjög
dýrt og nánast ókleift fyrir RÚV

K
KRINGLUNNI

ASTRÓPÍÁ
LICENSE TO WED

kl. 6:30 - 8:30 - 10:30
kl. 6 - 8 - 10:10

L

BOURNE ULTIMATUM

kl. 5:40 - 8 - 10:20

14

7

SELFOSSI S. 482 3007

12

Sími: 553 2075

Skoska sveitin Franz Ferdinand heldur tónleika hér á
landi næstkomandi föstudags- og laugardagskvöld.
Steinþór Helgi Arnsteinsson
spjallaði við bassaleikara
sveitarinnar, Bob Hardy,
um heimsóknina.

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
KNOCKED UP
kl. 6 og 9
DISTURBIA
kl. 5.45, 8 og 10.20
THE BOURNE ULTIMATUM kl. 5.45 og 10.20

14
14
14

www.laugarasbio.is - Miðasala á

1ç77Ì%ÌÐ
Áhrifarík og mögnuð ný íslensk stórmynd
sem fjallar á óvæginn hátt um sifjaspell,
ofbeldi og mannshvörf!

Missið ekki
af þessari!

Sagan sem mátti ekki segja.

MIÐASALA OG DAGSKRÁ Á MIDI.IS

um texta

með íslensk

SICKO

SÍMI 564 0000

VEÐRAMÓT
KNOCKED UP
KNOCKED UP LÚXUS
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
BOURNE ULTIMATUM
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL
RUSH HOUR 3

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

14

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

VEÐRAMÓT
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
SURFS UP ENSKT TAL
ASTRÓPÍA
BOURNE ULTIMATUM

450 kr. í bíó!

14
SÝNINGARTÍMAR GRÆNA LJÓSSINS
14 KL. 5.30 Away From Her
KL. 8
Sicko
KL. 10.30 Sicko / Shortbus
14 VEÐRAMÓT
kl. 5.40 - 8 - 10.20
EVENING
kl.5.30 - 8
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
kl.6
12 THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 8 - 10

kl. 8 - 10.20
kl. 5 - 8 - 11
kl. 5 - 8 - 11
kl. 4 - 6
kl. 8 - 10.30
kl. 4 - 6
kl. 4 - 6
kl. 8 - 10.10

kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 6
kl. 8 - 10
kl. 6 - 8 - 10.10
kl. 5.30 - 8 - 10.30

14 KNOCKED UP
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
DISTURBIA
BOURNE ULTIMATUM
14

MIÐASALA Á

kl. 5.45 - 8 - 10.20
kl. 5.45
kl. 8
kl. 10.10

.Õ PLATA N¾STA SUMAR
„Okkur langaði að spila á nokkrum
tónleikum til að prófa nýtt efni
áður en við förum að taka upp.
Skotland var augljóslega okkar
fyrsti kostur þar sem þetta er jú
okkar heimaland en einnig langaði
okkur til Íslands því við skemmtum okkur svo vel síðast,“ útskýrir
hinn hægláti Bob Hardy. Bob segir
jafnframt að sveitin muni taka sér
smá frí og eyða nokkrum dögum
hérlendis en frí frá hverju? „Frá
því að semja lög.“ Góðvinur sveitarinnar mun einnig slást með í för
og taka upp á filmu förina og tónleikana. Segir Bob að upptakan
muni jafnvel enda á DVD eða eitthvað af því tagi í nánustu framtíð.
Ýmsar getgátur hafa verið uppi
um nýju plötuna en flestir virðast
halda að hún muni koma út á þessu
ári. Bob afsannar hins vegar allt
slíkt í samtali okkar. „Við höfum
eingöngu gert nokkur demó fyrir
okkur sjálfa en erum ekki enn farnir í stúdíóið. Í raun erum við ennþá
að semja en við erum næstum
búnir. Við munum líklegast byrja
að taka upp í nóvember eða desember. Allavega fyrir jól.“ Ekkert
hefur enn verið ákveðið með upptökustjóra og segir Bob að nokkur
nöfn komi til greina. Persónulega
nefnir Bob sérstaklega Erol Alkan,
sem vann með þeim að ábreiðu af
lagi LCD Soundsystem, All My Friends. Þegar Bob er inntur eftir því
hvenær platan komi þá út segir

&5,,)2 4),(,®++5.!2 &RANZ &ERDINAND HYGGST PRUFUKEYRA NÕTT EFNI AF PLÎTU SEM ER

V¾NTANLEG N¾STA SUMAR ¹ TËNLEIKUM SÅNUM HÁR ¹ LANDI UM N¾STU HELGI %LDRI SLAGARAR
MUNU ÖË AÈ SJ¹LFSÎGÈU FYLGJA MEÈ (LUTI FERÈARINNAR VERÈUR EINNIG FESTUR ¹ FILMU

hann að vonandi verði hún tilbúin í
apríl eða maí. Sumarplatan 2008.

.ÕJA EFNIÈ POPPAÈ OG DANSV¾NT
Pressan á meðlimi Franz Ferdinand hlýtur hins vegar að vera mikil
enda sveitin í fararbroddi fyrir
ákveðinn hóp hljómsveita auk þess
sem fyrri plöturnar tvær þóttu
afbragð. „Ég held að við höfum
aldrei verið eins afslappaðir og
núna. Okkur hefur alltaf liðið eins
og „bara einhver sveit frá Glasgow“ en ekki þessi Franz Ferdinand risasveit. Við semjum alltaf
fyrir sjálfa okkur þannig að við
höfum alltaf verið afslappaðir og
eðlilegir.“ Bob telur að tónlistin á
nýju plötunni verði ennþá sú sem
stúlkur geti dansað við, en það
hefur lengi verið eitt af aðalmarkmiðum sveitarinnar. „Og vonandi
að strákarnir geti dillað sér einnig.“
Bob finnst nýja efnið vera meira
afturhvarf til fyrstu plötu sveitarinnar og segir efnið dansvænt og
poppað. „Það verður líka mikið um
hljóðgervla en við höfum verið að
safna þeim undanfarin ár frá öllum

heimshornum. Platan verður pottþétt poppaðri en síðasta plata. Við
höfum verið í ágætu fríi frá tónleikahaldi og ég held að það hafi
gert okkur ferskari. Það er líka
fjörið við að vera í þekktri hljómsveit, maður þarf ekkert að vera í
alvöru starfi,“ segir Bob hlæjandi.
Hann segist þó hafa verið duglegur
þennan morguninn og vaknað
klukkan tíu. „Það var fínt því ég
var ekki þunnur í þetta skiptið.“

,ANGAR ¹ !IRWAVES
Þegar Bob er spurður um uppáhaldssveitir í augnablikinu nefnir
hann til dæmis The Horrors, Modest Mouse og Of Montreal en sú
síðastnefnda spilar einmitt á Iceland Airwaves í ár. Þegar Bob fréttir það æsist hann allur upp og við
byrjum að plana komu hans á hátíðina. „Ég hef heyrt ótrúlega hluti
um hátíðina og langar virkilega að
mæta.“ Fyrst á dagskrá er samt
hinir umræddu tónleikar næsta
föstudag og laugardag. „[...] og
vonandi fáum við einhverja hugmynd um hversu góð nýju lögin
okkar eru.“

Hörður syngur um höfnun

AWAY
FROM HER

SÍMI 551 9000

Hljómsveitina Franz Ferdinand
þarf vart að kynna fyrir íslenskum
tónlistaráhugamönnum enda hefur
ofurgrípandi gítarpopp drengjanna
notið gríðarlegra vinsælda hérlendis. Þriðja plata sveitarinnar
hefur verið í burðarliðnum í dágóðan tíma en sveitin hefur til þessa
verið þögul sem gröfin varðandi
útgáfu plötunnar. Í september
heldur sveitin nokkra tónleika til
að prufukeyra nokkur ný lög, aðallega í Skotlandi en einnig í Tyrklandi og á Íslandi.

14
14
14

Hörður Torfason heldur sína
árlegu Hausttónleika í Borgarleikhúsinu þann 14. september. Þetta
er 32. árið í röð sem Hörður heldur þessa tónleika.
„Í gamla daga var maður einn í
þessu vegna þess að maður neyddist til þess en núna er þetta orðinn
lífsstíll,“ segir Hörður, sem hefur
í nógu að snúast við undirbúninginn. „Þetta er gríðarlegur undirbúningur og venjulega eru fimm
til sex manneskjur í svona undirbúningsstarfi. En það sem hjálpar
manni er reynslan.“
Um tvenna tónleika verður að
ræða eins og á síðasta ári. Þá var

(®2¨52 4/2&!3/. 4ËNLISTARMAÈURINN
(ÎRÈUR 4ORFASON HELDUR SÅNA ¹RLEGU
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uppselt í bæði skiptin og komust
færri að en vildu. Hörður ætlar á

tónleikunum að spila lög af væntanlegri plötu sinni Jarðsaga auk
eldra efnis. „Þemað á plötunni er
höfnun og hvernig strákurinn
sigrast á henni. Platan byggir á
minni lífsreynslu. Þetta er í raun
og veru sjálfsskoðun með það þó
að marki að allar manneskjur eru
eins þegar upp er staðið.“
Platan er hluti af stóru verkefni
Harðar sem nefnist Vitinn. Þegar
hafa plöturnar Eldsaga og Loftsaga komið út í tilefni þess og
lokahnykkurinn í verkefninu verður platan Vatnssaga. „Þetta er
mikið og stórt ævintýri,“ segir
Hörður.
FB
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Ekki banvæn blanda
„Þetta er tæknilega ómögulegt,” segir Pétur Kr.
Þorgrímsson, aðstoðarforstjóri Danól, um innihald
tölvupósts sem gengið hefur manna á milli í nokkurn
tíma og segir frá því að tíu ára brasilískur drengur
hafi látist eftir að hafa lagt sér Mentos-töflur til
munns og skolað þeim niður með Diet Coke. Danól
er söluaðili Mentos á Íslandi. „Við höfum nú ekkert
mikið verið spurðir út í þetta en fáum tölvupóstinn
hins vegar mikið sendan. Fólk er greinilega
vant því að sjá hitt og þetta á netinu
og gleypir ekki allt hrátt.“
4+.),%'! «-®'5,%'4

!ÈSTOÈARFORSTJËRI $ANËL
SEGIR ËMÎGULEGT AÈ
BRASILÅSKUR DRENGUR
HAFI L¹TIST EFTIR AÈ HAFA
BORÈAÈ -ENTOS OG DRUKKIÈ $IET
#OKE 4ÎLVUPËSTUR ÖESS EFNIS
HEFUR GENGIÈ MANNA ¹ MILLI Å NOKK
URN TÅMA

&2¡44)2 !& &«,+)
2ALPH &IENNES OG +EIRA
+NIGTHLEY HAFA TEKIÈ
AÈ SÁR AÈALHLUTVERKIN Å
BÒNINGADRAMANU 4HE
$UCHESS -YNDIN SEM
ER BYGGÈ ¹ ¾VISÎGU
!MANDA &OREMAN
GERIST ¹ NÅTJ¹NDU ÎLD
OG FJALLAR UM ¾VI
OG ¹STIR EMB¾TTIS
MANNS SEM &IENN
ES LEIKUR 4ÎKUR ¹
MYNDINNI HEFJAST Å
,ONDON SÅÈAR Å M¹NUÈINUM
2APPARARNIR +ANYE 7EST OG 
#ENT ¾TLA AÈ M¾TAST Å KAPPR¾ÈUM
Å BANDARÅSKU SJËNVARPI
¹ ÖRIÈJUDAG TLA ÖEIR
AÈ METAST UM NÕJUSTU
PLÎTUR SÅNAR 'RADUATION
OG #URTIS SEM KOMA
ÒT ÖENNAN SAMA
DAG 5PPHAFLEGA
¾TLAÈI 7EST AÈ
HUNSA KAPPR¾È
URNAR EN HONUM
SNERIST SKYNDI
LEGA HUGUR
TLAR HANN AÈ
L¹TA KOLLEGA
SINN F¹ ÖAÈ
ËÖVEGIÈ RÁTT EINS
OG UM HARÈVÅTUGAR
STJËRNM¹LAKAPPR¾È
UR V¾RI AÈ R¾ÈA

Waits í annað sinn

Á netinu, aðallega YouTube, er að finna fjölda
myndbanda sem sýna hvernig gýs upp úr kókflöskum
þegar Mentos-töflur eru settar ofan í þær. Samkvæmt fyrrgreindum tölvupósti á að hafa átt sér stað
sprenging í maga brasilíska drengsins
með þeim afleiðingum að hann
kafnaði. „Það er efni í húðinni á
Mentos-töflunum sem rekur
kolsýruna úr gosi,“ segir Pétur.
„En það er ekki kolsýra í maganum, loftið fer strax upp í gegnum
vélindað og út aftur. Það er hins
vegar hægt að valda töluverðu
gosi með því að láta töflurnar
beint ofan í tveggja lítra gosflösku.“ Pétur segist ekki hafa
orðið var við sveiflur í sölu
Mentos vegna tölvupóstsins. „Nei,
alls ekki. Þessar vörur hafa verið á
markaðnum í áratugi og væru ekki
þar ef þær væru hættulegar.“ SËK

Ákveðið hefur verið að halda aukatónleika til heiðurs bandaríska
tónlistarmanninum Tom Waits.
Fyrri tónleikarnir voru haldnir í
Íslensku óperunni þann 23. ágúst
síðastliðinn og komust þar færri
að en vildu. Aukatónleikarnir
verða að öllum líkindum í næsta
mánuði og verða þeir haldnir í
öðru húsnæði.
Að sögn skipuleggjandans Rakelar Garðarsdóttur hefur mikið
verið spurt um hvort af aukatónleikum yrði, bæði af þeim sem sáu
fyrri tónleikana og þeim sem
misstu af þeim. „Það vilja allir
gera þetta aftur enda fóru síðustu
tónleikar fram úr björtustu
vonum,“ segir Rakel.
Á meðal þeirra sem tróðu upp í
fyrra skiptið voru Daníel Ágúst,

4/- 7!)43 "ANDARÅSKI TËNLISTARMAÈUR

INN 4OM 7AITS VERÈUR HEIÈRAÈUR Å ANNAÈ
SINN HÁR ¹ LANDI ¹ N¾STUNNI

Krummi, Björn Hlynur Haraldsson, Pétur Ben, Sigtryggur Baldursson, Höskuldur Ólafsson og
Sigrún Eyrún.
FB
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3J¹LFSVÅGSTILRAUN GAMANLEIKARANS
/WENS 7ILSON ¹ DÎGUNUM VAR
SÒ ÖRIÈJA Å RÎÈINNI 3AMKV¾MT
KUNNINGJUM HANS HEFUR HANN LENGI
¹TT VIÈ ÖUNGLYNDI OG VÅMUEFNAFÅKN
AÈ STRÅÈA SEM HAFA GERT HONUM LÅFIÈ
LEITT *AFNFRAMT ER TALIÈ AÈ HANN HAFI
EKKI REYNT AÈ DREPA SIG VEGNA SAM
BANDSSLITA SINNA VIÈ +ATE (UDSON
HELDUR VEGNA ÖESS AÈ
HANN ¹TTI ERFITT MEÈ AÈ
FINNA EFNI Å NÕJUSTU
KVIKMYND VINAR
SÅNS 6ILDI HANN EKKI
VALDA HONUM
VONBRIGÈUM
OG ¹KVAÈ ÖVÅ
AÈ KVEÈJA
ÖENNAN
HEIM

Auglýsingasími

R. Sigmundsson, Vélasalan og Radiomiðun sameinuðust á
síðasta ári undir nafninu R. Sigmundsson ehf.
Við bjóðum þig velkominn í nýtt og glæsilegt húsnæði
okkar í Klettagörðum 25

– Mest lesið

R.SIGMUNDSSON ehf - Klettagarðar 25 - 104 Reykjavík - Sími: 520 0000 - www.rsigmundsson.is



 SEPTEMBER  -.5$!'52

.¥.! "*®2+ '%)23$«44)2 3)'523, ¥ 35-!2 6!.. +!50¶).'3-«4!2®¨).! -%¨ 9&)2"52¨5-

 *ËHANNES +ARL Å LEIKBANN
*ËHANNES +ARL 'UÈJËNSSON SEM ¹TTI STËRLEIK GEGN
3P¹NVERJUM ¹ LAUGARDAGSKVÎLDIÈ VERÈUR EKKI MEÈ GEGN
.ORÈUR ¥RUM ¹ MIÈVIKUDAGINN *ËHANNES +ARL FÁKK GULT
SPJALD ¹  MÅNÒTU FYRIR BROT ¹ $AVID !LBELDA EN ÖETTA
VAR HANS ANNAÈ GULA SPJALD Å KEPPNINNI (ANN FÁKK
EINNIG GULT SPJALD EFTIR AÈEINS  MÅNÒTUR Å FYRSTA HEIMA
LEIKNUM GEGN $ÎNUM Å FYRRAHAUST
3EX LEIKMENN ÅSLENSKA LIÈSINS ERU ¹
H¾TTUSV¾ÈI Å .ORÈUR ¥RA LEIKN
UM ÖVÅ EF !RNAR ¶ËR 6IÈARSSON
%MIL (ALLFREÈSSON 'RÁTAR 2AFN
3TEINSSON (ERMANN (REIÈARSSON
¥VAR )NGIMARSSON EÈA 2AGNAR
3IGURÈSSON F¹ SPJALD Å LEIKNUM
Ö¹ FARA ÖEIR Å BANN Å LEIKNUM
VIÈ ,ETTA Å OKTËBER

SPORT FRETTABLADIDIS

Búið að vera alveg ótrúlegt sumar hjá mér
¶ETTA VAR SUMARIÈ HENNAR .ÅNU "JARKAR 'EIRSDËTTUR  ¹RA
KYLFINGS ÒR +ILI Å -OSFELLSB¾ EN HÒN VANN ¥SLANDSMËTIÈ Å
HÎGGLEIK VARÈ STIGAMEISTARI ¹ +AUPÖINGSMËTARÎÈINNI
OG VAR Å SIGURSVEIT +JALAR Å 3VEITAKEPPNI '3¥ .ÅNA VANN
LOKA STIGAMËTIÈ Å 6ESTMANNAEYJUM Å G¾R SEM ÖÕDDI AÈ
HÒN FÁKK  STIGUM MEIRA EN N¾STA KONA ¹ +AUP
ÖINGSMËTARÎÈINNI b¶ETTA ER BÒIÈ AÈ VERA ALVEG ËTRÒLEGT
SUMAR HJ¹ MÁR ¡G ER BÒIN AÈ VINNA ÖRJÒ MËT OG VERA
Å ÎÈRU S¾TI Å TVEIMUR ÖANNIG AÈ ÁG GET EKKI BEÈIÈ UM
MIKIÈ MEIRA ¶AÈ VAR LÅKA MJÎG GAMAN AÈ KL¹RA SUMAR
IÈ MEÈ ÖVÅ AÈ VINNA SÅÈASTA MËTIÈ m SEGIR .ÅNA
%N HVER ER LYKILLINN ¹ BAK VIÈ AÈ .ÅNA VINNUR ¥SLANDSMËT
IÈ OG MËTARÎÈINA Å FYRSTA SINN Å ¹R bTLI LÁLEGU HÎGGIN
MÅN SÁU EKKI BARA ORÈIN BETRI OG SVO ER STUTTA SPILIÈ MITT
BÒIÈ AÈ VERA MJÎG FÅNT ¡G ER OFT BÒIN AÈ REDDA MÁR VEL ¹
VIPPUM OG PÒTTUM SEM HEFUR SKIPT ÎLLU M¹LI FYRIR MIG m
SEGIR .ÅNA "JÎRK SEM UNDIRBJË SIG LÅKA VEL Å VETUR b¡G
¾FÈI ROSALEGA VEL Å VETUR OG FËR MIKIÈ ERLENDIS ¡G FËR
MEÈAL ANNARS TVISVAR ÒT Å ¾FINGABÒÈIR EFTIR ¹RAMËT OG

FYRIR VIKIÈ VAR MAÈUR BETUR UNDIRBÒINN ÖEGAR MAÈUR KOM INN Å
TÅMABILIÈ m SEGIR .ÅNA
b¡G ER BÒIN AÈ VERA LENGI Å ÖESSU OG MJÎG OFT Å LOKAHOLLI Å
LANDSMËTINU ¶AÈ ER ÖVÅLÅK PRESSA AÈ SPILA Å ÖVÅ HOLLI OG MAÈUR
ER FARINN AÈ L¾RA INN ¹ ÖESSAR AÈST¾ÈUR OG GETA L¹TIÈ Ö¾R SPILA
MEÈ MANNI ¡G HEF YFIRLEITT VERIÈ MJÎG STÎÈUGUR
SPILARI EN NÒ ER ÁG BARA AÈ SPILA ¹ L¾GRA SKORI m
SEGIR .ÅNA SEM BJËST ÖË EKKI VIÈ ÖESSUM YFIR
BURÈUM
b¡G ¹TTI EKKI VON ¹ ÖVÅ AÈ VINNA MEÈ SVONA MÎRGUM
STIGUM EN ÖETTA ER BARA BÒIÈ AÈ GANGA VONUM FRAM
AR ¡G HEF GERT F¹ MISTÎK OG ÖETTA SNÕST AÈALLEGA UM
AÈ GERA SEM F¾STU MISTÎKIN ¡G HEF N¹È ÖVÅ m SEGIR
.ÅNA SEM ¾TLAR AÈ KL¹RA N¹MIÈ SITT ¹ÈUR EN HÒN FER
AÈ L¹TA SIG DREYMA UM ATVINNUMENNSKUNA
b¡G ¾TLA EKKERT AÈ FARA Å ÒRTÎKUMËT Å VETUR ÖVÅ ÁG
¾TLA AÈ KL¹RA SKËLANN FYRST m SEGIR .ÅNA SEM ER AÈ L¾RA
LÎGFR¾ÈI Å (¹SKËLA ¥SLANDS b+ANNSKI REYNI ÁG VIÈ EVR
ËPSKU MËTARÎÈINA EFTIR TVÎ ¹R m SEGIR .ÅNA AÈ LOKUM

,IÈINU HEFUR VANTAÈ HERSLUMUNINN
Íslenska knattspyrnulandsliðið hefur komist yfir í fjórum síðustu heimaleikjum en ekki náð að halda út og
vinna leikina. Í síðustu leikjum fékk liðið góð færi til að komast í 2-0 en tókst ekki að tryggja sigurinn.
&¡++ .¥5 'UNNAR (EIÈAR ¶ORVALDSSON

VAR EINN ÖRIGGJA LEIKMANNA SEM FÁKK 
FYRIR LEIKINN GEGN 3P¹NI &2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

%INKUNNAGJÎF LANDSLIÈSINS

Langbesta
frammistaðan
&«4"/,4) Íslenska landsliðið stóð

sig frábærlega gegn Spánverjum
og var aðeins fjórum mínútum
frá því að vinna sigur á þessari
miklu knattspyrnuþjóð. Frammistaða leikmanna liðsins kristallaðist líka í einkunnagjöf Fréttablaðsins.
Leikmenn liðsins fengu
meðaleinkunn upp á 7,83 sem er
það langhæsta sem liðið hefur
fengið í fimm landsleikjum sínum
í ár. Strákarnir hafa líka hækkað
meðaleinkunn sína í tveimur
leikjum í röð eða upp um 3,52, frá
4,31 í slæmu tapi gegn Svíum í
júní.
ËËJ
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3P¹NN   JAFNTEFLI

 
 
 
 
 

&«4"/,4) Íslenska knattspyrnulandsliðið hefur ekki unnið heimaleik undir stjórn Eyjólfs Sverrissonar og vann síðast leik í
Laugardalnum í vináttulandsleik
gegn Suður-Afríku 17. ágúst
2005.
Það hefur samt aldrei munað
eins litlu og gegn spænsku stórstjörnunum í rigningunni á laugardagskvöldið. Íslenska liðið var
manni yfir í 70 mínútur og marki
yfir í 46 mínútur en Eyjólfur þarf
að bíða í að minnsta kosti fjóra
daga eftir fyrsta sigri sínum á
Laugardalsvellinum. Til að sigurinn komi þarf landsliðsþjálfarinn
að finna leiðir til þess að verja
forskot.
Jöfnunarmark Andrés Iniesta
fjórum mínútum fyrir leikslok
stal stigi fyrir spænska landsliðið
og var í fjórða skiptið í röð þar
sem íslenska liðið nær ekki að
verja forskot sitt á heimavelli.
Íslenska liðið hefur byrjað síðustu heimaleiki af miklum krafti
og hefur skoraði fyrsta mark
leiksins í þeim öllum en í stað
þess að bæta við og tryggja sigurinn hefur liðið misst forystuna.
Íslenska liðið hefur verið yfir í
99 mínútur í þessum fjórum
heimaleikjum en uppskeran er
þrjú jafntefli og eitt tap.
Arnar Þór Viðarsson kom

34«2',3),%'4 -!2+ *ËHANNES +ARL 'UÈJËNSSON OG %MIL (ALLFREÈSSON FAGNA HÁR
MARKI ÖESS SÅÈARNEFNDA GEGN 3P¹NI SEM KOM EFTIR FR¹B¾RA FYRIRGJÎF *ËHANNESAR
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

Íslandi yfir eftir aðeins 6 mínútur
gegn Svíum 11. október í fyrra en
það tók Svíana aðeins mínútu að
jafna leikinn. Svíar skoruðu síðan
sigurmarkið í leiknum þegar hálftími var eftir.

Brynjar Björn Gunnarsson
kom Íslandi yfir eftir 27 mínútur
gegn Liechtenstein 2. júní í sumar.
Gestirnir úr Ölpunum tryggðu
sér hins vegar stig með því að
jafna leikinn 42 mínútum síðar.

Gunnar Heiðar Þorvaldsson
kom Íslandi í 1-0 eftir 65 mínútna
leik í vináttuleik gegn Kanada 22.
ágúst síðastliðinn en kanadíska
liðið jafnaði leikinn tíu mínútum
síðar. Í millitíðinni fékk íslenska
landsliðið kjörin tækifæri til þess
að auka muninn.
Mark Emils Hallfreðssonar
gegn Spánverjum komst næst því
að vera sigurmark því Spánverjar skoruðu ekki fyrr en 46 mínútum síðar og þegar aðeins fjórar
mínútur voru til leiksloka. Líkt og
í leiknum við Kanada fékk
íslenska liðið góð tækifæri til að
skora annað mark sitt og gera um
leið út um leikinn.
Eyjólfur Sverrisson og lærisveinar hans fá annað tækifæri
strax á miðvikudaginn til þess að
landa heimasigri þegar NorðurÍrar koma í heimsókn í Laugardalinn. Síðasti sigurleikur liðsins
undir stjórn Eyjólfs kom einmitt
á útivelli gegn Norður-Írum fyrir
rúmu ári síðan.
Frá þeim tíma hefur liðið leikið
átta leiki í röð án sigurs en haldi
leikur liðsins áfram að batna eins
og hann hefur gert í síðustu leikjum þá er full ástæða til bjartsýni
um að strákarnir finni herslumuninn og takist að tryggja sér
langþráðan sigur á Laugardalsvellinum.
OOJ FRETTABLADIDIS

²RSLITALEIKUR 2EYKJANESMËTS KARLA Å KÎRFUBOLTA Å G¾R

Grindavík meistari
+®2&5"/,4) Grindavík er Reykja-

nesmeistari í körfubolta í ár eftir
öruggan 85-69 sigur á Stjörnunni í
úrslitaleik að Ásvöllum í gær.
Grindavík átti ekki í miklum
vandræðum með Garðbæinga en
Stjarnan náði að bjarga andlitinu
með því að vinna síðustu sjö mínúturnar 18-7. Garðbæingar voru
mest komnir 73-45 undir í leiknum. Bæði liðin léku með alla sína
menn en þó verður að viðurkennast að Steven Thomas, Kani Stjörnumanna og fyrrverandi leikmaður
Grindavíkur, þarf að koma sér í
form ætli hann að nýtast nýliðunum eitthvað í vetur.
Jonathan Griffin skoraði 20 stig
fyrir Grindavík, Páll Axel Vilbergsson var með 17 stig og 10
fráköst og Páll Kristinsson bætti
við 12 stigum. Dimitar Karadzovski skoraði 15 stig fyrir Stjörnuna
en besti maður liðsins var Guðjón
Lárusson með
12 stig og 11
fráköst.

-)+,5 "%42)

*ONATHAN 'RIFFIN OG
FÁLAGAR Å 'RINDAVÅK
¹TTU EKKI MIKLUM
VANDR¾ÈUM MEÈ
3TJÎRNUNA
&2¡44!",!¨)¨%9¶«2

!,,52 !¨ +/-! 4), 'UÈJËN 6ALUR 3IG

URÈSSON ER GREINILEGA BÒINN AÈ N¹ SÁR AF
MEIÈSLUNUM
./2$)#0(/4/3'%449

¶ÕSKI HANDBOLTINN Å G¾R

Tíu mörk Guðjóns dugðu ekki
Það vakti athygli að Reykjanesbæjarliðin lentu í vandræðum á
mótinu. Njarðvík endaði í 4. sæti
eftir 71-67 tap fyrir Breiðabliki í
leiknum um þriðja sætið og Keflavík varð í 5. sætinu eftir 95-83
sigur á Haukum.
ËËJ

&ORKEPPNI MEISTARADEILDAR KVENNA Å HANDBOLTA

Létt í lokaleiknum
(!.$"/,4) Kvennalið Stjörnunnar vann kýpversku meistarana,
38-21, í lokaleik sínum í forkeppni meistaradeildar kvenna
en Stjarnan var búin að tryggja
sér sigur í riðlinum og sæti í

næstu umferð fyrir leikinn.
Sólveig Lára Kjærnested skoraði 11 mörk og Ester Ragnarsdóttir skoraði sex en Stjarnan
vann leiki sína í riðlinum með 10
mörkum að meðaltali.
ËËJ

(!.$"/,4) Guðjón Valur Sigurðsson skoraði 10 mörk í 28-30 tapi
Gummersbach fyrir Flensburg í
þýsku úrvalsdeildinni í handbolta
í gær. Alexander Petersson og
Einar Hólmgeirsson léku báðir
með Flensburg, Alexander
skoraði tvö mörk en Einar fékk
lítið að spreyta sig og komst ekki
á blað.
Róbert Gunnarsson skoraði 4
mörk fyrir Gummersbach og var
síðan rekinn í bað eftir að hann
fékk sína þriðju brottvísun.
Sverre Andre Jakobsson lék í
vörn Gummersbach og fékk tvær
brottvísanir og náði ekki að
skora. Flensburg náði mest átta
marka forystu en lærisveinar
Alfreðs Gíslasonar náðu að jafna
leikinn í lokin en lengra komust
þeir ekki.
ËËJ
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2%)¨) ¶AÈ ERU MARGIR ËS¹TTIR VIÈ 4IM

$ONAGHY Å DAG (ÁR RÅFST -IKE "IBBY VIÈ
HANN Å ."! LEIK
./2$)#0(/4/3'%449

."! DËMARINN 4IM $ONAGHY

Er að missa allt
+®2&5"/,4) Það gengur allt á
afturfótunum hjá fyrrum NBAdómaranum Tim Donaghy sem
bíður nú þess að fara fyrir rétt
vegna þátttöku sinnar í veðmálum í kringum NBA-leiki sem
hann dæmdi sjálfur.
Það er ekki nóg með að
Donaghy sé búinn að missa
starfið sitt, virðingu kollega sinna
og hugsanlega frelsið, ef hann fer
í fangelsi fyrir veðmálabrask sitt,
því kona hans til 12 ára hefur nú
sótt um skilnað.
Hann á því hættu á að missa til
viðbótar konu sina, húsið sitt í
Flórída og umráðarétt yfir
fjórum börnum sínum. Það
öfunda því ekki margir Donaghy í
dag.
ËËJ

&®'.5¨52 !NDRÁS )NIESTA HEFUR TEKIÈ
FJÎGUR STIG AF ÅSLENSKA LANDSLIÈINU
./2$)#0(/4/3!&0

3P¹NVERJINN !NDRÁS )NIESTA

Dýrmæt mörk
á móti Íslandi

-C,AREN VANN TVÎFALDAN SIGUR Å ÅTALSKA KAPPAKSTRINUM ¹ -ONZA BRAUTINNI Å G¾R

)CELAND %XPRESS DEILD KVENNA

Öruggt hjá Fernando Alonso

Aarica RayBoyd með KR

&/2-²,! %)44 Spænski heimsmeistarinn minnkaði forskot Bretans
Lewis Hamilton í heimsmeistarakeppni ökumanna í þrjú stig þegar
hann kom fyrstur í mark í Monzakappakstrinum á Ítalíu í gær.
Alonso var á ráspól og hélt forystunni nánast allan kappaksturinn. Þetta var fjórði sigur Alonsos
á tímabilinu og hans nítjándi á
ferlinum en hann er sá eini sem
hefur náð í stig í öllum keppnum
ársins.
McLaren vann tvöfaldan sigur í
fyrsta sinn á Monza-brautinni,
heimavelli Ferrari, því Hamilton
kom annar í mark eftir dramatískan framúrakstur á úrslitastundu

46®&!,4 &ERNANDO !LONSO OG ,EWIS
(AMILTON FAGNA FYRSTA TVÎFALDA SIGRI
-C,AREN ¹ HEIMAVELLI &ERRARI
./2$)#0(/4/3!&0

þegar allt leit út fyrir að Finninn
Kimi Raikkonen hjá Ferrari ætlaði að tryggja sér annað sætið.
Úrslitin eru mikil vonbrigði fyrir

Ferrari-menn því félagi Raikkonens hjá Ferrari, Felipe Massa,
kláraði ekki keppnina vegna vélarbilunar.
Það er því orðið nokkuð ljóst að
baráttan um heimsmeistaratitilinn
stendur nú á milli McLaren-manna
og Finnans Raikkonen þegar fjórar keppnir eru eftir. Næsta keppni
fer fram í Belgíu strax um næstu
helgi en síðan taka við þrjár keppnir í Japan, Kína og Brasilíu.
Kimi Raikkonen er nú 18 stigum
á eftir Hamilton eftir að hafa
komið þriðji í mark í gær en BMWSauber-mennirnir, Nick Heidfeld
og Robert Kubica, voru síðan í 4.
og 5. sætinu.
ËËJ

+®2&5"/,4) Kvennalið KR hefur

fengið bandaríska leikmanninn
Aaricu Ray-Boyd til að spila með
sér í Iceland Express-deildinni.
Ray-Boyd er 23 ára og 183 sm
framherji sem getur einnig spilað
bakvörð. Ray-Boyd spilaði í
fjögur ár með Louisiana Techháskólanum þar sem hún var með
7,5 stig og 2,8 fráköst að meðaltali
í 119 leikjum en skólinn vann 83
prósent leikja sinna þessi fjögur
tímabil og komst tvisvar í 16-liða
úrslit háskólakeppninnar.
Ray-Boyd spilaði ekkert í
fyrravetur en var með 14,2 stig
og 4,5 fráköst á lokaári sínu.
ËËJ

NÝJAR
PAKKNINGAR
BETRA
VERÐ

TVÖFALDAR MÖGULEIKA
ÞÍNA AÐ HÆTTA AÐ REYKJA!

&«4"/,4) Andrés Iniesta tryggði

Spánverjum stig gegn Íslandi á
laugardagskvöldið með því að
jafna leikinn fjórum mínútum
fyrir leikslok.
Rúmum fimm mánuðum áður
hafði Iniesta skorað sigurmarkið í
leik þjóðanna á Mallorca og þá
voru aðeins tíu mínútur til
leiksloka. Þegar hann skoraði
markið í fyrrakvöld voru
Spánverjar ekki búnir að skora á
Laugardalsvellinum í heilar 289
mínútur eða síðan 1985.
Iniesta hefur aðeins skorað
þrjú mörk fyrir spænska
landsliðið og tvö þeirra hafa tekið
fjögur stig af íslenska landsliðinu
en þessi stig geta haft úrslitaáhrif
í að hjálpa Spánverjum inn á
Evrópumótið næsta sumar.
ËËJ

CLASSIC
NIKÓTÍN
BRAGÐ

MINTU
BRAGÐ

LAKKRÍS
BRAGÐ

ÁVAXTA
BRAGÐ

-!2!#!.! %INHVER FR¾GASTI ÅÖRËTTALEIK
VANGUR Å HEIMI
./2$)#0(/4/3!&0

.ORSK FÁLAGSLIÈ TIL "RASILÅU

Íslendingar spila
á Maracana
&«4"/,4) Norsku úrvalsdeildarlið-

in Viking, Start og Stabæk munu í
janúar næstkomandi taka þátt í
alþjóðlegu æfingamóti í Brasilíu
ásamt heimaliðunum Flamengo,
America FC og Botafogo FC.
Úrslitaleikur mótsins verður
spilaður á hinum sögufræga
Maracana-leikvangi sem tekur 95
þúsund áhorfendur í sæti. Árið
1950, þegar HM var haldið í
Brasilíu, komu 200 þúsund
áhorfendur á úrslitaleik Brasilíu
og Úrúgvæ og er það orðið frægt
þegar mátti heyra saumnál detta
á leikvangnum er Úrúgvæ
skoraði sigurmark leiksins.
Íslendingar leika með öllum
þremur norsku liðunum. Hannes
Sigurðsson og Birkir Bjarnason
með Viking, Veigar Páll Gunnarsson með Stabæk og Jóhann Þór
Harðarson með Start.
ES¹

PRÓFAÐU NICOTINELL NIKÓTÍNTYGGIGÚMMÍIÐ
FÆST MEÐ ÁVAXTA-, MINTU-, LAKKRÍS- OG
NIKÓTÍNBRAGÐI
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.



 SEPTEMBER  -.5$!'52

 "ILL -URRAY

6)¨ 4+)¨ +,%-%.3 «,!&52 4%9'¨) "¨! !2-! ¥ !8,!2(¨

"ILL TELUR LEIKARALÅFIÈ EKKI EINTËMAN DANS ¹ RËSUM b-AÈUR ER
ALLTAF AÈ HEIMAN ¶AÈ ER ENGINN GLAMÒR YFIR ÖVÅ AÈ VERA FASTUR
¹ HËTELI MÎRG ÖÒSUND KÅLËMETRUM FR¹ FJÎLSKYLDUNNI Å ALLT ÎÈRU
TÅMABELTI -AÈUR ¹ ERFITT MEÈ AÈ SOFA KVEIKIR ¹ SJËNVARPINU UM
MIÈJA NËTT EN SKILUR EKKI ORÈ AF ÖVÅ SEM SAGT ER OG HRINGIR HEIM
ÖË ÖAÈ GEFI MANNI EKKI Ö¹ HUGGUN SEM SKILDI m SEGIR "ILL UM
REYNSLU SÅNA (ANN LEIKUR Å ,OST IN 4RANSLATION ¹ 3TÎÈ
 "ÅË KL 

„Þetta er gott og við slökum á.“

%++) -)33! !&

!LLA VIRKA DAGA M¹ HLÕÈA ¹ (ALLDËRU "JÎRNSDËTTUR
HITA UPP OG HRESSA HINA LASBURÈA VANM¹TTUGU
EÈA BARA GAMLA ÖEGNA LANDSINS «LÅKT MÎRGUM
ÎÈRUM SVIPUÈUM ÒTSENDINGUM SEM HÎFÈA HELST
TIL HOLDLEGRA DYGGÈA ER ÖESSI Ö¹TTUR EINS OG
SÎNNUN ¹ SPEKINNI RËMVERSKU UM HEILBRIGÈA S¹L
OG HRAUSTAN LÅKAMA &R¹ FRÒ (ALLDËRU STAFAR STËÅSK
RË ÖËTT MIKIÈ HLJËTI AÈ BRENNA ¹ HENNI AÈ BJARGA
SEM BEST LÅKAMLEGRI HEILSU ÖJËÈARINNAR (ÒN
HLÕTUR AÈ VERA LJÒFASTI LEIKFIMIKENNARI Å HEIMI
¶J¹LFUNIN ER HYGGILEG OG VIÈ ALLRA H¾FI !RM
BEYGJUR ERU TIL D¾MIS GERÈAR UPP VIÈ VEGGI Å
STAÈ SËÈAPUÈS ¹ SKÅTUGU GËLFINU FINGAR FYRIR
SITJANDANN ERU Å MESTU SAMR¾MI VIÈ MANNS
EÈLIÈ SAMA HVERSU ÖÁTT VIÈ SKULUM SPENNA
RASSKINNARNAR SAMAN OG DRAGA RËFUBEINIÈ UNDIR
OKKUR EIGUM VIÈ UMFRAM ALLT AÈ SLAKA ¹ ANDA
(!,,$«2! "*®2.3$«44)2
RËLEGA FR¹ OKKUR OG DRAGA SVO DJÒPT INN ANDANN ¥¶2«44!&2¨).'52
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 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 'RACE +ELLY ®RLÎG PRINSESSU
&RÎNSK HEIMILDARMYND UM BANDARÅSKU LEIK
KONUNA 'RACE +ELLY .¾R EINGÎNGU ER FJALL
AÈ UM TÅMABILIÈ FR¹ MAÅ  TIL MAÅ 
OG TILHUGALÅF OG BRÒÈKAUP HENNAR OG 2AINERS
FURSTA AF -ËNAKË
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 ¥ NAFNI RÁTTL¾TIS  "ANDARÅSK
Ö¹TTARÎÈ UM LÎGFR¾ÈINGA SEM VINNA AÈ ÖVÅ
AÈ FULLN¾GJA RÁTTL¾TINU FYRIR FËLK SEM HEFUR
VERIÈ FANGELSAÈ SAKLAUST
 4ÅUFRÁTTIR
 &JÎLSKYLDUMAÈURINN  "RESK
FRAMHALDSMYND Å ÖREMUR Ö¹TTUM UM 0ATRICK
3TOWE OG FERN HJËN SEM TIL HANS LEITA
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UM ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA
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MYND "OB (ARRIS ER STADDUR Å 4ËKÕË TIL AÈ
LEIKA Å AUGLÕSINGU !ÈALHLUTVERK "ILL -URRAY
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'ANG 4APES
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"ORDELLO OF "LOOD E
'ANG 4APES

 3TUBBARNIR
 +ALLI ¹ ÖAKINU
 ,ITLU 4OMMI OG *ENNI
 /PRAH
 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 7INGS OF ,OVE 
 3ISTERS 
 7HOSE ,INE )S IT !NYWAY
 ®RLAGADAGURINN 
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 3ISTERS  
 ! 6IEW &ROM THE 4OP
 -ANS 7ORK 
 3 #LUB  E
 'ALDRASTELPURNAR 
 "EY"LADE
 #AMP ,AZLO 
 &ROSKAFJÎR
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG ÅÖRËTTIR OG VEÈ
 4HE 3IMPSONS  E
 (EIMA HJ¹ *AMIE /LIVER
 -EN )N 4REES 
 3AVING 'RACE .µ44 3PENNANDI

Ö¹TTARÎÈ MEÈ ËSKARSVERÈLAUNALEIKKONUNNI
(OLLY (UNTER Å AÈALHLUTVERKI  "ÎNNUÈ
BÎRNUM

 7EEDS 
 7EEDS 
 ,ES -ISERABLES *EAN 6ALJEAN
KEMUR SÁR ¹FRAM Å ÖJËÈFÁLAGINU EFTIR AÈ HAFA
AFPL¹NAÈ LANGA FANGELSISVIST EN LÎGREGLUFOR
INGINN *AVERT MUN EKKI L¹TA STAÈAR NUMIÈ
FYRR EN HANN HEFUR KOMIÈ 6ALJEAN AFTUR Å
STEININN !ÈALHLUTVERK ,IAM .EESON 'EOF
FREY 2USH 5MA 4HURMAN #LAIRE $ANES
 "ÎNNUÈ BÎRNUM

 .#)3 .µ44 
 *USTICE 
 &OOTBALLERS 7IVES 
 ! 6IEW &ROM THE 4OP
 (EIMA HJ¹ *AMIE /LIVER
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP
4Å6Å

 .&, "ANDARÅSKI FËTBOLTINN %NDUR
SÕNING ¹ LEIK 3AN $IEGO #HARGERS OG #HI
CAGO "EARS SEM FRAM FËR Å G¾RKVÎLD
 0'! 4OUR  "ANDARÅSKA MËTA
RÎÈIN 3ÕNT FR¹ LOKAHRINGNUM ¹ #OG (ILL VELL
INUM Å )LLINOIS SEM FRAM FËR Å G¾R
 .&, %NDURSÕNING ¹ LEIK 3AN $IEGO
#HARGERS OG #HIGACO "EARS SEM FRAM FËR Å
G¾RKVÎLD
 $AVID "ECKHAM .EW "EGINN
INGS (EIMILDARMYND UM NÕTT UPPHAF $AV
IDS "ECKHAMS Å "ANDARÅKJUNUM EN SEM
KUNNUGT ER FLUTTIST HANN TIL ,OS !NGELES Å
SUMAR TIL ÖESS AÈ LEIKA MEÈ ,! 'ALAXY

 ¶ÕSKI HANDBOLTINN ®LL HELSTU TIL
ÖRIFIN ÒR ÖÕSKA HANDBOLTANUM ÖAR SEM ALLIR
OKKAR BESTU LEIKMENN SPILA
 -EISTARADEILD EVRËPU FRÁTTA
Ö¹TTUR  6ANDAÈUR FRÁTTAÖ¹TTUR UM ALLT
ÖAÈ HELSTA SEM ER ¹ DÎFINNI Å ÖESSARI STERK
USTU KNATTSPYRNUDEILD HEIMS

 $R 0HIL E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST
 6ÎRUTORG
 4HICK  4HIN E
 $R 0HIL
 'IADAS %VERYDAY )TALIAN E
 !NDY "ARKER 0) E
 &RIDAY .IGHT ,IGHTS 

T

(- +ÅNA ¥ ÖESSUM FYRSTA LEIK MËTSINS
KEPPA LIÈ ¶ÕSKALANDS OG !RGENTÅNU
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¶EGAR MIKIÈ LIGGUR VIÈ SAKAR EKKI AÈ HORFA BEINT
FRAM GANGA ¹KVEÈIÈ JAFNVEL STAPPA NIÈUR Å HVERJU
SKREFI %N MEÈALHËFIÈ ER ¾TÅÈ Å ÎNDVEGI b/G ÖEIR
SEM TREYSTA SÁR TIL REYNA AÈ LYFTA BEINUM ÎRMUM
UPP FYRIR AFTAN BAKm (ALLDËRA MINNIR ¹ MIKILV¾GI
STYRKRA L¾RVÎÈVA bÖVÅ STERKIR F¾TUR FORÈA FALLI m EN
¹HEYRENDUR FINNA AÈ ÖAÈ ER HÒN SJ¹LF SEM FORÈAR
FALLINU
6IÈ HÎLLUM UNDIR FLATT EÈA FYLLUM LUNGUN
LYFTUM ÎXLUM UPP AÈ EYRUM OG SLÎKUM SVO ¹
STYRKJUM KVIÈVÎÈVANA HEILMIKIÈ OG LYFTUM OKKUR
UPP ¹ T¹BERG DAGSINS
¥ LOK Ö¹TTAR HRESSIST PÅANËTËNLISTIN LÅTILLEGA OG
VIÈ GÎNGUM ¹ STAÈNUM LÁTT OG LEIKANDI HVER OG
EINN ¹ SÅNUM HRAÈA (ALLDËRA KVEÈUR MEÈ HVATN
INGU UM AÈ VIÈ GÎNGUM NÒ SVOLÅTIÈ ¹FRAM OG
BIÈUR OKKUR SVO VERA S¾L -IKIÈ ER GOTT AÈ LIGGJA
MEÈ HENNI Å MYRKRINU

$RAMATÅSK Ö¹TTARÎÈ UM UNGLINGA Å SM¹B¾
Å 4EXAS ¶AR SNÕST ALLT LÅFIÈ UM ¹RANGUR FËT
BOLTALIÈS SKËLANS OG ÖAÈ ER MIKIÈ ¹LAG ¹
UNGUM HERÈUM ¶AÈ ER STËRLEIKUR FRAMUND
AN GEGN ERKIFJENDUNUM OG BARDAGINN N¾R
ÒT FYRIR VÎLLINN .ÕI LEIKSTJËRNANDINN SÕNIR
HVAÈ HANN GETUR OG *ASON F¾R NÕJAN HER
BERGISFÁLAGA

 (EIMSMËTARÎÈIN Å 0ËKER 

 2AINES  "ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ
MEÈ *EFF 'OLDBLUM Å AÈALHLUTVERKI (ANN
LEIKUR LÎGREGLUMANN SEM RANNSAKAR MORÈ
M¹L OG N¾R ËVENJULEGU SAMBANDI VIÈ FËRN
ARLÎMBIN (EIMILISLAUS KONA ER MYRT Å HÒSA
SUNDI OG 2AINES KEMST FLJËTT ¹ SPORIÈ

 3EASON (IGHLIGHTS 3EASON (IG

RÅSK SAKAM¹LASERÅA UM -AC 4AYLOR OG FÁ
LAGA HANS Å RANNSËKNARDEILD LÎGREGLUNNAR Å
.EW 9ORK ¶RJ¹R KONUR KL¾DDAR SEM (OLLY
'OLIGHTLY ÒR MYNDINNI "REAKFAST AT 4IFFANYlS
FREMJA VOPNAÈ R¹N Å SKARTGRIPAVERSLUN SEM
ENDAR MEÈ MORÈI ¹ STARFSMANNI VERSLUN
ARINNAR !NNARS STAÈAR Å BORGINNI FINNST LÅK Å
GÎMLU HÒSI SEM VERIÈ ER AÈ RÅFA

 $AVID "ECKHAM 3OCCER 53!


 #3) .EW 9ORK  "ANDA

HLIGHTS  !LLAR LEIKTÅÈIR ²RVALS
DEILDARINNAR GERÈAR UPP Å HRÎÈUM OG
SKEMMTILEGUM Ö¾TTI

 *AY ,ENO 3PJALLÖ¹TTUR ¹ LÁTTUM

 0, #LASSIC -ATCHES "ESTU LEIKIR

 'EORGE -ICHAEL 4HE 2OAD TO
7EMBLEY E

ÒRVALSDEILDARINNAR #RYSTAL 0ALACE "LACK
BURN  3VIPMYNDIR FR¹ LEIK #RYSTAL
0ALACE OG "LACKBURN LEIKTÅÈINA  

 0, #LASSIC -ATCHES "ESTU LEIKIR
ÒRVALSDEILDARINNAR -AN 5TD 3HEFFIELD
7EDNESDAY  3VIPMYNDIR FR¹ LEIK
-ANCHESTER 5NITED OG 3HEFFIELD 7EDNES
DAY LEIKTÅÈINA    #OCA #OLA
MÎRKIN   &ARIÈ YFIR ÎLL MÎRKIN OG
HELSTU ATVIKIN Å LEIKJUM SÅÈUSTU UMFERÈAR Å
#OCA #OLA DEILDINNI EN ÖAR EIGA ¥SLENDINGAR
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Verðlaunuð á stuttmyndahátíð í Hollywood

„Ég hlusta voða mikið á íslenska
tónlist eins og t.d. með Bjögga
Halldórs, Stebba Hilmars, KK og
Magga Eiríks og Bubba. Hann
klikkar ekki.“
/TTË -AGNÒSSON MATREIÈSLUMEISTARI
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þótt hana skorti ekki verkefni. „Ég er að gera
grafík fyrir sjónvarpsþátt, kvikmynd í fullri
lengd og tvær auglýsingar. Önnur þeirra er
fyrir álfaráðstefnu sem verður haldin í
Philadelphiu í október ef einhver hefur áhuga á
að mæta,“ segir hún og skellir upp úr. „En það
er betra að hafa fasta vinnu svo ég geti fengið
atvinnu-vegabréfsáritun og verið hérna lengur.“
Í Hollywood eru kvikmyndastjörnur á
hverju strái en Eyrún segist hætt að kippa sér
upp við að mæta þeim á götu. „Manni finnst
þetta ekki eins merkilegt og fyrst. Ég fór
reyndar á opnun á Evan Almighty í sumar í
Universal-stúdíóinu. Það var þvílíkt upplifelsi
að labba inn rauða dregilinn og sjá fólkið
hinum megin við grindverkið með myndavélarnar á lofti. Eftir sýninguna fórum við í partí
þar sem ég stóð við hlaðborðið með David
Hasselhoff, okkur langaði greinilega báðum í
pylsu.“
SËK
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%YRÒN %YLEIFSDËTTIR HEFUR NËG AÈ GERA Å ,OS !NGELES ÖAR
SEM HÒN VINNUR MEÈAL ANNARS AÈ GRAFÅK FYRIR SJËN
VARPSÖ¹TT KVIKMYND OG AUGLÕSINGU UM ¹LFAR¹ÈSTEFNU Å
0HILADELPHIU
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¥SLENSKUR $AN "ROWN FUNDINN
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Eyrún Eyleifsdóttir er grafískur hönnuður
sem hefur búið í Los Angeles og stundað þar
nám í eitt ár. Í sumar sendi hún útskriftarverkefni sitt úr Myndlistaskólanum á Akureyri,
stuttmyndina Midnight, inn á stuttmyndahátíð
í Hollywood. Myndin vann aðalverðlaun
hátíðarinnar og hefur verið valin til sýningar á
annarri stuttmyndahátíð í Englaborginni síðar
í mánuðinum. „Það voru þó nokkuð margir
sem tóku þátt. Hátíðin var öllum opin og bæði
byrjendur og lengra komnir kepptu í sama
flokki,“ segir Eyrún sem fékk ýmis hönnunarforrit í verðlaun. „Ég fór í viðtal hjá einhverri
sjónvarpsstöð eftir verðlaunaafhendinguna og
fyrsta spurningin var hvort ég þekkti Björk –
þetta var mjög fyndið allt saman.“
Eyrún er nýútskrifuð úr námi í hreyfigrafík
og brellum fyrir kvikmyndir og sjónvarp og
segist stefna á að búa í Los Angeles í framtíðinni. Hún segist vera að leita sér að föstu starfi
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 ÖURRKA ÒT  HEF LEYFI  SKREF 
KRAFTUR  TVEIR EINS  BEIN  ÒTLIT
 R¹S  SEFA  NIÈUR   
NABBI
,«¨2¡44
 FYRIRHÎFN  TVEIR EINS  TRÁSPÅRITUS
 STEFNA  ¹KAFUR  SNÅKJUDÕR 
BELJA  HEFÈARKONA  ESPA 
TVEIR EINS
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3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ SÅÈU 

Bókaútgáfan Bjartur sendi á dögunum frá sér
tilkynningu þess efnis að forlagið hygðist leita að
nýjum Dan Brown hér á landi, en Brown er sem
kunnugt er höfundur Da Vinci-lykilsins, söluhæstu
bókar allra tíma. Áætlað er að verðlaunabókin komi
út næsta haust. Tómas Hermannsson, útgáfustjóri
hjá bókaútgáfunni Sögur, segir hins vegar að hinn
nýi Dan Brown sé þegar fundinn því margir hafi
orðið til þess að líkja nýjustu skáldsögu Óttars M.
Norðfjörð við verk Browns. Um er að ræða fyrstu
glæpasögu Óttars, Hnífur Abrahams, og kemur hún
út 20. október næstkomandi.
„Það virðast allir vera sammála um þetta,“ segir
Tómas. „Við fórum að láta hina og þessa lesa bókina
og bæði Katrín Jakobsdóttir og Þráinn Bertelsson
minntust á þennan skyldleika í umsögn sinni. Óttari
tekst á ótrúlega flottan hátt að blanda sagnfræðilegum fróðleik inn í spennandi krimma. Ég trúði
því ekki að ég væri að lesa bók eftir íslenskan
höfund þegar ég las handritið. Ég held því fram að
hér sé snillingur á ferð og það er ýmislegt að
gerast í sambandi við erlenda útgáfu á bókinni.
Þeir hefðu alveg getað sleppt því að vera með
þessa keppni hjá Bjarti,“ segir hann og hlær, en
Bjartsmenn hafa látið þau boð út ganga að sigurhandrit keppninnar verði kynnt í umfangsmikilli,
alþjóðlegri herferð.
Óttar, sem er búsettur í Barcelona og vinnur þar
að nýrri skáldsögu, segir samlíkinguna ekki koma
sér á óvart. „Ég er vissulega undir áhrifum frá Dan
Brown og er ekkert að fela það. Það er kannski
klisja en hann opnaði augu mín fyrir ákveðinni
tegund bókmenntahefðar sem ég hafði ákveðna
fordóma fyrir. Þessi leit Bjarts að hinum íslenska
Dan Brown er þess vegna svolítið fyndin af því að
fyrsta íslenska Dan Brown-bókin kemur út eftir
mánuð hjá Sögum. Annars er svo mikið snobb í
bókmenntastéttinni. Ég sem ungur höfundur hefði
náttúrulega átt að fara í feluleik og þykjast ekki

 *ËHANNES 2ÒNAR *ËHANNSSON
 "ËKMENNTAH¹TÅÈIN Å 2EYKJAVÅK
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¶AÈ ER Å NËGU AÈ SNÒAST HJ¹
TËNLISTARKONUNNI 6ÁDÅSI (ERVÎRU
RNADËTTUR (ÒN UNDIRBÕR NÒ
ÒTG¹FU ¹ SËLËPLÎTU SINNI OG ER
FYRSTA LAGIÈ AF HENNI KOMIÈ Å SÎLU
¹ 4ËNLISTIS b3KELLIÈ YKKUR ¹ WWW
TONLISTIS OG KÅKIÈ ¹ GRIPINN 
KRËNUR «DÕRARA EN LATTÁ Å
/DDA KOMA SVO 3TYRKJA
F¹T¾KA N¹MS LISTAMENN m
SKRIFAR 6ÁDÅS ¹ BLOGGSÅÈU
SÅNA 6ERÈSAMANBURÈ
URINN VIÈ KAFFIÈ Å /DDA
SKÕRIST AF ÖVÅ AÈ 6ÁDÅS
HEFUR NÕHAFIÈ N¹M
Å MANNFR¾ÈI VIÈ
(¹SKËLA ¥SLANDS
¶AR S¾KIR HÒN
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kannast við samlíkinguna,“ segir hann og hlær.
„Það sem gerir mína bók áhugaverðari að einhverju leyti er að hún fjallar um árekstra kristni og
íslam, það efni skiptir miklu meira máli í dag
heldur en það hvort Jesú hafi eignast barn með
Maríu Magdalenu eða ekki.“
SIGRUNOSK FRETTABLADIDIS

+VIKMYNDALEIKSTJËRINN
2EYNIR ,YNGDAL BREGÈUR SÁR Å
ÕMISSA KVIKINDA LÅKI !UK AÈALSTARFS
INS HEFUR HANN UM LANGT SKEIÈ
VERIÈ VINS¾LL PLÎTUSNÒÈUR EN ÖESS
UTAN HEFUR HANN EINNIG ATVINNU
AF ÖVÅ AÈ TALA INN ¹ AUGLÕSINGAR
2EYNIR TALAR TIL AÈ MYNDA INN ¹ NÕJA
OG UMDEILDA AUGLÕSINGU 3ÅMANS
3ÅÈUSTU KVÎLDM¹LTÅÈINA SEM *ËN
'NARR ER ARKITEKTINN AÈ
2EYNIR VIRÈIST VERA TALINN
VEL TIL ÖESS FALLINN AÈ SELJA
LANDSMÎNNUM SÅMA ÖVÅ
ÖAR ¹ UNDAN HAFÈI
HANN TALAÈ INN ¹ TV¾R
AUGLÕSINGAR FYRIR
6ODAFONE
HDM

Bassaleikari selur barnaföt
Kári Jónsson, meðlimur hljómsveitarinnar 200.000 naglbítar,
opnaði nýverið barnafata-, gjafavöru- og búsáhaldaverslunina
Snúðar & snældur á Selfossi ásamt
konu sinni Lovísu Guðmundsdóttur. „Við köllum þetta litríka fjölskylduverslun,“ segir Kári en hann
hefur búið ásamt Lovísu og þrem-

Hvað er að frétta?

ur börnum á Selfossi í eitt og hálft
ár. Fjölskylduverslun er réttnefni
því heimasíðan, www.snudar.is, er
hönnuð af Kára og föður hans auk
þess sem tengdamamman og –
amman leysa af bak við búðarborðið. „Okkur fannst vanta svona
verslun hérna, sendum fyrirspurn
til fyrirtækis í Danmörku um vörurnar þeirra og fengum jákvæð
viðbrögð. Svo gerðist þetta furðulega hratt. Það tók bara um tvo
mánuði að finna húsnæði og koma
þessu á koppinn,“ segir Kári en í
búðinni eru nú seldar vörur frá um
tíu fyrirtækjum frá Svíþjóð,
Frakklandi, Danmörku, Hollandi
og Bandaríkjunum.
Kári segir að verslunin fari vel
af stað en að frítími sé af skornum
skammti því samhliða verslunarstörfunum vinnur hann sem rannsóknastjóri á Skjáeinum. „Það eru
komnir þrír mánuðir síðan við
byrjuðum og þetta lifir góðu lífi

,)42¥+ (%)-!3¥¨! (EIMASÅÈA VERSLUN
ARINNAR SNUDARIS ER HÎNNUÈ AF +¹RA OG
PABBA HANS

enn sem komið er. Maður situr til
klukkan tólf öll kvöld að svara
tölvupósti, leggja inn pantanir og
raða í hillurnar. Það var greinilega
fótur fyrir þessu hugboði okkar.
Nú og ef þetta gengur ekki þá fá
bara allir barnaföt og gjafavörur í
jólapakkann næstu árin.“
SËK
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g er frjálsborinn Íslendingur

¥ 6¥3).$!3+,$3®'5- og

kvikmyndum er það alþekkt þema
að vélmenni með margfalda
mannlega krafta snúast gegn
skapara sínum, mannkyninu – og
enginn nema Bruce Willis getur
bjargað framtíð okkar á jörðu.

¥ 6%25,%)+!.5- eru það
ekki vélmenni heldur óáþreifanlegar verur, hvorki lifandi né
dauðar, sem hafa snúist gegn
mannkyninu. Þessar verur sitja
yfir hlut fólks, skammta því lífskjör, frelsi, ákveða smekk þess og
ráða yfir fræðslu og afþreyingu.
3+5''!6%252

þessar kallast fyrirtæki og þau grimmustu
heita BANK, GROUP, HOLDING
eða CAPITAL. Eitthvað höfum við
reynt að skapa lagalegt umhverfi
til að hafa hemil á þessum tröllauknu tilberum sem sjúga úr
okkur alla nyt. En hvernig á að
setja lög um nýja tegund af
ómennskum risum? Stóru fyrirtækin drepa þau litlu sér til matar.
Það er frjáls samkeppni. Þessum
skuggaverum er ekkert heilagt.
Þau óttast hvorki guð né menn og
sýna það með því að nota guðlast í
auglýsingaskyni til að hreykja
sér. Það hneykslar mig ekki en ég
óttast risafyrirtæki sem eru jafnheimsk og þau eru voldug. Þessir
ómennsku risar hafa ekki kosningarétt en þeir hafa það vald
sem peningum fylgir – vald sem
er mun sterkara en kosningaréttur einstaklinga.

&92)24+) borga miklu lægri
skatta en manneskjur. Einyrkjar
þurfa að breyta sér í fyrirtæki til
að komast undan skattpínd sem
er talin mátuleg fyrir fólk sem
lifir á vinnuframlagi sínu. Það er
bæði löglaust og svívirðilegt
ranglæti.
MÉR
blöskrar
umhyggjuleysi stjórnmálamanna
fyrir þjóð sinni. Hvernig væri að
slaka aðeins á í þeim metnaði að
kaupa íslenskum embættismönnum háar stöður á alþjóðavettvangi og líta sér nær, hugsanlega
með því að huga að stöðu litla
mannsins, manneskjunnar sem
fjórða hvert ár er kölluð kjósandi? Hvernig væri að kjósendur
nytu sömu velvildar stjórnvalda
og fyrirtækin gera? Hvernig væri
að hvíla sig á umræðunni um evru
eða krónu fram að jólum og taka
smá umræðu um hvers konar
samfélag okkur manneskjurnar
langar að móta? Ég er frjálsborinn Íslendingur og hef engan
áhuga á að vera þræll eins eða
neins.
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