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Raftónlistarmaður
inn Kippi Kaninus,
Guðmundur
öðru nafni
Vignir Karlsson
forrit þegar
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kemur að tónlistar tvö uppáhaldssköpun.
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Vignir, eins
þátt í ýmsumog hann er oftast kallaður,
verkefnum
hefur tekið
list. Hann
tengdum
hefur verið
landi, sýnt
með í fjölda tónlist og myndá tvíæringi
samsýninga
unglistarþ
í Holátt kirkjulistí Cararra á Ítalíu,
setningargjörningi
séð um
arhátíðar,
verið í
Rúríar í t
sungið
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2ANDVER
b2ANDVER ER FULLTRÒI HINS NORMALA
SKRIFSTOFUMANNS SEM SITUR Å GAMLA
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ERFIÈA VIKU OG HORFIR ¹ 3PAUGSTOF
UNA m SKRIFAR 'UÈMUNDUR !NDRI
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3ÁRBLAÈ UM FASTEIGNIR

Það er hátt

til lofts og vítt

Björt og falleg
til veggja í

Flétturima

16.

Remax fasteigna
sala hefur fengið
fimm herbergj
til sölu fallega
a íbúð á besta
við Flétturim
stað í Grafarvo
a 16.
gi
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Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@rema
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Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800

Stefán Páll
Löggiltur

Um er að
ræða stórglæsi
hæðum. Á
lega þakíbúð
henni eru
á tveimur
tvennar svalir
er einstakleg
þaðan sem
a vítt og fallegt.
útsýni
Í íbúðinni
eru fimm
góð svefnherb
aðalhæð og
tvö á efri
ergi, þrjú
hæð. Á aðalhæðin
á
ig baðherber
gi, borðstof
ni er einn
fi
ld

þakíbúð

herbergið
er rúmgott
með sexföldum
mikilli lofthæð,
skápum og
en
er með tvöföldum annað barnaherb
ergið á aðalhæð
stórum gluggum, skáp. Hitt barnaherb
ergið
þakglugga
inu er falleg
og góðu útsýni. er með
innrétting
Í eldhúsog gott vinnuplás
er meðal annars
s. Á efri hæð
sjónvarpshol
úr herbergi.
og útgengt
er á svalir
Með eigninni
fylgja tvö
bílageymslu
rúmgóð stæði
sem rúm
í lok ð i
h
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Æskilegt að skilja að samkeppnisrekstur og einokun
Iðnaðarráðherra áformar róttækar breytingar á orkumarkaði. Hann telur æskilegt að skilja á milli samkeppnisreksturs og einokunarstarfsemi orkufyrirtækja. Greiða eigi fyrir aðgang að náttúruauðlindum.
34*«2.-, Össur Skarphéðinsson

&«,+ 

ATH ALLVIÐASELDAGJUMA !



Ólíkt helstu
hugbúnaðarrisunum
arteymi Renoise
þá vinnur
náið með notendum
á netinu og
þróunog lagfæringfá þeir þannig hugmynd hugbúnaðarins
á er Ableton um. Hitt forritið sem ir að nýjungum
Vignir heldur
Live.
„Það er ferskt
upp
og skemmtile
auðvelt að
gt forrit
nota
hugmyndum, í spuna. Það er auðvelt að vinna í og
byrja á einhverju
að henda inn
vaxa utan á
það Þá
litlu
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Björt og falleg þakíbúð í Grafarvogi
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iðnaðarráðherra undirbýr nú róttækar breytingar á skipan orkumála í landinu.
Hann telur æskilegt að aðskilja
með öllu þann hluta orkumarkaðarins þar sem einokun ríkir í
krafti sérleyfa frá því sem í dag
telst til samkeppnisreksturs.
Þannig yrði dreifing heits og
kalds vatns, rafmagns og fráveitna skilin frá orkuframleiðslu
og sölu.
„Þjóðin hefur orðið vitni að því

að ásóknin í íslenskar orkulindir
fer vaxandi um þessar mundir af
hálfu alþjóðlegra fjármálafyrirtækja og það er bara tímaspursmál hvenær stórir kaupendur að
raforku vilja eignast beinan
aðgang að orkulindunum,“ segir
Össur.
Hann telur að eins og málum er
nú háttað eigi alþjóðleg fyrirtæki,
hvort sem þau hafa íslenska eða
erlenda heimilisfesti, greiða leið
að einokunarþætti orkumarkaðarins og við því þurfi að bregðast.

„Út frá þessari stöðu og vegna
þeirrar miklu gerjunar sem er á
markaðnum held ég að nú sé svo
komið að við þurfum að skerpa
reglurnar og taka ákvarðanir sem
miða í senn að því að verja
almannahagsmunina en greiða
líka fyrir orkuútrás og almennri
samkeppni á markaðnum.“
Össur vill jafnframt tryggja
félagslega meirihlutaeign á þeim
þáttum markaðarins sem annast
almannaþjónustu á sviði orkumála. „Það myndi tryggja að

¥ $!' 

Kapteinn baðst
afsökunar fyrir
hönd sjóhersins

-IKIL SPENNA ER ¹
TOPPI OG BOTNI ,ANDS
BANKADEILDAR KARLA
EN FJËRIR LEIKIR
FËRU FRAM Å
G¾R

,®'2%',5-, Lögregla handtók
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H¾GARI LENGST AF 4ÎLUVERÈ RIGNING
EFTIR H¹DEGI ¹ VESTURHLUTA LANDSINS
"JART FRAM EFTIR DEGI AUSTAN TIL EN
D¹LÅTIL V¾TA Å KVÎLD (LÕNANDI VEÈUR
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Mánudagur
Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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*Samkvæmt
Samkvæmt
S
kvæ
fjö
fjölmiðlakönnu
fjölmiðlakönnun
ölmiðlakönnu
ö
lakö un Capacent
pace í júlí 2007

danskan sjóliða í fyrrinótt fyrir
að kasta af sér vatni á hús
Héraðsdóms Reykjavíkur.
Örðugt reyndist að tjónka við
hann vegna mikillar ölvunar og
var hann því látinn sofa úr sér í
fangaklefa. „Kapteinninn af
skipinu kom svo og leysti hann út
og bað í leiðinni íslensku þjóðina
afsökunar fyrir hönd danska
sjóhersins,“ segir varðstjóri.
Alls voru 24 handteknir fyrir
brot á lögreglusamþykkt í
fyrrinótt, flestir fyrir sama brot
og sá danski. Helmingur þeirra
gekkst við broti sínu en geri
menn það ekki fer málið í
flóknari farveg sem getur leitt af
sér þyngri sektir. Talsverður erill
var í miðborginni en varðstjóri
segir þó að bæði lögreglumenn
og dyraverðir sjái bragarmun á
bænum eftir að lögregla fór að
taka harðar á agabrotum.
SH

%R ËSKÎP ÖAKKL¹T OG HR¾RÈ
-%..).' „Þetta kom mér gjörsamlega á óvart. Ég er
ósköp þakklát og hrærð að vera talin þess virði að
verðlaunin heiti í höfuðið á mér,“ segir Guðrún Helgadóttir rithöfundur.
Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur voru
stofnuð í fyrradag af Velferðarsjóði barna. Að lokinni
frumsýningu á Óvitum hjá Leikfélagi Akureyrar steig
Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar,
á svið og tilkynnti um stofnun verðlaunanna.
Kári segir Velferðarsjóð barna hafa verið hugsaðan
til að styrkja málefni sem lúta að börnum sem minna
mega sín. „Þegar maður veltir fyrir sér hvað

Fréttablaðið

70%
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3JËLIÈI MEIG ¹ (ÁRAÈSDËM

+2 VANN EN &(
TAPAÈI

8

hagsmunir neytenda yrðu algjörlega tryggðir í þeim geirum þar
sem ekki ríkir samkeppni, bæði
hvað varðar verð og þjónustu sem
yrði þá veitt með hagsmuni þeirra
að leiðarljósi.
Um þetta held ég að ekki ríki
lengur ágreiningur,“ segir Össur,
sem um leið vill auka frelsi og
samkeppni í orkuframleiðslu og
ennfremur tryggja að orkuréttindi sem eru í samfélagslegri forsjá verði það áfram.

bókmenntir gera fyrir okkur þá hjálpa þær okkur að
setja lífsreynslu okkar í samhengi og þær hjálpa
okkur að skilja okkur sjálf í tengslum við veruleikann
og í tengslum við drauma. Þegar þú hjálpar börnum
að setja sig í samhengi þá ertu að undirbúa þau undir
að verða betri þegna í sínu samfélagi og það tel ég
vera mjög gott.“
Fyrsta viðurkenningin úr sjóðnum fer til Guðrúnar
sjálfrar. Til stendur að veita viðurkenningu árlega til
höfundar sem þykir hafa skarað fram úr í barnabókmenntum. Peningaverðlaunin hverju sinni eru ein
milljón króna.
LBB
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(¾GRIMENN FENGU ENDURNÕJAÈ UMBOÈ TIL AÈ HALDA UM STJËRNTAUMANA Å 'RIKKLANDI

Stjórn Karamanlis heldur velli
'2)++,!.$ !0 Ríkisstjórn hægri-

Elliði, er hvalafullt
í Vestmannaeyjum?
b6ESTMANNAEYJAR ERU UM ÖESSAR
MUNDIR HEIMSËTTAR AF HVERSLAGS KVIK
INDUM p TVÅF¾TTUM SEM OG ÎÈRUM
p OG VEL TEKIÈ ¹ MËTI ÎLLUMm
4VEIR HVALIR HAFA HALDIÈ TIL Å 6ESTMANNA
EYJAHÎFN OG VAKIÈ ATHYGLI HEIMAMANNA
%LLIÈI 6IGNISSON ER B¾JARSTJËRI Å 6EST
MANNAEYJUM

flokksins Nýtt lýðræði, undir forystu Costas Karamanlis, fór með
sigur af hólmi í þingkosningum í
Grikklandi í gær. Samkvæmt
útgönguspám og fyrstu tölum
fengu þó báðir stóru flokkarnir –
Nýtt lýðræði og sósíalistaflokkurinn PASOK – minna fylgi nú en í
síðustu kosningum.
Þegar um 40 prósent atkvæða
höfðu verið talin var Nýtt lýðræði
með 43,8 prósent atkvæða en
PASOK, undir forystu Georgs Papandreou, með 38,7 prósent. Kjörsókn mældist um 70 prósent. Samkvæmt útgönguspá fyrir gríska

(%,$52 6%,,) #OSTAS +ARAMANLIS FOR

S¾TISR¹ÈHERRA KEMUR ÒR KJÎRKLEFANUM Å
¶ESSALËNIKU Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

ríkissjónvarpið NET fékk Nýtt
lýðræði 42,2 prósent atkvæða en
PASOK 38,5 prósent. Í síðustu

kosningum árið 2004 fékk Nýtt
lýðræði 45,4 prósent atkvæða en
PASOK 40,5 prósent.
Áður en endanleg úrslit lágu
fyrir leit því út fyrir að Nýtt lýðræði fengi hreinan þingmeirihluta. „Svo virðist sem Nýtt
lýðræði muni mynda ríkisstjórnarmeirihluta,“ sagði Dimitris Avramopoulos, fráfarandi heilbrigðisráðherra. „Stærð meirihlutans
mun ekki hafa áhrif á það hve skilvirk ríkisstjórn okkar verður.
Jafnvel með 151 fulltrúa á þingi
munum við keyra umbótaáform
okkar í gegn.“ 300 fulltrúar eiga
sæti á Grikklandsþingi.
AA

Allt að 300 manns
starfa í Kolaportinu
2)434*«2. 3IGURÈUR + +RISTINSSON ANNAR

FR¹ H¾GRI ¹BYRGÈARMAÈUR $JÎFLAEYJUNN
AR SÁR EKKI EFTIR BIRTINGU FÅKNIEFNAGREINAR

2ITSTJËRI $JÎFLAEYJUNNAR

Sér ekki eftir
fíkniefnagrein
²4'&! „Við höfum ekki heyrt af
neinni úthýsingu ennþá, fyrir utan
auðvitað ummælin frá rektori MS í
blaðinu í gær,“ segir Sigurður
Kjartan Kristinsson, ritstjóri og
ábyrgðarmaður fríblaðsins
Djöflaeyjunnar. Umfjöllun um
fíkniefni í blaðinu hefur vakið
talsverð viðbrögð og sagði rektor
Menntaskólans við Sund meðal
annars í Fréttablaðinu í gær að
blaðinu yrði hent úr skólanum.
„Ég er búinn að vera að skoða
umræður á netinu,“ segir Sigurður.
„Það virðist aðallega vera miðaldra
fólk og upp úr sem er viðkvæmt
fyrir þessu.“ Hann segist ekki sjá
eftir að hafa birt greinina, sem
nokkrir ritstjórnarmeðlimir
skrifuðu í sameiningu. „Ég held að
flestir geri sér grein fyrir því að við
séum bara á þessari öld, með
Hugleiki og allt það. Það eru allir
orðnir svo svartir.“
Búið er að dreifa blaðinu í flesta
framhaldsskóla. „Við sjáum til
hvernig það fer svo,“ segir hann. SH

3+/4,!.$
#OLIN -C2AE DEYR Å ÖYRLUSLYSI
#OLIN -C2AE FYRRVERANDI HEIMS
MEISTARI Å RALLAKSTRI FËRST ¹SAMT FIMM
¹RA GÎMLUM SYNI SÅNUM OG TVEIMUR
ÎÈRUM ER ÖYRLA SEM HANN FLAUG HRAP
AÈI Å SKËGLENDI N¹L¾GT HEIMILI HANS Å
3KOTLANDI ¹ LAUGARDAG

Framkvæmdastjóri Kolaportsins telur að allt að 300 manns hafi tekjur af starfsemi Kolaportsins um meðalhelgi. Gallup taldi þar allt að 12.000 gesti. Stærsta
hagsmunamálið sé þó mannlífið, sem eigi að víkja fyrir 56 bílastæðum tollvarða.
6%23,5. „Í Kolaportinu starfa
milli 200 og 300 manns um hverja
helgi, þegar taldir eru þeir sem
standa og selja og þeir sem sjá
um þrif, lagfæringar, rekstur og
fleira,“ segir Gunnar Hákonarson, framkvæmdastjóri Kolaportsins.
Um helgar breytist því Kolaportið í einn stærsta vinnustað
borgarinnar. Gunnar segir að
Gallup hafi eitt sinn verið fengið
til að telja fjölda gesta og reyndust þeir vera milli 10.000 og
12.000 talsins.
„Mesta hagsmunamálið er þó
mannlífið sjálft,“ segir Gunnar. Í
Portinu þrífist gífurleg fjölbreytni og gróska. „Áður en Kolaportið var opnað var ekki sála í
miðbænum um helgar.

Áður en Kolaportið var
opnað var ekki sála í miðbænum um helgar.

-%..).' ¥ +/,!0/24) ¥ +OLAPORTINU KENNIR ÕMISSA GRASA ¶AR M¹TTI TIL AÈ MYNDA

FINNA ÖESSA FÎGRU MYND HJ¹ BËKSALANUM !LLT AÈ  MANNS KOMA Å +OLAPORTIÈ
UM HVERJA HELGI
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Ég veit að erlendis þykir mikilsvert að hafa svona starfsemi í
miðbæjum og borgaryfirvöld
leggja áherslu á að styrkja hana,“
segir hann.
Borgarstjóra voru afhentar á
mánudaginn undirskriftir um
3.700 gesta Kolaportsins, sem
söfnuðust á röskum tólf tímum.
„Þetta er síðasta hálmstráið, að
mótmæla. Allt er þetta pólitískum vilja háð,“ segir Gunnar.

¶ËRHALLUR !RASON SKRIFSTOFUSTJËRI Å
FJ¹RM¹LAR¹ÈUNEYTINU SEGIR AÈ M¹LIÈ
SNÒIST UM BÅLAST¾ÈI ¹ ÖAKI HÒSSINS
¶AR SÁU UM  BÅLAST¾ÈI SEM
NÕTIST EKKI EFTIR AÈ BRAUTIN SEM L¹
ÖANGAÈ VAR RIFIN ¥ SAMNINGI VIÈ BORG
INA FR¹ ÖEIM TÅMA HAFI VERIÈ GERT R¹È
FYRIR AÈ BORGIN MYNDI ÒTVEGA NÕJA
UTAN¹LIGGJANDI BRAUT UPP ¹ ÖAKIÈ
b3ÅÈAN HEFUR SKIPULAGIÈ BREYST
OG BORGIN GETUR EKKI BYGGT ÖESSA
BRAUT ¶VÅ ÖARF AÈ KOMAST Å GEGNUM

HÒSIÈ m SEGIR HANN ¶ËRHALLUR TELUR
AÈ V¾NTANLEGT BÅLAST¾ÈAHÒS ¹ MËTI
TOLLSTJËRAHÒSINU UPPFYLLI EKKI ÖÎRF
EMB¾TTISINS ¶AÈ SVARI ÖÎRF ANNARRA
Å KRING
3PURÈUR UM MÎGULEGA TAKMÎRKUN
¹ FRAMKV¾MDATÅMA TIL AÈ KOMA
Å VEG FYRIR AÈ +OLAPORTIÈ ÖURFI AÈ
VERA LOKAÈ Å MARGA M¹NUÈI KVEÈUR
¶ËRHALLUR ÖAÈ bEÈLILEGT OG SJ¹LFSAGTm
AÈ FRAMKV¾MDIR FARI FRAM MEÈ SEM
MINNSTRI RÎSKUN FYRIR +OLAPORTIÈ

®LVUÈ KONA ËK TVISVAR ÒT AF

Komst ekki alla
leið út á þjóðveg
,®'2%',5-, Kona á sextugsaldri
ók bíl sínum út af veginum í
Miðfirði um hádegisbil í gær.
Þegar lögreglumenn komu á
vettvang kom í ljós að konan hafði
skömmu áður ekið út af veginum
á öðrum stað, en komið bílnum
upp á hann að nýju. Þegar betur
var að gáð reyndist konan talsvert
ölvuð.
Bíllinn skemmdist töluvert en
konan slapp heil á húfi. „Sem
betur fer komst hún ekki alla leið
út á þjóðveginn,“ sagði varðstjóri
lögreglunnar á Blönduósi.
Konan var færð á lögreglustöð
þar sem tekin var úr henni
blóðprufa.
SH
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6ILHJ¹LMUR ¶ 6ILHJ¹LMSSON
BORGARSTJËRI ER HLIÈHOLLUR
STARFSEMI +OLAPORTSINS OG SEGIR
HANA MIKILV¾GA (ANN RIFJAR UPP
ÖEGAR HANN KOM AÈ ÖVÅ AÈ FINNA
+OLAPORTINU AÈSTÎÈU ¹ SÅNUM
TÅMA Å NÒVERANDI HÒSN¾ÈI
&R¹ FYRSTU TÅÈ HAFI VERIÈ LITIÈ
¹ ÖETTA HÒS TOLLSTJËRA SEM
TÅMABUNDIÈ
ÒRR¾ÈI
"REYTINGAR
HAFI LENGI
STAÈIÈ TIL ¹
HÒSINU OG AÈ
LOKUM HAFI
KOMIÈ KRAFA
UM AÈ +OLA
PORTIÈ F¾RI
MEÈ ÎLLU ÒT
b/G ÖAÈ VAR
EITT AF MÅNUM 6),(*,-52 ¶
6),(*,-33/.
FYRSTU VERKUM
SEM BORGAR
STJËRI AÈ BEITA MÁR FYRIR ÖVÅ AÈ
+OLAPORTIÈ FENGI AÈ VERA ÖARNA
¹FRAM MEÈ EINUM EÈA ÎÈRUM
H¾TTI m SEGIR HANN
.IÈURSTAÈAN HAFI VERIÈ ÖESSI
+OLAPORTIÈ VERÈUR ¹FRAM Å HÒSINU
EN MISSIR UM FIMMTUNG
b¶ETTA FANNST MÁR ¹G¾TT ÒTSPIL
HJ¹ TOLLINUM (ÒSEIGENDUR ;FJ¹R
M¹LAR¹ÈUNEYTIÈ= EIGA AUÈVITAÈ
RÁTT ¹ AÈ R¹ÈSTAFA SÅNU HÒSN¾ÈIm
6ILHJ¹LMUR SEGIST EINNIG HAFA
SVIPAST UM EFTIR ÎÈRU HÒSN¾ÈI
UNDIR +OLAPORTIÈ EN SVO STËRT
HÒSN¾ÈI SÁ EKKI AUÈVELT AÈ
FINNA -¹LIÈ SÁ HINS VEGAR EKKI
BEINLÅNIS ¹ KÎNNU BORGARINNAR
ÖVÅ HÒN SÁ HVORKI LEIGUSALI NÁ
EIGANDI HÒSSINS
b¡G HEF ÖVÅ KOMIÈ UNDIR
SKRIFTUNUM TIL SKIPULAGS OG
BYGGINGARSVIÈS OG TIL EIGANDA
HÒSSINS FJ¹RM¹LAR¹ÈUNEYTISINS m
SEGIR 6ILHJ¹LMUR OG VÅSAR TIL 
UNDIRSKRIFTA SEM HONUM VORU
AFHENTAR ¹ M¹NUDAGINN
b¡G SKAL EKKI SEGJA HVAÈA
SKREF VERÈA STIGIN EN ÖAU VERÈA
EKKI STIGIN NEMA Å N¹NU SAMR¹ÈI
VIÈ EIGENDUR HÒSSINS m SEGIR
HANN

KLEMENS FRETTABLADIDIS

'REININGARDEILD +AUPÖINGS BANKA FJALLAR UM FASTEIGNAMARKAÈINN Å NÕRRI SP¹

3J¹ FYRIR RAUNL¾KKUN FASTEIGNA
6)¨3+)04) Gert er ráð fyrir níu prósenta hækkun

fasteignaverðs á þessu ári, en kólnun á því næsta í
nýrri spá greiningardeildar Kaupþings banka.
Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningardeildarinnar, segir að á næsta ári muni fasteignaverð lækka
að raunvirði. „Þá spáum við hækkun að nafnvirði
upp á 2,5 prósent um leið og gert er ráð fyrir
fjögurra prósenta verðbólgu.“ Ástæðu fyrirséðrar
kólnunar á fasteignamarkaði segir Ásgeir vera að
vaxtahækkanir Seðlabankans fari nú að koma fram
af fullum þunga í vöxtum fasteignalána.
Þá segir Ásgeir veltu á fasteignamarkaði á þessu
ári sambærilega við það sem gerðist þegar mest lét
árið 2004 eftir að bankarnir komu fyrst inn á
fasteignamarkað. „Í sumar hefur rúmlega 220 til 230
samningum verið þinglýst á viku.“
Í spá greiningardeildarinnar sem birt er í dag er
það sagt bera vitni um aukið framboð á markaðinum
að fasteignaverð skuli ekki hafa hækkað meira en
raun ber vitni, miðað við alla þá eftirspurn sem brotist hafi fram á fyrri hluta ársins. „Veltuaukningin
2004 olli mun meiri hækkunum,“ segir Ásgeir. „Hins
vegar bendir allt til þess að framboðið muni vaxa

¥"²¨ 4), 3®,5 6ELTA ¹ FASTEIGNAMARKAÈI Å ¹R VERÈUR SAMB¾RILEG

VIÈ ÖAÈ SEM GERÈIST ¹RIN  OG  SEGIR GREININGARDEILD
+AUPÖINGS
&2¡44!",!¨)¨'6!

hraðar en eftirspurn þegar kemur fram á næsta ár.“
Hann segir langtímahorfur þó góðar enda allt útlit
fyrir að Reykvíkingum haldi áfram að fjölga hratt á
næstu árum.
ËK¹

Ég ætlaði bara að fá mér fiðlu
Það skiptir máli að spara á réttum stað.
Peningamarkaðssjóður SPRON hefur gefið langhæstu ávöxtun allra peningamarkaðssjóða á Íslandi síðustu 12 mánuði eða 15,4%*.
Enginn annar íslenskur peningamarkaðssjóður náði yfir 15% á sama tímabili*.

Peningamarkaðssjóður SPRON hefur það markmið að ná
góðri ávöxtun og áhættudreifingu. Hann hentar því vel fyrir þá sem vilja ekki
taka mikla áhættu en njóta samt stöðugrar ávöxtunar. Enginn kostnaður fylgir
því að fjárfesta í sjóðnum og inneignin er algjörlega óbundin.

Himinn og haf / SÍA - 9071096

Kynntu þér málið nánar á spronverdbref.is

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is
*Nafnávöxtun miðast við 31. ágúst 2006 til 31. ágúst 2007 skv. sjodir.is
Peningamarkaðssjóður SPRON er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Rekstrarfélag SPRON.
Útboðslýsingu má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa, www.spronverdbref.is. Athygli er vakin á að fjárfestingarsjóðir eru áhættumeiri fjárfestingarkostur en verðbréfasjóðir skv. lögum.
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TTINGJAR ÖEIRRA SEM LÁTUST Å SLYSINU ¹ 6IÈEYJARSUNDI LEITA ENN RÁTTAR SÅNS

-ISSTI STJËRN ¹ BÅL Å H¹LKU

*ËNAS K¾RÈUR FYRIR AÈ SELJA (ÎRPU

Fór þrjár veltur
en slapp vel

$«-3-, Aðstandendur þeirra
sem fórust þegar skemmtibáturinn
Harpa steytti á skeri á Skarfaskeri
á Viðeyjarsundi í september 2005
hafa kært Jónas Garðarsson fyrir
að hafa selt bátinn ólöglega úr
landi, og þannig komið í veg fyrir
að andvirði bátsins rynni til þeirra
sem hluti af skaðabótum. Þeir
segja bátinn nú í Bandaríkjunum.
Jónas var dæmdur í þriggja ára
óskilorðsbundið fangelsi fyrir að
hafa valdið slysinu og dæmdur til
að greiða aðstandendum Matthildar Harðardóttur og Friðriks Hermannssonar, sem létust í slysinu,
um tíu milljónir króna í skaðabætur.

"452).. (!20! *ËNAS 'ARÈARSSON

VAR D¾MDUR Å ÖRIGGJA ¹RA FANGELSI FYRIR
MANNDR¹P AF G¹LEYSI (ANN HEFUR EKKI
HAFIÈ AFPL¹NUN
&2¡44!",!¨)¨34%&.

Sagt var frá því í Fréttablaðinu
6. september síðastliðinn að báturinn hefði ekki fundist þegar átti að

bjóða hann upp. Hann var úrskurðaður í löggeymslu 19. október 2006
og Jónasi tilkynnt um það samdægurs. Að því er fram kemur í
kærunni sem Jóhannes Rúnar
Jóhannsson, lögmaður aðstandenda, leggur fram í þeirra nafni,
sendi Jónas bátinn úr landi 17. nóvember 2006, tæpum mánuði eftir
að honum var tilkynnt um kyrrsetningu hans.
Jónas hefur sjálfur sagst hafa
selt bátinn í byrjun árs 2006. Í
kærunni segir að þær upplýsingar
sem kærendur hafa aflað sér standist engan veginn. Þeir gera kröfu
um að Jónas verði dæmdur til refsingar fyrir skilasvik.
SH

/* 3IMPSON HANDTEKINN

Sakaður um
aðild að ráni

4ARO !SO UM ARFTAKASLAG

Segir Fukuda
ofjarl sinn
*!0!. !0 Yasuo Fukuda úr

öldungaforystusveit japanska
stjórnarflokksins LDP virtist í gær
eiga greiða leið að því að verða
arftaki Shinzos Abe sem flokksformaður og forsætisráðherra,
eftir að Taro Aso lýsti því yfir að
hann teldi að hann myndi lúta í
lægra haldi fyrir Fukuda ef kosið
yrði á milli þeirra.
Aso, sem er fyrrverandi
utanríkisráðherra og hafði fyrst
eftir að Abe boðaði afsögn sína í
síðustu viku verið álitinn líklegur
arftaki, sagðist þó myndu gefa
áfram kost á sér þó ekki væri
nema til að tryggja flokksmönnum
opið formannskjör. Ákveðið hefur
verið að það fari fram 23.
september.
AA

hafa sloppið vel þegar bíll hans
valt á Skeiðavegi við Merkurhraun
rétt eftir miðnætti í fyrrinótt.
Maðurinn missti stjórn á bílnum
og valt bíllinn þrjár veltur út af
veginum.
Maðurinn mun ekki hafa slasast
alvarlega að sögn lögreglunnar á
Selfossi, en var þó fluttur með
sjúkrabíl á spítala til aðhlynningar.
Talið er að maðurinn hafi ekið
inn á hálkusvæði án þess að gera
sér grein fyrir því með fyrrgreindum afleiðingum. Bíllinn er
talinn ónýtur eftir slysið.
SH

.ÕR FORMAÈUR 353
"2/4.!¨) &R¹ VETTVANGI SLYSSINS ¹

Þórlindur Kjartansson kjörinn

0HUKET FLUGVELLI 6ÁLIN BROTNAÈI Å TVENNT
VIÈ BROTLENDINGU OG ELDAR KVIKNUÈU
&2¡44!",!¨)¨!0

"!.$!2¥+). !0 O.J. Simpson, sem

hlaut frægð fyrst fyrir stjörnuferil sinn í ruðningsbolta í
Bandaríkjunum og síðan fyrir að
vera sýknaður af
morði á eiginkonu
sinni í einu
umtalaðasta
réttarhaldi síðustu
áratuga, var í gær
handtekinn,
grunaður um aðild
að vopnuðu ráni.
/* 3)-03/.
Ránsfengurinn
sem um ræðir er
munir sem tengjast ferli Simpsons, en þeir voru varðveittir í
húsnæði hótelspilavítis í Las
Vegas. Sjálfur hefur Simpson sagt
að hann hafi við nokkra aðra
menn aðeins verið að endurheimta muni úr sinni eigu.
Engin vopn hefðu komið við
sögu. Að sögn lögreglu eru sex
manns grunaðir um aðild að
málinu.
AA

,®'2%',5-, Ungur maður þykir

34*«2.-, Þórlindur Kjartansson
var kjörinn formaður Sambands
ungra sjálfstæðismanna (SUS) á
þingi sambandsins á Seyðisfirði
í gær. Þórlindur
hlaut 90,5
prósent
atkvæða. Alls
greiddu 171
manns atkvæði
á þinginu og
¶«2,).$52
hlaut Þórlindur +*!24!.33/.
152 atkvæði.
Teitur Björn Einarsson var
kjörinn fyrsti varaformaður og
hlaut hann 129 atkvæði.
LBB

Nærri níutíu manns
fórust í brotlendingu
Eftir því sem næst varð komist voru tveir Svíar en ekki fleiri Norðurlandabúar
meðal látinna í flugslysi sem varð á taílensku ferðamannaeyjunni Phuket í gær. Þota
á leið frá Bangkok brotlenti í úrhellisrigningu og brotnaði í tvennt. 42 komust lífs af.
Farþegaþota með
marga erlenda ferðamenn innanborðs hrapaði í gær á taílensku
ferðamannaeyjunni Phuket. 88
manns fórust í slysinu en 42 manns
komust lífs af, mismikið slasaðir,
að sögn taílenskra yfirvalda.
Worapot Ratthaseema, varahéraðsstjóri Phuket, sagði að í bili
lægi ekki fyrir hve margir útlendingar hefðu verið meðal látinna,
en staðfest væri að þar væri að
finna fólk af írsku, ísraelsku, áströlsku og bresku þjóðerni. Samkvæmt því sem fréttavefur
Politiken hafði eftir starfsmanni
danska sendiráðsins í Bangkok
voru nöfn tveggja Svía á óopinberum lista yfir látna en ekki aðrir
Norðurlandabúar.
4!¥,!.$

!0

Embættismenn á vettvangi
sögðu að flugvélin, sem var af
gerðinni MD-82, brotlenti í roki og
rigningu, hefði runnið út af flugbrautinni og brotnað í tvennt. Fólk
sem komst lífs af úr slysinu lýsti
miklu öngþveiti, þar sem farþegar
reyndu í ofboði að bjarga lífi sínu
með því að skríða út um glugga
eftir að eldar höfðu kviknað í
sundurbrotinni flugvélinni og
reykur byrgði öllum sýn.
Þotan, sem var frá taílenska lággjaldaflugfélaginu One-Two-Go,
var með 123 farþega og sjö manna
áhöfn á leið frá Bangkok til Phuket þegar slysið varð.
Taílenska heilbrigðisráðuneytið
birti lista með nöfnum 30 útlendinga sem komist hefðu lífs af úr

slysinu en alls voru 78 erlendir
ríkisborgarar sagðir hafa verið
um borð. Jikarat Wongtawan,
starfsmaður sjúkrahúss á Phuket
þar sem 32 af þeim sem komust
lífs af lágu, sagði að þar af væru
átta Bretar, fimm Þjóðverjar,
fimm Íranar, tveir Ísraelar og einn
Ástrali, Íri og Kanadamaður.
Talsmenn
flugmálayfirvalda
vildu ekki skera úr um það strax
hvað hefði valdið slysinu, en sögðu
veðurskilyrðin mjög sennilega
hafa átt þar hlut að máli.
Slysið er það mannskæðasta
sem orðið hefur í Taílandi síðan í
desember 1998, þegar 101 maður
fórst í brotlendingu þotu Thaiflugfélagsins í Surat Thani.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

"4)34 ¥ («0).. ,UNDAPYSJA LÁK SÁR

MEÈ HVÎLUNUM

&2¡44!",!¨)¨«3+!2

6ESTMANNAEYJAHÎFN

Hvalirnir
svamla enn
.44²2! Hvalirnir sem gerðu sig
heimakomna í Vestmannaeyjahöfn í fyrradag eru þar enn.
Nýjustu fregnir af hvölunum eru
þær að nú hefur lundapysja bæst
í hópinn. Hún hefur leikið sér að
því að synda nálægt hvölunum.
Þrátt fyrir augljósan stærðarmun
virðist pysjan óhrædd við hvalina
og fór vel á með þeim í gær þegar
ljósmyndari Fréttablaðsins var á
ferð í höfninni.
Hvalirnir hafa vakið mikla
kátínu á meðal heimamanna og
hafa fjölmargir farið niður á höfn
til að fylgjast með þessum nýju
gestum Vestmannaeyja.
LBB

Tilboðslán

...fyrir hverju sem er

Óvenju
hagstætt lán!

16,75%

- Lægri greiðslubyrgði
- Lægra lántökugjald
- Óverðtryggt lán

Tilboðslánið hentar vel til að greiða niður óhagstæðar skuldir, eða
að láta draumana rætast, hvort sem það er eldhúsinnrétting, trommusett, uppþvottavél, framkvæmdir heimafyrir eða eitthvað annað…
…þitt er valið!

Dæmi um meðalgreiðslu á mánuði
Fjöldi ára

200.000 kr.

400.000 kr.

600.000 kr.

800.000 kr.

1.000.000 kr.

1

19.314 kr.

38.071 kr.

56.828 kr.

75.585 kr.

94.342 kr.

2

10.488 kr.

20.586 kr.

30.684 kr.

40.782 kr.

50.880 kr.

3

7.546 kr.

14.758 kr.

21.969 kr.

29.181 kr.

36.393 kr.

4

6.075 kr.

11.844 kr.

17.612 kr.

23.380 kr.

29.149 kr.

5

5.193 kr.

10.095 kr.

14.998 kr.

19.900 kr.

24.803 kr.

6

4.604 kr.

8.929 kr.

13.255 kr.

17.580 kr.

21.905 kr.

7

4.184 kr.

8.097 kr.

12.010 kr.

15.923 kr.

19.836 kr.

8

3.869 kr.

7.472 kr.

11.076 kr.

14.680 kr.

18.284 kr.

Þú getur sparað 367.584 kr.
með því að taka tilboðslán S24:
20%

21,15%
16,75%

10%

Forsendur: 1,5% lántökugjald - 1,5% stimpilgjald - 16,75% vextir - Kostnaður lánaður

0%

S24

Algengir vextir á
skammtímalánum
banka og sparisjóða

M.v. 2 milljón króna lán í 8 ár og 16,75% vexti hjá S24 og
munur) þá borgarðu 3.829 kr. minna á mánuði með því að

Sæktu um lán...

vera með lánið hjá S24, þú sparar 45.948 kr. á ári og

367.584 kr. í heildina.

WWW.s24.is

Sæktu um lán...
WWW.s24.is

533 2424 – Sætún 1
*Miðað við vaxtatöflu S24 01.09.2007, sjálfvirka skuldfærslu af reikningi hjá S24
*Miðað við að umsækjandi uppfylli þau skilyrði sem S24 setur varðandi lánveitingar
Tilboð þetta gildir til 31.10.2007

Einn tveir og þrír 312.187

21,15% vexti hjá ónefndum fjármálafyrirtækjum (sem er 4,4%
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Horfðir þú á fyrsta Spaugstofuþátt vetrarins?
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Bera Kate og Gerry McCann
ábyrgð á hvarfi dóttur sinnar,
Madeleine McCann?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VÅSIRIS
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'ÅSLI -ARTEINN "ALDURSSON SETTI Å G¾R SAMGÎNGUVIKU Å 2EYKJAVÅK Å 0ERLUNNI

!LDREI OF SEINT AÈ PRËFA

Reykjavík orðin stór bílaborg

Hundrað ára
í hliðarvagni

5-(6%2&)3-, „Við höldum samgönguviku til að vekja
athygli borgarbúa á þeim kostum sem eru í boði þegar
kemur að samgöngum í borginni,“ segir Gísli Marteinn
Baldursson borgarfulltrúi.
Í vikunni verður boðið upp á fyrirlestra og fundi sem
snúa að samgöngum.
Gísli Marteinn leggur áherslu á að samgönguvikan
sé ekki herferð gegn einkabílnum heldur sé verið að
minna borgarbúa á aðra kosti í samgöngum.
„Ekki þarf að minna neinn á hvernig ástandið er á
götum borgarinnar sem helgast fyrst og fremst af því
að á síðustu tólf árum hefur bílaeign í borginni farið úr
450 bílum á hverja þúsund íbúa í 630 bíla á hverja þúsund íbúa.“ Hann segir að 630 bílar á þúsund íbúa sé
með því mesta sem gerist í stóru bílaborgunum í
Bandaríkjunum.
Gísli Marteinn segir Reykjavík þó ekki skipulagða
sem bílaborg þótt fjöldi bíla hafi aukist. „Þess vegna er

,®'2%',5&2¡44)2

-EIDDIST ¹ HÎFÈI Å BÅLVELTU

3LË TIL LÎGREGLUMANNS

®KUMAÈUR VAR FLUTTUR MEÈ SJÒKRA
FLUGI ¹ ,ANDSPÅTALANN MEÈ HÎFUÈ
¹VERKA EFTIR AÈ HANN VELTI JEPPA
SÅNUM Å H¹LKU VIÈ (RAUNAVEITUR Å
FYRRAKVÎLD -EIÈSL MANNSINS VORU
EKKI ALVARLEG OG VAR HANN ÒTSKRIFAÈUR
Å G¾R

&JËRIR MENN GISTU FANGAGEYMSLU
LÎGREGLUNNAR ¹ 3UÈURNESJUM Å FYRRI
NËTT VEGNA ÎLVUNARL¹TA OG ËSPEKTA
%INN ÖEIRRA HAFÈI SLEGIÈ TIL LÎGREGLU
MANNS 4EKIN VAR AF HONUM SKÕRSLA
Å G¾R EFTIR AÈ ¹FENGISVÅMAN RANN AF
HONUM

"!.$!2¥+). !0 Evelyn Warburton

3!-'®.'56)+!  3AMGÎNGUVIKA 2EYKJAVÅKURBORGAR VAR

SETT Å 0ERLUNNI Å G¾R

mikilvægt að við förum ekki að breyta borginni út frá
þessum nýtilkomna bílafjölda heldur skipuleggjum
borgina þannig að unga fólkið geti í framtíðinni valið á
milli margra kosta í samgöngumálum.“
LBB

í Berwick í Pennsylvaníuríki
sýndi og sannaði um helgina að
það er aldrei of seint að prófa að
aka mótorhjóli. Hún varð 100 ára
á fimmtudaginn var en henni var
ekið í eigin afmælisveislu í
hliðarvagni Harley Davidsonmótorhjóls, íklædd fullum skrúða
í stíl við farartækið – leðurjakka,
opnum hjálmi og sólgleraugum.
„Það var gaman í dag,“ sagði
Warburton eftir ferðina.
„Hún er alltaf til í að prófa
eitthvað nýtt,“ sagði dóttirin,
Nancy Hertzel, um móður sína.
AA

Greitt fyrir aðgang
að orkuauðlindum
Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra telur ekki óeðlilegt að notendur orkuauðlinda greiði umsamið gjald fyrir aðganginn. Gangi hugmyndir hans eftir
verður orkuauðlindum í umsjá ríkisins ekki úthlutað með varanlegum hætti.
34*«2.-, „Sá sem hefur eignar-

Óvitar!
Stórskemmtilegt
leikrit Guðrúnar
Helgadóttur fæst
í næstu bókabúð!
Allir í leikhús á
Akureyri!
Sýningar í
fullum gangi.

S. 4 600 200 / leikfelag.is

HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA

hald auðlindanna með höndum
verður að gefa öllum sem vilja
jafnan kost á að hasla sér völl í
samkeppnisrekstri um nýtingu
þeirra. Og það er alls ekki óeðlilegt að samið verði um gjald til
eigandans fyrir notkun,“ segir
Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra sem undirbýr umfangsmiklar breytingar á orkumarkaðnum
og hyggst leggja fram frumvarp
þar að lútandi í vetur.
Össur vill aðskilja einokunarog samkeppnisrekstur orkufyrirtækja og tryggja félagslega meirihlutaeign á fyrirtækjum sem
veita almannaþjónustu í krafti
einokunar.
Hann vill jafnframt tryggja að
þau orkuréttindi á sviði hita og
vatns sem nú eru
í samfélagslegri
forsjá verði það
áfram.
„Orkuauðlindum
í
umsjá ríkisins
mætti því ekki
ráðstafa
með
varanlegum
hætti og við
þurfum að finna
®3352
sanngjarna
3+!20(¡¨).33/. aðferð
til að
deila
nýtingu
þeirra út með þeim hætti sem
þjóðin getur fellt við sig,“ segir
Össur og bendir á að langflestar
þeirra orkulinda sem nú eru nýttar séu í opinberri forsjá sveitarfélaga eða ríkisins og voru byggðar
upp og þróaðar af samfélaginu.
Megnið af óbeisluðum orkulindum
sé það líka. Ekki standi til að ríkið

(%,,)3(%)¨!26)2+*5. )ÈNAÈARR¹ÈHERRA UNDIRBÕR UMFANGSMIKLAR BREYTINGAR ¹ SKIPAN

ORKUM¹LA Å LANDINU OG VILL MEÈAL ANNARS SKILJA AÈ SAMKEPPNISREKSTUR OG ALMANNA
ÖJËNUSTU ORKUFYRIRT¾KJANNA
&2¡44!",!¨)¨'6!

kaupi eða taki eignarnámi orkuréttindi í eigu einstaklinga eða
fyrirtækja.
„Ríkið gæti hins vegar sett þær
reglur um ráðstöfun orkuauðlinda
að ekki yrði heimilt að afsala þeim
til einkaaðila frekar en orðið er.
Sveitarfélög þyrftu þá að setja
orkuréttindin í sérstök félög ef
þau kysu að orkufyrirtæki í þeirra
eigu leituðu sér nýrra samstarfsaðila á markaði.“
Össur segir að náist samstaða
um þessar hugmyndir verði tryggt
að áhætturekstur, sem útrás orkufyrirtækjanna sé í eðli sínu, geti
ekki leitt til þess að orkuauðlind-

irnar tapist í annarra hendur.
Mikill og vaxandi áhugi alþjóðlegra fjárfesta, hvort heldur er
íslenskra eða erlendra, á íslenskum orkumarkaði er ástæða þess
að Össur vill skapa greininni nýjan
lagaramma. Sjálfur telur hann að
nauðsynlegt sé að bregðast við
nýrri stöðu. „Það er ekkert í dag
sem kemur í veg fyrir að alþjóðleg
fjárfestingarfyrirtæki, hvort sem
þau heita FL Group eða Goldman
Sachs, komist inn í viðkvæmasta
hluta markaðarins, bæði það sem
nú er undir einokun og í eignarhald á auðlindinni. Þetta er gerbreytt landslag.“ BJORN FRETTABLADIDIS

&JÎLDI BÅLA SAT FASTUR Å UMFERÈ Å .ORÈUR¹RDAL Å ¹ ANNAN TÅMA VEGNA FJ¹RGANGNA

3AUÈFÁ TAFÈI FERÈALANGA Å UMFERÈINNI

ÞÚ FÆRÐ DECUBAL
Í NÆSTA APÓTEKI

5-&%2¨ Fjöldi ökumanna sat fastur í umferð í
Norðurárdal í Skagafirði í vel á aðra klukkustund
síðdegis í gær vegna þess að verið var að reka fé
eftir veginum.
„Þetta er hneyksli, við erum á íslenskum þjóðvegi,“ sagði Sigurður Helgason í samtali við
Fréttablaðið þegar hann hafi beðið í um eina og
hálfa klukkustund. Sigurður segir þolinmæði
ferðalanga hafa verið á þrotum, og margir þeirra
hafi verið komnir út úr bílum sínum og lagðir af stað
fótgangandi meðfram bílalengjunni til að sjá hvað
olli töfunum. „Fólk er snarbrjálað,“ sagði hann.
„Maður mundi skilja þetta ef það hefði orðið slys
eða eitthvað, en þetta finnst mér ekki í lagi.“
Björn Mikaelsson, yfirlögregluþjónn á Sauðárkróki, segir að búast megi við töfum á umferð víða
um land á þessum tíma ár hvert vegna fjárgangna.
„Bændur verða að fá að reka féð eftir veginum þar
sem það þarf, hins vegar eiga þeir að sýna tillitssemi. Auðvitað er reynt að greiða götu allra.“ Hann
segir að þegar vegaframkvæmdum, sem nú standa
yfir í Norðurárdal, lýkur á næstunni verði þetta
vandamál úr sögunni þar.
Sigurður losnaði loks úr teppunni um klukkan sex

3!5¨&¡  6%') 3IGURÈUR SEGIR KINDAHËPINN HAFA TEYGT SIG EFTIR
SEX KÅLËMETRA LÎNGUM KAFLA MEÈFRAM VEGINUM -YNDIN ER ÒR
SAFNI

þegar féð var rekið á slóða við hlið vegarins. Hann
sagði kindahópinn hafa teygt sig eftir sex kílómetra
löngum kafla meðfram veginum.
SH
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!LAN 'REENSPAN FYRRVERANDI SEÈLABANKASTJËRI "ANDARÅKJANNA Å NÕRRI BËK

3EGIR ¥RAKSSTRÅÈIÈ SNÒAST UM OLÅU
"!.$!2¥+). !0 Alan Greenspan, sem í átján og hálft

ár var seðlabankastjóri Bandaríkjanna, gagnrýnir
George W. Bush Bandaríkjaforseta harkalega fyrir
óábyrga fjármálastjórn í nýrri bók. Hann segist líka
vera „hryggur yfir því að það sé pólitískt óæskilegt að
viðurkenna það opinberlega sem allir vita: að
Íraksstríðið snýst fyrst og fremst um olíu“.
Eftir þessari gagnrýni Greenspans er tekið, ekki
síst vegna þess hve hann er í miklum metum meðal
flokksmanna Bush í Repúblikanaflokknum. Hann lýsir
sér enda sjálfum sem „frjálslyndum repúblikana“ en
gagnrýnir eigin flokk fyrir að svíkja þá meginstefnu
hægrimanna að stuðla að sem minnstu ríkisbákni.
„Mestu vonbrigði mín eru þau að forsetinn skyldi
ekki hafa viljað beita neitunarvaldi sínu gegn
ríkisútgjöldum sem eru farin úr böndunum,“ skrifar
Greenspan.
Árið sem Bush tók við völdum, 2001, er það síðasta

'!'.2µ.)2 "53( 'REENSPAN SEGIR "USH HAFA TAPAÈ STJËRN ¹
RÅKISÒTGJÎLDUM (ÁR HENGIR "USH ORÈU ¹ 'REENSPAN Å NËVEM
BER 
&2¡44!",!¨)¨!0

sem afgangur var á bandarísku fjárlögunum. Halli
hefur verið á ríkisrekstrinum á hverju ári síðan. Árið
2004 varð methallarekstur, er hann fór í 413 milljarða
dala, andvirði yfir 26.000 milljarða króna.
AA

Fóru sjálf úr vélinni
áhöfninni til furðu
Upplýsingafulltrúi Icelandair segir fjölskylduna með hjartveika kornabarnið
sjálfa hafa valið að yfirgefa flugvél félagsins í Boston áhöfninni til furðu.
.%94%.$52 Guðjón Arngrímsson, upplýsingafulltrúi

Icelandair, segir að í frétt Fréttablaðsins í gær af
fjölskyldu um borð í vél flugfélagsins frá Boston hafi
verið dregin upp ósanngjörn og röng mynd af félaginu
og starfsfólki þess.
Í fréttinni í gær var sagt frá því að hjónum, sem
voru á leið heim frá Boston með átján mánaða gamla
stúlku og þriggja mánaða gamlan dreng sem verið
hafði í hjartauppskurði, var gert að yfirgefa vélina þar
sem fjölskyldufaðirinn neitaði að sitja í sæti sínu á
almennu farrými. Hann vildi að fjölskyldan fengi að
færa sig á Saga Class. Konan sagðist hafa viljað fljúga
ein heim til Íslands með börnin en að henni hafi verið
vísað út með manni sínum. Haft var eftir Guðjóni
Arngrímssyni að Icelandair tjáði sig ekki um málefni
einstakra farþega en að reglan væri sú að farþegar
sætu í þeim sætum sem farmiðar þeirra segðu til um.
„Þessari fjölskyldu var alls ekki vísað frá borði,“
segir Guðjón, sem kveður áhöfnina hafa orðið vara við
það þegar verið var að gera flugvélina klára til
brottfarar að maður nokkur neitaði að setjast í sæti
sitt. Hann hafi fullyrt að fjölskylda hans ætti að sitja á
Saga Class. „Við snögga athugun kom í ljós að fjölskyldan, hjón með tvö lítil börn, var með miða á
almennu farrými og að Tryggingastofnun var greiðandi
miðanna.“
Guðjón segir margar íslenskar fjölskyldur fara í
læknisaðgerðir í Boston og að áhafnir Icelandair leggi
sig fram um að láta þeim líða vel.
„Reynt var að útskýra fyrir manninum að vélin væri
að fara og hann yrði að setjast í sætið sitt. Maðurinn

MCSA
Aðalmarkmið MCSA námskeiðsins
er að gera þátttakendur hæfa til
að starfa sem sérfræðingar og
umsjónarfólk Microsoft netkerfa
og veita þeim jafnframt eftirsótta
alþjóðlega vottun því til
staðfestingar.

'5¨*«. !2.'2¥-33/. &JÎLSKYLDAN VAR VELKOMIN UM BORÈ EN

VILDI FREKAR VERÈA EFTIR SEGIR UPPLÕSINGAFULLTRÒI )CELANDAIR

neitaði að setjast niður og krafðist þess að fljúga á
Saga Class. Engu tauti var við hann komandi og á
brottfarartíma þurfti flugstjórinn að koma fram og
bjóða honum tvo kosti: annaðhvort fengju þau sér sæti,
svo að vélin gæti farið í loftið, eða þau yrðu að yfirgefa
vélina. Maðurinn valdi seinni kostinn. Þá þurfti að taka
farangur þeirra af vélinni og tafðist brottför flugsins
um fimmtán mínútur þess vegna,“ segir Guðjón.
Þá segir upplýsingafulltrúinn rangt sem komi fram í
Fréttablaðinu í gær að hann hefði staðfest að fólkinu
hefði verið vísað frá borði. „Það var ekki gert. Þau voru
velkomin um borð, höfðu fullgilda farmiða og hefðu
fengið afbragðsþjónustu fyrir sig og ungabarnið á
leiðinni heim. Þau vildu frekar verða eftir og óhætt er
að segja að starfsfólk okkar, sem þó er ýmsu vant, var
furðu lostið.“
GAR FRETTABLADIDIS

Námsbrautin samanstendur af námskeiðunum:
• Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows
XP Professional (70-270)
• Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003
Environment (70-290)
• Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft
Windows Server 2003 Network Infrastructure (70-291)
• Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003
(70-284)

Lotus Professional
Heildarlausn fyrir snyrtinguna

Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl 17.30 - 21.30
Kennsla hefst 27. september og lýkur 28. febrúar.
Lengd 240 stundir. Verð kr. 290.000,Allt kennsluefni og 4 próf innifalin.

3.982 kr.

Fengu vinnu meðan á námi stóð
Nú er tækifærið. Eftirspurn eftir upplýsingatæknimenntuðu
fólki hefur aldrei verið meiri. Flestir nemendur okkar fengu
vinnu meðan á námi stóð.

Lotus enMotion blár snertifrír skammtari
Lotus enMotion hvítur snertifrír skammtari

„Mjög praktískt nám sem hefur margborgað sig.“

1.865 kr.

Rúnar Páll Rúnarsson, kerfisfræðingur

„Nám sem stóð undir öllum mínum væntingum og opnaði
fyrir mig leiðir í starf kerfisfræðings hjá stóru fyrirtæki.“
Teitur Hjaltason kerfisfræðingur

MCP XP

1.865 kr.

Kennsla hefst 27. sept. og lýkur 30. okt.
Lengd 60 std. Verð kr. 89.900,Allt kennsluefni og tilskilið próf (70-270)
innifalið.

WC SmartOne statíf blátt
WC SmartOne statíf hvítt

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI: 544 2210
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Rekstrarvörur
- vinna með þér
Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665
sala@rv.is • www.rv.is

RVUnique 080704

Nánari upplýsingar á www.tsk.is

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

Lotus sápuskammtari Foam blár
Lotus sápuskammtari Foam hvítur
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3KOSKUR %VRËPUÖINGMAÈUR BIÈLAR TIL ¥SLENDINGA VEGNA SJ¹VARÒTVEGSSTEFNU %3"

Íslendingar hjálpi til við að
bæta sjávarútvegsstefnu ESB
%62«05-, Alyn Smith, þingmað-

ur á Evrópuþinginu fyrir Skoska
þjóðernisflokkinn, SNP, hefur
sem meðlimur í tengslanefnd
Evrópuþingsins við EFTA-ríkin
Ísland, Noreg, Sviss og Liechtenstein haft frumkvæði að því að
bjóða Einari Kristni Guðfinnssyni
sjávarútvegsráðherra á fund með
nefndinni í Skotlandi „til að ræða
framtíð sjávarútvegs- og siglingastefnu ESB“.
„Jafnvel sem ríki sem ekki á
aðild að Evrópusambandinu hefur

Ísland
aðrar
leiðir til að hafa
áhrif á umbætur
á ESB,“ sagði
Smith á fundi í
Brussel, að því
er greint er frá á
fréttavefnum
Fishupdate.com.
„Ég tel að það
%).!2 +
séu
margar
'5¨&)..33/.
leiðir sem gera
okkur Skotum, siglingaþjóð innan
ESB, og ykkur [Íslendingum],

siglingaþjóð utan ESB, kleift að
vinna saman að því að breyta því
sem er stærsta vandamál okkar
við aðildina að ESB og stærsta
hindrunin í vegi fyrir inngöngu
ykkar [í sambandið],“ segir
Smith.
Sem Skoti segist hann ekki geta
sagt annað en að sameiginleg
sjávarútvegsstefna ESB sé misheppnuð. „Við verðum að semja
hana upp á nýtt og með ykkar
hjálp tel ég að hægt sé að gera
hana nothæfa.“
AA

3L¾MT ¹STAND Å !FRÅKU

150 hafa farist
vegna vatnavaxta í Afríku
²'!.$! !0 Rúm milljón manna

víðs vegar um Afríku hefur farið
illa út úr miklum flóðum sem
ganga yfir heimsálfuna.
Hundruð þúsunda hafa þurft
að yfirgefa heimili sín og að
minnsta kosti 150 manns hafa
farist.
Sameinuðu þjóðirnar hafa
varað við því að meiri rigningu
sé spáð á svæðinu auk þess sem
útbreiðsla farsótta sé á næsta
leiti.
„Vandamálið versnar með
hverri klukkustund. Aðgangur að
sumum svæðum er nánast
ómögulegur. Við þurfum á bátum
og þyrlum að halda til að geta
sinnt hjálparstarfinu,“ sagði
Musa Escweru hjá hjálparstofnun Sameinuðu þjóðanna.

¶*«.53456%2+ 3¥-!.3 &ORELDRI SEM VILDI FYLGJAST MEÈ SÅMNOTKUN BARNS SÅNS

ERLENDIS FÁKK EKKI SENDAR NEINAR UPPLÕSINGAR ¶Ë VAR HENNI BOÈIN SLÅK ÖJËNUSTA
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Lifandi miðborg
Morgunverðarfundur á vegum Samson Properties í Listasafni Íslands

19. september kl. 8:00 - 10:00
Miðbær Reykjavíkur hefur frá upphafi verið í stöðugri þróun og mótun. Um þessar mundir eru hafnar
miklar framkvæmdir í eldri hverfum borgarinnar og áform eru víða uppi um endurgerð og uppbyggingu
húsa og svæða. Segja má að borgin standi á tímamótum sem sést á kraftmikilli opinberri umræðu
um leiðir til að efla miðborg Reykjavíkur.
Samson Properties er fasteignaþróunarfélag sem vill taka virkan þátt í að efla og treysta miðborgina.
Félagið býður til morgunverðarfundar þar sem ræddar verða áherslur og leiðir við endurnýjun og
uppbyggingu miðborga. Jafnframt verða kynntar hugmyndir að nýjum miðborgarkjarna í Reykjavík,
þar sem horft er til framtíðar og virðing borin fyrir sögulegri sérstöðu miðborgarinnar.

DAGSKRÁ
08.00

Morgunverður

08:30

Björgólfur Guðmundsson, athafnamaður
Tækifæri til að skapa lifandi miðborg

08:35

Sveinn Björnsson, framkvæmdastjóri Samson Properties

08:40

Jan Gehl, arkitekt, aðaleigandi Gehl Partners og prófessor

Samson Properties og áherslur í miðborg Reykjavíkur

í skipulagsfræðum
Hvenig skapa má miðborg sérstöðu – mannlífið á milli húsa
09:00

Pétur H. Ármannsson, arkitekt, varaformaður
Húsafriðunarnefndar og stjórnarmaður í Torfusamtökunum
Uppbygging og verndun. Er hægt að skapa sátt?

09:15

Björn Gunnlaugsson, framkvæmdastjóri Fasteignaþróunar ehf.,
og Kim Nielsen, arkitekt og aðaleigandi 3xN í Danmörku
Miðborgarkjarni í mótun – verkefnakynning

09:30

Umræður og kaffiveitingar

10:00

Fundi lokið

Fundarstjóri er Sveinn Björnsson, framkvæmdastjóri Samson Properties

Fundurinn er opinn öllum, enginn aðgangseyrir

Bjóða þjónustu sem
virkar ekki
Síminn býður ábyrgðarmönnum á erlendri farsímanotkun barna undir 18 ára aldri að fylgjast með
notkuninni með reglulegum skilaboðum. Ekki
kemur fram að biðin getur verið tvær til þrjár vikur.
.%94%.$52 Foreldrar eiga kost á
að færa símnotkun barna sinna á
eigin reikning hjá Símanum
þegar börnin ferðast til útlanda. Í
slíkum tilfellum ber Símanum að
senda foreldrum reglulega tölvupóst og smáskilaboð um notkunina. Börnin eiga jafnframt að
geta fylgst með
stöðu
reikningsins í gegnum
regluleg
smáskilaboð.
Ragnheiður
Stefánsdóttir
segir þjónustu
Símans
ekki
virka
sem
skyldi. Ragn,).$! 7!!'%
heiði
barst
hvorki
tölvupóstur né smáskilaboð um símnotkun dóttur sinnar meðan hún
var á Englandi. Daginn sem stúlkan kom frá Englandi höfðu henni
borist tvenn skilaboð um notkun
fyrir um 2.000 krónur. Þremur
vikum síðar bárust henni síðustu
skilaboðin frá Símanum og reyndist notkunin þá hafa verið um
15.000 krónur.
Ragnheiður segist ekki setja út
á upphæð reikningsins fyrir utan
fimm erlend símtöl, þar sem náðist hvorki í viðtakanda né talhólf.
Gjaldið fyrir þau símtöl var 179
krónur fyrir hvert.
„Mér þykir sem brotið hafi

verið á mér sem ábyrgðarmanni
reikningsins þegar ég var ekki
látin vita af stöðu mála. Þar að
auki virkaði þjónustan ekki sem
skyldi þar sem dóttir mín gat
ekki fylgst með notkuninni,“
segir Ragnheiður.
Linda Waage, upplýsingafulltrúi Símans, segist ekki kannast
við að gjöld séu lögð á hringingar
þegar viðtakandi svarar ekki. „Ef
það hefur gerst verður að skoða
það nánar,“ segir hún.
Þá segir Linda þjónustuna við
ábyrgðarmenn
ekki
virka
nákvæmlega og að það hafi verið
rætt innan fyrirtækisins að vekja
meiri athygli á því á heimasíðu
Símans.
Þegar blaðamaður Fréttablaðsins leitaði upplýsinga á heimasíðu fyrirtækisins stóð þar að
„ábyrgðarmenn fái tölvupóst
með upplýsingum um notkun í
útlöndum um leið og þær berist
frá erlendum farsímafyrirtækjum“. Þá var fólk beðið að athugaað þessar upplýsingar gætu verið
„allt að nokkurra daga gamlar“.
Hjá starfsmanni söluvers Símans fékk blaðamaður þær upplýsingar að oft liðu tvær til þrjár
vikur frá því að hringt er og þar
til upplýsingarnar frá erlendu
farsímafyrirtækjunum bærust
og að lítill munur væri á fyrirtækjunum að þessu leyti.
EVA FRETTABLADIDIS
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,ÎGREGLA LEITAR INNBROTSÖJËFS

"ORAÈ ¹ (ELLISHEIÈI

Braust inn og
stal ferðatösku

Rafmagn á almennan markað

,®'2%',5-, Brotist var inn í

)¨.!¨52 Á næstu vikum verður tekin

kjallaraíbúð við Bergþórugötu í
miðbæ Reykjavíkur í fyrrinótt.
Að sögn lögreglu hafði innbrotsþjófurinn á brott með sér
flatskjá, fartölvu og stærðarinnar ferðatösku.
Tilkynnt var um innbrotið
snemma í gærmorgun og fóru
þá fulltrúar frá rannsóknar- og
tæknideild lögreglu á vettvang.
Að sögn varðstjóra leikur
grunur á um hver var að verki.
Hann hafði þó ekki verið
handtekinn í gær og var enn
leitað.

í notkun lágþrýstivél í Hellisheiðarvirkjun. Frá vélinni mun koma fyrsta
rafmagnið sem Orkuveita Reykjavíkur framleiðir fyrir almennan markað
í talsverðan tíma.
Starfsmenn Jarðborana vinna við
borunina. Á milli tvö og þrjú hundruð
manns vinna á svæðinu og fer fjöldi
þeirra eftir því hvaða verkefni liggja
fyrir hverju sinni.
LBB

(%,,)3(%)¨) (ELLISHEIÈARVIRKJUN ER JARÈ

VARMAVIRKJUN ¹ SUNNANVERÈU (ENGILS
SV¾ÈINU &2¡44!",!¨)¨%9¶«2

SH

$!2&52 $!'52 &R¹ KRÎFUGÎNGUNNI Å
,UNDÒNUM Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

-INNT ¹ $ARFUR VANDANN

,/.$/. !0 Frægir listamenn,
mannréttindafrömuðir og
baráttufólk tók í gær þátt í
útifundum víða um heim þar sem
skorað var á ráðamenn heims, sem
koma saman í vikunni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna, að
gleyma ekki neyðarástandinu í
Darfur-héraði í Súdan.
Í slíkri kröfugöngu í Lundúnaborg gengu margir með svart
augnbindi sem tákn fyrir það
hvernig alþjóðasamfélagið hefur
setið aðgerðalaust frá því það sór
fyrir tveimur árum að stöðva
voðaverkin í Darfur.
Slíkar göngur voru áformaðar í
yfir þrjátíu löndum í gær.
AA
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Kröfugöngur
víða um heim

"*!234*«2)  6!4.3%.$! 3ÅMINN

LEGGUR H¹HRAÈANET Å NÕJA BYGGÈ
&2¡44!",!¨)¨4%)452

.Õ HVERFI VIÈ %LLIÈAVATN

Háhraðanet
fyrir landnema
3+)05,!'3-, Kópavogsbær og
Síminn hafa tekið upp samstarf
vegna lóðaúthlutunar fyrir 650
íbúðir við Elliðavatn. „Síminn sér
til þess á grundvelli samkomulags við Kópavogsbæ að leggja
ljósleiðaranet í hverfið með
fjölbreyttu þjónustuframboði,
þar með talið háhraða nettengingu og Sjónvarpi Símans sem
veitir aðgang að bestu mögulegum myndgæðum og VOD–bíói
heima í stofu,“ segir um samstarfið. Nýja hverfið mun bera
nafnið Vatnsendahlíð. Áætlað er
að lóðirnar verði tilbúnar til
byggingar í lok næsta árs. GAR

%.',!.$
3LYS ¹ FLUGSÕNINGU
&LUGMAÈUR SLASAÈIST ALVARLEGA ÖEGAR
LÅTIL VÁL HANS BROTLENTI ¹ FLUGSÕNINGU ¹
%NGLANDI ¹ LAUGARDAG 3LYSIÈ ¹TTI SÁR
STAÈ ¹ OPNUNARDEGI SÕNINGARINNAR
SEM SAMTÎK KONUNGLEGA FLUGHERSINS
STËÈU FYRIR ¶ESS ER NÒ MINNST AÈ 
¹R ERU FR¹ ORRUSTUNNI UM "RETLAND
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-ËTM¾LI Å ¶ÕSKALANDI

Hermenn heim
frá Afganistan

!.'%,! -%2+%, 6ERST KRÎFUM UM AÈ

FRIÈARG¾SLULIÈAR VERÈI KALLAÈIR HEIM FR¹
!FGANISTAN

"%2,¥. !0 Um fimm þúsund
Þjóðverjar komu saman í
miðborg Berlínar um helgina til
að hvetja stjórnvöld til að kalla
þýska friðargæsluliða heim frá
Afganistan. Sögðu mótmælendurnir að allar tilraunir til
uppbyggingar í Afganistan hefðu
mistekist og að alþjóðlegar
aðgerðir gerðu einungis illt verra.
Angela Merkel, kanslari
Þýskalands, sagði í sjónvarpsræðu að friðargæsluliðið yrði að
dvelja áfram í landinu til að
tryggja friðinn. „Við getum ekki
látið Afganistan í hendur
hryðjuverkamönnum.“
FB

.«.(¨ %IGANDI SV¾ÈISINS HEFUR EKKI FALLIST ¹ ÖAU RÎK ÅBÒA AÈ BYGGINGARNAR SEM ÖAR
¹TTI AÈ REISA HAFI VERIÈ OF H¹AR
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Í skugga lausafjárkreppu
Hagspá Landsbankans 2008-2010
Greiningardeild Landsbankans býður til morgunverðarfundar á morgun,
þriðjudaginn 18. september, kl. 8.30 til 10.00, á Hótel Nordica.
Á fundinum verður fjallað um horfur í íslenskum efnahagsmálum og áhrif óróleikans
á erlendum fjármálamörkuðum.
Hagvöxtur að eilífu – stóriðjan áfram við völd
Er komið að þolmörkum á fasteignamarkaði?
• Vítahringur vaxta og gengis – hvað er til ráða?
• Erlend lausafjárkreppa og innlend áhætta
•
•

ÍSLENSKA SIA.IS LBI 38902 09/07

Dagskrá:
8:30

Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri, setur fundinn

8:40

Var einhver að tala um pásu?
Lúðvík Elíasson kynnir hagspá Landsbankans 2008 – 2010

9:00

Fasteignamarkaður á krossgötum
Kristrún Tinna Gunnarsdóttir fjallar um horfur á fasteignamarkaði

9:15

Innlendir og erlendir áhættuþættir
Björn Rúnar Guðmundsson, forstöðumaður Greiningardeildar,
rýnir í stöðuna og helstu áhættuþætti

9:30

Umræður og fyrirspurnir

10:00

Fundarlok

Segja skugga
húsa of langa
Eigandi lóðarinnar á Nónhæð, þar sem til stóð að
byggja háhýsi, hafnar því að skuggamyndun húsanna hafi verið of mikil. Arkitekt segir ósanngjarnt
að miða við skuggamyndun í mesta skammdegi.
„Skuggarnir voru
ekki of miklir, það er venjulega
aldrei reiknuð út skuggamyndun á
dimmasta tíma ársins, eins og
íbúarnir voru að tala um,“ segir
Kristján Snorrason, eigandi KS
verktaka og lóðarinnar á Nónhæð í
Kópavogi sem mikill styr hefur
staðið um vegna skipulagsmála.
Bæjaryfirvöld hafa ákveðið að
fallið verði frá tillögum KS verktaka um að allt að tólf til fjórtán
hæða fjölbýlishús verði byggð á
hæðinni. Fyrir eru í hverfinu einbýlishús, raðhús og lágreist fjölbýlishús. Íbúasamtök hafa farið fram
á að svæðið verði nýtt sem þjónustu- og útivistarsvæði fyrir fólkið
í kring en eldra skipulag gerði ráð
fyrir því að svæðið yrði nýtt á þann
hátt. Þeim hugmyndum tekur
Kristján fálega. „Ég hef átt þetta
land í um fimm ár og búinn að vera
að berjast í þessum skipulagsmálum allan þann tíma. Það er bara
þannig að það getur enginn ráðstafað mínu landi þó að einhverja langi
í eitthvað annað á þessu svæði,“
segir hann.
Kristján segist ekki vilja útlista
næstu tillögur sínar að svo stöddu.
Fyrri hugmyndir segir hann hafa
verið rangtúlkaðar og misskildar
þó að allt hafi átt að koma skýrt

3+)05,!'3-,

fram á heimasíðu KS verktaka.
Hann hafnar röksemdum um að
húsin hafi verið of há og því varpað
of miklum skugga yfir nærliggjandi svæði eins og helst var kvartað yfir.
Undir það tekur Björn Guðbrandsson arkitekt en hann útfærði
hugmyndirnar. Hann segir að oft sé
ekki miðað við skuggamyndun húsa
eftir september þar sem eftir þann
tíma varpi jafnvel lág hús löngum
skugga og því ósanngjarnt að
reikna skuggamyndun út frá þeim
tíma.
Jóhann Sigurðsson, stjórnarmaður Arkitektafélags Íslands, segir
flesta arkitekta þó sammála um að
rétt sé að gera ráð fyrir skuggamyndun húsa í mesta skammdeginu. Hann bendir á að ýmsar ástæður séu fyrir því að á Íslandi sé
yfirleitt lágreist byggð. „Skuggamyndun er meðal þeirra þátta en
svo spila veðurfarslegir þættir líka
inn í, svo sem vindur,“ segir Jóhann.
Hann segir flesta arkitekta sammála um að þarna beri að byggja
lágreista byggð vegna vinds og
skuggamyndunar.
„Maður hlýtur að leggja skilning
á sjónarmið fólks sem þarna býr,
nægt er nú skammdegið á veturna,“
segir Jóhann.
KAREN FRETTABLADIDIS

Fundarstjóri: Edda Rós Karlsdóttir

4¾P  ÖÒSUND FARA ¹RLEGA ¹ L¾KNAVAKT ¹ 3M¹RATORGI

Boðið verður upp á morgunverðarhlaðborð frá kl. 8:15
Vinsamlegast skráið þátttöku á www.landsbanki.is

,ÅTIL H¾KKUN GJALDA
(%),"2)'¨)3¶*«.534! Um 67 þús-

und sjúklingar nýta sér þjónustu
Læknavaktarinnar við Smáratorg á ári hverju.
Vaktin hefur verið í Kópavogi
frá árinu 1998. Þar vinna meira
en 80 heimilislæknar, sem starfa
jafnframt á daginn við heilsugæslustöðvar eða sjálfstætt.

Á heimasíðu Kópavogsbæjar
er haft eftir forsvarsmönnum
Læknavaktar að kostnaður ríkisins vegna samnings við fyrirtækið hafi hækkað lítið, miðað
við verðlag launa og vísitölu
verðlags, eða um 18 prósent á
fjórum árum.
KËÖ
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*ARÈSKJ¹LFTARNIR Å )NDËNESÅU HUGSANLEGA AÈEINS UNDANFARI ENN ST¾RRI SKJ¹LFTA

Beðið eftir stóra skjálftanum
mældist 7,8 stig og annar sem mældist 7,1 stig.
Þessir þrír stóru skjálftar, ásamt stóra jarðskjálftanum árið 2004 sem mældist 9,0 stig og
öðrum 8,7 stiga skjálfta snemma árs 2005, valda
sérfræðingum töluverðum áhyggjum.
„Við erum öll sammála um að jarðskjálfti af
stærðinni 8,5 eða stærri er í vændum,“ segir
Danny Hillman, jarðskjálftafræðingur við
Vísindastofnun Indónesíu.
GB

¥ «.µ45 (²3) ¥BÒAR ¹ 3ÒMÎTRU ËTTAST
ENN ST¾RRI SKJ¹LFTA SEM ER SAGÈUR YFIR
VOFANDI
&2¡44!",!¨)¨!0

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 4098

).$«.%3¥! !0 Jarðskjálftafræðingar telja hugsanlegt að röð stórra jarðskjálfta í vestanverðri
Indónesíu síðustu daga geti verið undanfari enn
stærri skjálfta, jafnvel stærri en stóri skjálftinn í
desember árið 2004. Að minnsta kosti megi úr
þessu búast við slíkum skjálfta hvenær sem er.
„Enginn getur sagt hvort það verður eftir 30
sekúndur eða 30 ár,“ segir Kerry Sieh frá Tækniháskóla Kaliforníu, en hann hefur árum saman
rannsakað jarðskjálftasprunguna miklu við
vesturströnd Súmötru. „En það sem gerðist um
daginn, held ég að geti vel verið röð smærri
jarðskjálfta sem væru þá aðdragandi stærri
skjálftans.“
Á miðvikudaginn í síðustu viku varð jarðskjálfti
sem mældist 8,4 stig og honum fylgdu tugir
öflugra eftirskjálfta, þar á meðal einn sem

SIMPLY CLEVER

345¨.).'3-%.. "(544/ 3EGJA HANA

MUNU SNÒA HEIM  OKTËBER
&2¡44!",!¨)¨!0

"ENAZIR "HUTTO SNÕR AFTUR

Afl og hagkvæmni

Verður ekki
send úr landi
0!+)34!. !0 Benazir Bhutto,

fyrrverandi forsætisráðherra
Pakistans, ætlar að snúa aftur úr
átta ára útlegð sinni hinn 18.
október. Stuðningsmenn hennar í
Pakistan skýrðu frá þessu um
helgina.
Ríkisstjórn Pakistans fullyrðir
að hún verði ekki rekin samstundis til baka, þótt Nawaz Sharif,
sem einnig er fyrrverandi
forsætisráðherra, hafi verið
sendur úr landi strax og hann
sneri úr útlegð í síðustu viku.
Bhutto ætlar að taka þátt í
kosningabaráttunni og vonast til
að ná kjöri sem forsætisráðherra
í þriðja sinn í janúar næstkomandi.
Stuðningsmenn hennar segja að
hún muni koma lýðræði á að nýju
í Pakistan.
GB

SkodaOctavia

2ÅKISSTJËRN 0AKISTANS

Skoda Octavia með TDI dísilvél sannar að
afl og hagkvæmni þarf ekki að vera mótsögn.
Octavia TDI er fáanlegur beinskiptur,
sjálfskiptur og með sítengdu aldrifi.

Lofar Pervez
endurkjöri
0!+)34!. !0 Ráðandi flokkur

innan ríkisstjórnar Pakistans
hefur sagt forsetanum Pervez
Musharraf að hann verði
endurkjörinn í embættið til fimm
ára í viðbót í flokkskosningum
sem verða haldnar í byrjun
næsta mánaðar.
Telur
flokkurinn að
hann hafi næg
atkvæði að
baki sér innan
ríkisstjórnarinnar til að
tryggja honum
endurkjör.
Benazir
Bhutto,
0%26%:
leiðtogi
-53(!22!&
stjórnarandstöðunnar í
útlegð, hefur hvatt Musharraf til
að bíða rólegan eftir niðurstöðum þingkosninga í janúar
næstkomandi áður en hann tekur
við embættinu.
FB

Það sem oftast er aukabúnaður er
staðalbúnaður í þessum glæsilega bíl.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESP stöðugleikakerfi og spólvörn
aksturstölva
tengi fyrir iPod
sex hátalarar
hanskahólf með kælibúnaði
sex loftpúðar
hraðastillir (cruise control)
þokuljós í framstuðara
hiti í sætum
hiti í speglum
ISOFIX barnabílstólafestingar
hæðarstillanleg sæti

*M.v. 100 km blandaðan akstur
HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi
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"LIKUR ERU ENN ¹ LOFTI Å EFNAHAGSM¹LUM OG
KREFJANDI VEGFERÈ FRAM UNDAN

Sækjum í dæmisögu Nordals
(!&,)¨) (%,'!3/. 3+2)&!2

S

igurður Nordal var einn hinna stærri hugsuða sem Ísland
hefur alið. Lífsverk hans á svið heimspeki og norrænna
fræða er mikið að burðum og ríkt að innihaldi.
Ein af eftirminnilegri dæmisögu Sigurðar, Ferðinni
sem aldrei var farin, segir frá ungum manni sem borinn er til æðstu metorða og ríkidæmis. Forsendur hans eru allar
hinar bestu, en í stað þess að nýta þroskakosti sína dvelur hann
við hjóm og ólifnað daga og nætur.
Hinum góða keisara Markúsi Árelíusi rennur þetta háttalag
unga mannsins til rifja, enda þess fullviss að pilturinn sé góður
efniviður. Í stuttu máli kallar Markús Árelíus piltinn fyrir sig og
segir honum að hann ætli að senda hann í krefjandi og hættulegan
leiðangur sem krefjist allra hans bestu eiginleika. Til að búa sig
undir ferðina breytir ungi maðurinn lífi sínu og býr sig undir hið
erfiða og krefjandi hlutskipti. Hann snýr frá ólifnaði og smátt og
smátt fer honum að líka vel sinn nýi lífsstíll og verður farsæll
maður. Ferðin boðaða var hins vegar aldrei farin.

Fylgjendur krónunnar og reyndar sumt hlutlaust
raunsæisfólk hafa bent á að upptaka evru leysir ekki
þann efnahagsvanda sem nú er glímt við.
Sagan er klassísk og á ágætlega við nú um stöðu efnahagslífsins. Að baki er mikið blómaskeið þar sem smjör og hunang hefur
dropið af hverju strái. Fram undan kunna að vera meira krefjandi tímar, jafnvel erfiðir ef óróleiki á alþjóðamarkaði verður
langvarandi.
Umræðan um evruna hefur verið áberandi að undanförnu. Þar
er þegar ljóst að stórfyrirtækin munu yfirgefa krónuna bæði sem
uppgjörsmynt og við skráningu hlutabréfa. Þetta er óhjákvæmileg þróun og fráleitt að amast við henni, nema á grundvelli lokunarhugmynda í ætt við gömlu Albaníu.
Fylgjendur krónunnar og reyndar sumt hlutlaust raunsæisfólk
hafa bent á að upptaka evru leysir ekki þann efnahagsvanda sem
nú er glímt við. Þær athugasemdir eru hárréttar. Á hitt ber að líta
að fram undan gæti verið óhjákvæmilegt ferðalag sem ekki verður farið með smáa mynt eins og krónuna í farteskinu. Þar mættu
menn líta til Nordals og sækja í smiðju dæmisögunnar.
Verkefni efnahagsstjórnarinnar er að búa sig undir þetta ferðalag, hvort sem það verður farið eða ekki. Með öðrum orðum þá á
markmið ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum að vera að Ísland
uppfylli ávallt öll skilyrði Evrópusambandsins um aðild að myntbandalaginu. Sem þýðir að hér ríki stöðugleiki í grunninn. Hvort
sá stöðugleiki dugi til að halda örmynt í ólgusjó alþjóðaviðskipta
verður síðan að koma í ljós. Ef okkur tekst að haga okkur með
þessum hætti, þá er ekki ólíklegt að sama gerist og hjá manninum
unga að hófstilltur og skynsamlegur lífsstíll verði að varanlegri
dyggð.
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4RÎLLASÎGUR FR¹ -ÅLAN

)NNFLUTTIR ÖJËNAR

b!UÈVITAÈ VERÈUR AÈ BJËÈA SETTINU
¹ ERLENDA GRUND EF BANKINN MINN
,ANDSBANKINN ER AÈ OPNA ÒTIBÒ Å
EINHVERJU B¾JARSKUÈI ¹ ¥TALÅU ¶ËTT
DÕRT SÁ Å KOST OG LËSI -ENN
VERÈA KUNNA SIG OG GERA
VEL VIÈ KÒNNANA SÁR
STAKLEGA Ö¹ SEM SKULDA
OG MENN ERU HR¾DDIR
UM AÈ BORGI SEINT OG
ILLA %INS GOTT AÈ HAFA
Ö¹ Å KRIKANUM
ANNARS G¾TU
ÖEIR HOPP
AÈ Å ANNAN
BANKAm

b/G SVO VERÈUR ALLTAF EITTHVAÈ AF
HLUTHÎFUNUM AÈ FLJËTA MEÈ OG
STARFSLIÈIÈ AÈ HEIMAN SEM SÁR UM
ÖETTA ALLT ¶ÕÈIR EKKI AÈ BJËÈA UPP
¹ ÅTALSKA ÖJËNA HVER SKILUR Ö¹ SVO
SEM ¶EIR VILJA BARA TALA ÅTÎLSKU
¶ETTA VAR AÈ VÅSU D¹LDIÈ MARGT
SUMIR SEGJA TVÎ HUNDRUÈ AÈRIR
SEGJA SEX ÖEIR HAFA BARA SÁÈ
ÖREFALT EFTIR MATINN HAm

GENGJU ÒT Å HLÁNU ¹ BALLETTINUM
%KKI VAR +RISTJ¹N AÈ SYNGJA SVO MIKIÈ
ER VÅST 6AR NEMA VON AÈ ÖEIR F¾RU
3ÎGÈU REYNDAR AÈ ÖEIR HEFÈU FUNDIÈ
STAÈI MEÈ MIKLU BETRI DÎNSURUM
OG HRESSARI p TËMUM
STELPUM p BARA RÁTT
HJ¹ /G KOSTAÈI EKKI
EINS MIKIÈ INNm

"ETRI EN BALLETT
b3VO SKIL ÁG EKKI UPPISTAND
IÈ SEM VAR Å
ÖESSU 3KALA
ÖËTT EINHVERJIR

PBB FRETTABLADIDIS

Randver
R

andver Þorláksson hefur til
þessa verið fulltrúi okkar í
Spaugstofunni. Hann hefur verið
eins og Abbott með fjóra
Costellóa á móti sér. Hann hefur
verið hið normala element í
þessum lífseiga félagsskap; allt á
fleygiferð í kringum hann, allt á
hvolfi, allir láta eins og vitleysingar en hann horfir á okkur á
meðan óumræðilega þögull og
kyrr, dálítið þreyttur en líka
seinþreyttur, dálítið mæddur,
dálítið dulur – ekki allur þar sem
hann er séður.
Hann er fulltrúi okkar. Randver
er fulltrúi hins normala skrifstofumanns sem situr í gamla
sjónvarpsstólnum sínum eftir
erfiða viku og horfir á Spaugstofuna til að fá útrás fyrir
gremju sína gagnvart þeim
yfirgengilega dellugangi sem
íslenskt þjóðlíf getur stundum
borið fram á einni viku. Sjálfur
getur hann engu breytt, það var
ekki hann sem tók ákvarðanir
sem þá hafa áhrif á líf hans;
hann er alveg varnarlaus og
getur ekkert gert annað en að
setjast niður á laugardagskvöldum í stólinn sinn og horfa á
Spaugstofuna og dást að því
hvernig þeim tekst að „taka
fyrir“ hitt eða þetta.
Mér hefur alltaf fundist
Randver vera fulltrúi þessa
manns í þáttunum. Hann hefur
verið eins og innbyggður
áhorfandinn í þessu spili.
Randver leikur þess vegna
aldrei vitleysinga – eins og hinir
gera ótæpilega. Hann hefur
aldrei leikið brjálaða vísindamanninn, afkáralega rugludalla
eða hinn týpíska meðaljón á
götunni, ekki stereótýpur.
Karakterar hans eru raunverulegir, af holdi og blóði, persónu-
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¥ $!' \ 3PAUGSTOFAN
leikar sem maður skynjar
jafnvel áhugaverða sögu á bak
við, hvort sem það er armæðulegi fréttamaðurinn sem var
stundum í þáttunum í gamla
daga og allt var alltaf í skralli
hjá eða róninn á Arnarhóli.
Hann er alltaf háttvís, alltaf
virðulegur og hefur notalega
nærveru á skjánum – eða jafnvel
kankvíslega svo að maður noti
gamalt tuttugustu aldar orð;
maður gæti jafnvel hugsað sér
að fá rónann sem hann leikur í
mat heim til sín.

3TR¹KAKLÅKA
Hann er betri í því að klæðast
kjólum en gerist og gengur um
karlmenn. Karlmenn í kvenmannsfötum hafa af einhverjum
dularfullum ástæðum löngum
þótt það drepfyndnasta af öllu
fyndnu hér á landi, og látbragðið
þá yfirleitt haft ýkt og klúrt og
einhver fátkennd taugaveiklun
og vandræðaleg stemning svifið
yfir vötnum. Þessu breytti
Randver. Hann er fyrsti leikarinn sem ég man eftir sem fór að
leika konur sem konur. Konurnar
sem hann skapar eru svo
trúverðugar að þær gætu verið
þjónustufulltrúar í banka, þær
gætu verið raunverulegar
ömmur.
Spaugstofan er strákaklíka.

Því fylgja vissir kostir í listrænni sköpun en líka takmarkanir. Kostirnir eru til dæmis þeir að
nokkur ólík heilabú vinna saman
sem eitt, og eitthvað er fljótt að
smella saman, verkaskiptingin er
oft ósögð en verður þeim mun
skilvirkari, einfalt að taka
ákvarðanir, ekkert röfl; menn
eru fljótir að lesa hver annan og
taka upp þræði hver hjá öðrum;
menn vita styrk og veikleika
hver annars – og menn styðja
hver annan. Hættan er svo hins
vegar sú að mönnum hætti til
makræðis og gagnkvæmrar
ánægju með allt – menn lent í að
hætta að gagnrýna hver annan,
hætta að sjá nýjar hliðar hver
hjá öðrum og menn festist í
einhverjum verkum og látbragði
sem hópurinn hefur þrýst þeim
inn í, þótt ýmislegt fleira búi í
viðkomandi. Strákaklíkur eiga
sín blómaskeið og sín hnignunarskeið. Við höfum séð þetta allt
saman hjá Spaugstofunni –
hvernig sleppa í gegn vondir og
smekklausir brandarar í hópeflinu og líka hvernig menn fara
með himinskautum.
Við höfum séð mörg blómaskeið og mörg hnignunarskeið –
og aftur blómaskeið. Þátturinn er
nú einu sinni búinn að vera á
dagskrá síðan um það bil 1918.
En Randver hefur sem sagt
verið fulltrúi okkar í Spaugstofunni – og næstum eins og manni
finnist að við höfum verið rekin
úr hópnum. Hvað sem öllu líður
þá hlýtur brotthvarf þessa
hægláta og háttvísa leikara úr
Spaugstofunni áreiðanlega að
vera blóðtaka fyrir hópinn og
maður getur gert sér í hugarlund
að þetta sé sárt fyrir þá. En
þátturinn hefur mikilsverðu
hlutverki að gegna í þjóðlífinu og
við vonum að þetta slái þá ekki
út af laginu.

Ekki gott hjá Geir
Sitthvað athyglisvert kom fram í
erindum á fundinum og nefni ég þar
sérstaklega erindi Bjargar Thorarensen
um Öryggisráð SÞ. Á heildina litið var það
þó einkum hinn stofnanalegi rammi
kki hefur farið leynt, að hafin er fundaalþjóðastjórnmála sem var til umfjöllunar
röð um utanríkismál á vegum ríkisá fundinum en ekki hin brennandi
stjórnarinnar og háskólanna í landinu. Ég
álitamál. Eftir erindin gafst færi á að bera
taldi fyrir mitt leyti að nú væri að hefjast
fram fyrirspurnir. Ég beindi fyrirspurnmargboðuð umræða um stöðu Íslands í
um til forsætisráðherra og utanríkisráðalþjóðasamfélaginu á nýrri öld. Ríkisherra. Þegar ég bar fram fyrirspurn mína
stjórnin hefur til þessa farið sínu fram – og
hafði forsætisráðherra staðið upp og gekk
án samráðs – en við hljótum að bera þá von ®'-5.$52
ásamt föruneyti með talsverðum tilþrifum
í brjósti að staðið verði við loforð um lýð- *«.!33/.
í átt til dyra. Ég vakti athygli hans á að ég
ræðislega umræðu um stefnumótun á
óskaði eftir því að heyra mat hans á
sviði utanríkismála.
breyttum áherslum innan NATO og hvað það gæti
Af nógu er að taka. Innihaldsríkrar umræðu er
þýtt fyrir Íslendinga. Forsætisráðherra sagði að
meðal annars þörf um samninga á vegum Alþjóðahann myndi án efa eiga eftir að eiga orðastað við
viðskiptastofnunarinnar, málefni sem snúa að
mig um þetta á þingi og strunsaði út.
Evrópusambandinu, áherslur okkar á vettvangi
Utanríkisráðherra sat eftir, vék að fyrirspurn
Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins,
minni en svaraði henni ekki. Það var þó skömminni
stefnuna í mannréttinda- og umhverfismálum að
skárra en hjá forsætisráðherra. Hjá Geir var þetta
ógleymdum öryggismálunum í breyttum heimi. Ég
ekki gott. Getur verið að engin alvara sé á bak við
gekk því fullur eftirvæntingar inn á fyrsta fundinn
fyrirheitin um opna umræðu um utanríkismál?
í margauglýstri fundaröð, í Hátíðarsal Háskóla
Íslands, en þar áttu bæði að vera með innlegg,
Höfundur er alþingismaður.
forsætisráðherra og utanríkisráðherra.
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%INNIG BAÈKÎR SAUNA OG STURTUR
&LYTJUM LÅKA INN LOFTEFNI OG HURÈAR
)CE )NNPORT EHF
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"OLAFËTUR  .JARÈVÅK
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„Ég er það sem ég er af því ég
er ég. Ef þér líkar vel við mig,
þá verð ég þakklát fyrir það,
en ef þér líkar ekki við mig –
hvað get ég þá gert?“
!NNE "ANCROFT LÁK MEÈAL ANNARS
HINA EFTIRMINNILEGU -RS 2OBINSON
Å MYNDINNI 4HE 'RADUATE OG VAR
¾VINLEGA ¹STFANGIN AF EIGINMANNI
SÅNUM -EL "ROOKS (ÒN LÁST ÖANN
 JÒNÅ ¹RIÈ 
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Armstrong reiddist yfirvöldunum

 3TJËRNARSKR¹ "ANDARÅKJ

¶ENNAN DAG ¹RIÈ  LÕSTI HINN
VÅÈFR¾GI DJASSTËNLISTARMAÈUR
,OUIS !RMSTRONG ÖVÅ REIÈILEGA YFIR
AÈ HANN MYNDI EKKI TAKA Ö¹TT Å
FERÈ ¹ VEGUM RÅKISSTJËRNARINNAR
TIL 3OVÁTRÅKJANNA !RMSTRONG VAR
¾VAREIÈUR YFIR UPP¹KOMUNNI Å
,ITTLE 2OCK Å !RKANSAS STUTTU ¹ÈUR
ÖAR SEM HËPAR HVÅTRA BORGARA
¹SAMT VOPNUÈUM VÎRÈUM MEIN
UÈU NÅU SVÎRTUM N¹MSMÎNNUM
LEIÈ INN Å MENNTASKËLA SEM EIN
UNGIS VAR FYRIR HVÅTA N¹MSMENN
3TUTTU ¹ÈUR HAFÈI FALLIÈ ALRÅKIS
DËMUR ÖAR SEM KVEÈIÈ VAR ¹ UM
AÈ BLÎKKUMENN FENGJU INNGÎNGU Å SKËLANN
2EIÈI !RMSTRONGS BEINDIST HELST AÈ AÈGERÈALEYSI
RÅKISSTJËRNARINNAR SEM HANN TALDI AÈ HEFÈI ¹TT AÈ
FYLGJA M¹LINU EFTIR

b%INS OG VERIÈ ER AÈ FARA MEÈ
FËLKIÈ MITT Å SUÈRINU Ö¹ M¹ RÅKIS
STJËRNIN FARA TIL HELVÅTIS m SAGÈI
!RMSTRONG (ANN B¾TTI ÖVÅ VIÈ
AÈ %ISENHOWER FORSETI HEFÈI
bEKKERT HUGREKKIm TIL AÈ TAKAST
¹ VIÈ /RVAL &AUBUS RÅKISSTJËRA
!RKANSAS SEM SKIPAÈI VÎRÈUM
AÈ HALDA BLÎKKUMÎNNUNUM FR¹
SKËLANUM bSTANDIÈ ER ORÈIÈ
ÖAÈ SL¾MT AÈ LITAÈUR MAÈUR ¹
EKKERT FÎÈURLAND LENGUR m SAGÈI
HANN VIÈ FJÎLMIÈLA
9FIRLÕSING !RMSTRONGS KOM SÁR
ILLA FYRIR BANDARÅSK YFIRVÎLD SEM
HÎFÈU MEÈ ÕMSUM R¹ÈUM REYNT AÈ B¾TA ÅMYND
SÅNA Å JAFNRÁTTISM¹LUM GAGNVART UMHEIMINUM
2ÅKISSTYRKTAR FERÈIR FR¾GRA BLÎKKUMANNA UM
HEIMINN VORU LIÈUR Å ÖEIRRI HERFERÈ

ANNA VAR SAMÖYKKT
 3OVÁTRÅKIN RÁÈUST INN Å

0ËLLAND
 ,EIÈTOGAR ¥SRAELA OG








%GYPTALANDS HITTUST Å
(VÅTA HÒSINU Å 7ASHING
TON TIL AÈ R¾ÈA FRIÈ MILLI
ÖJËÈANNA
"ORGARASTYRJÎLD HËFST Å
*ËRDANÅU
,ANDSBANKINN TËK
EIGNIR 3AMBANDS
ÅSLENSKRA SAMVINNUFÁLAGA
UPP Å SKULDIR
.Õ BRÒ ¹ 'ÅGJUKVÅSL
¹ 3KEIÈAR¹RSANDI VAR
FORMLEGA TEKIN Å NOTKUN
*OSÁ #ARRERAS VAR VEL
FAGNAÈ Å ,AUGARDALSHÎLL
ÖAR SEM HANN SÎNG FYRIR
FULLU HÒSI

66°N í útrás
til Danmerkur
Um helgina opnaði glæsileg verslun 66°North í Ravnsborg
Tværgade 3B í Kaupmannahöfn. Verslunin er sú fyrsta
sem opnar á danskri grundu undir vörumerki 66°North.
Í tilefni af þessum merku tímamótum 66°North hjá
frændum okkar Dönum var efnt til opnunarveislu í nýju
búðinni þar sem mikið var um dýrðir.
Helstu forkólfum íslensku útrásarinnar í Danmörku var
boðið til fagnaðarins, auk merkra framámanna úr dönsku
og íslensku þjóðlífi.
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-ÒSIN SEM ENGINN HLUSTAÈI ¹
Framtíðarorka
Vistvænar lausnir og orkugjafar framtíðarinnar eru aðalefni ráðstefnunnar Driving Sustainability sem hefst í dag á
Hilton Reykjavík Nordica við Suðurlandsbraut í Reykjavík.
Þar munu sérfræðingar frá Íslandi, Bandaríkjunum, Sviss,
Frakklandi, Danmörku og Svíþjóð fjalla um möguleika á
innleiðingu etanóls, metans, vetnis, tvinntækni og rafmagns
í samgöngum.
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, mun opna ráðstefnuna og Þórunn Sveinbjarnardóttir umhverfisráðherra
talar um hvernig við getum dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum. Hún varpar fram spurningunni um
hvernig Ísland geti orðið forystuþjóð í vistvænni orkunotkun. Árni Mathiesen fjármálaráðherra er á svipuðum nótum
í sínu erindi sem hann nefnir Á að auka hlut vistvænna bíla
og orkugjafa í samgöngum. Vilhjálmur Vilhjálmsson borgarstjóri bætir um betur og fjallar um Reykjavík, höfuðborg
hreinnar orku í norðri.
GUN

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Sigrún Guðmundsdóttir, heilbrigðisfulltrúi á Selfossi, hefur starfað með
ITC-samtökunum í níu ár. Áður hétu
samtökin Málfreyjur og eru nú hluti af
stærri samtökum sem kallast Powertalk International.
Samtök þessi snúast fyrst og fremst
um sjálfsnám og -styrkingu, til dæmis
með þjálfun í ræðumennsku, stjórnun,
fundarsköpum og mannlegum samskiptum.
Heimsþing Powertalk International
var haldið í Brisbane í Ástralíu 21.-25.
júlí og tveir Íslendingar tóku þátt í því.
Meðal atriða á dagskrá þingsins var
„Cosmopolitan Speechcontest“, en það
er ræðukeppni fyrir þá sem ekki hafa
ensku að móðurmáli og fer keppnin fram á ensku. Sigrún bar sigur úr
býtum í þessari keppni og segir hún,
að hætti fegurðardrottninga, að þessu
hefði hún aldrei átt von á.
„Þegar ég skráði mig fyrst í ITC var

markmið mitt ákaflega lítið og hógvært, vegna þess að í grunninn er ég
enginn ræðusnillingur og lítið mælsk.
Mig langaði einfaldlega að læra að
beita röddinni þannig að fólk tæki eftir
því sem ég væri að segja. Mér fannst
enginn heyra þegar ég talaði og fyrir
vikið upplifði ég mig sem litla mús úti
í horni sem enginn heyrði í,“ segir Sigrún og bætir því við að þegar hún náði
þessu markmiði hafi henni orðið ljóst
að innra með henni bjó máttur til að
takast á við meira en hún hafði gert
sér grein fyrir.
„Við það byrjaði ég að setja markmiðin hærra. Fyrir fáum árum hefði
mér aldrei dottið í hug að ég ætti eftir
að vinna svona keppni, en þegar maður
er orðinn nokkuð öruggur á sínu eigin
tungumáli þá er það alveg ný áskorun
að halda ræðu á öðru svo ég lét á það
reyna.“
Ræðan sem Sigrún flutti á heims-

þinginu í Ástralíu fjallaði um nútímann og að lifa lífinu á líðandi stundu.
„Ég byggði þessa ræðu á annarri eldri
sem var skrifuð á íslensku og bar yfirskriftina Undarlegt hvað öllum er annt
um kvikindið, og með því vísaði ég í
lagið Nútíminn er trunta með Íslenska
þursaflokknum, en það voru upphafsorð gömlu ræðunnar,“ segir Sigrún og
bendir á að hún hafi þurft að breyta
ræðunni heilmikið til að textinn gengi
upp á ensku.
„Það hefði komið mjög undarlega út
að þýða þessi orð beint yfir á ensku.
Trunta hefði kannski útlagst sem
„bitch“ og slíkt hefði breyst í fremur smekklausan dónaskap. Í staðinn
breytti ég ræðunni þannig að útgangspunktur hennar varð Lifðu lífinu í dag
því á morgun gæti það verið of seint,“
segir hún og ljóst er að orðin hafa fallið
í kramið því Sigrún stóð uppi sem sigurvegari keppninnar. MARGRET FRETTABLADIDIS

'EYMIR SVAR VIÈ LANGFLESTU
3TËRA MYNDAORÈABËKIN ER NÕLEGA KOMIN
ÒT HJ¹ -¹LI OG MENNINGU (ÒN ER SÒ FYRSTA
SINNAR TEGUNDAR ¹ ¥SLANDI
"ËKIN BIRTIR MYNDIR AF N¹NAST ÎLLU MILLI HIM
INS OG JARÈAR ALLT FR¹ SM¾STU LÅFF¾RUM AUG
ANS TIL EINSTAKRA HLUTA ÖOTUHREYFILS OG FR¹
MISMUNANDI KRYDDTEGUNDUM TIL SKÅÈASTÎKK
PALLA
(VERRI MYND FYLGIR ÅSLENSKT ORÈ YFIR VIÈKOM
ANDI FYRIRB¾RI OG HLUTA ÖESS OG EINNIG HEITI

ÖEIRRA ¹ FJËRUM ÎÈRUM TUNGUM¹LUM ENSKU
ÖÕSKU FRÎNSKU OG SP¾NSKU
3EGJA M¹ AÈ 3TËRA MYNDAORÈABËKIN GEYMI
SVAR VIÈ N¹NAST HVERJU SEM ER
(VORT SEM MENN VILJA VITA HVAÈ MISMUN
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Aukin ökuréttindi - Meirapróf
Nýlegir kennslubílar

'UÈMUNDUR 6IGNIR HEFUR KOMIÈ VÅÈA VIÈ OG AUK ÖESS AÈ VERA RAFTËNLISTARMAÈURINN +IPPI +ANINUS ER HANN MEÈ "! PRËF Å GUÈFR¾ÈI
 STIG Å SÎNG OG -! GR¹ÈU Å HLJËÈ OG MYNDLIST SEM HANN NAM Å (OLLANDI
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Kippi og töfratækin
Raftónlistarmaðurinn Kippi Kaninus, öðru nafni
Guðmundur Vignir Karlsson, á tvö uppáhaldsforrit þegar kemur að tónlistarsköpun.

!UKIN ÎKURÁTTINDI
 SEPTEMBER
NæstaBYRJA
námskeið
byrjar 22. ágúst
Upplýsingar og innritun í síma 567 0300

Vignir, eins og hann er oftast kallaður, hefur tekið
þátt í ýmsum verkefnum tengdum tónlist og myndlist. Hann hefur verið með í fjölda samsýninga í Hollandi, sýnt á tvíæringi í Cararra á Ítalíu, séð um
unglistarþátt kirkjulistarhátíðar, verið í innsetningargjörningi Rúríar í tengslum við sömu hátíð,
sungið með ýmsum kórum, Björk og Sigur Rós og
gefið út diska sem Kippi Kaninus.
Þegar hann semur raftónlist notar hann mikið tvö
forrit. „Renoise er hugbúnaður sem byggist á tracker-forritunum. Tracker-forrit er nútímaútgáfa af
gömlum forritum sem voru upphaflega gerð fyrir
Amiga-tölvur sem voru vinsælar á níunda og tíunda
áratugnum. Þannig að þetta byggir á tuttugu ára
gamalli hefð sem er langur tími í tölvubransanum.
Það er mjög öflugt forrit til að klippa og þess háttar,“
segir Vignir.

Ólíkt helstu hugbúnaðarrisunum þá vinnur þróunarteymi Renoise náið með notendum hugbúnaðarins
á netinu og fá þeir þannig hugmyndir að nýjungum
og lagfæringum. Hitt forritið sem Vignir heldur upp
á er Ableton Live.
„Það er ferskt og skemmtilegt forrit að vinna í og
auðvelt að nota í spuna. Það er auðvelt að henda inn
hugmyndum, byrja á einhverju litlu og láta síðan
vaxa utan á það. Þá getur maður sett inn hljóð og látið
forritið spinna í kringum þau. Það er því hægt að
vera mjög hvatvís.“
Ableton Live er hannað til þess að geta í senn verið
hljóðfæri fyrir lifandi flutning sem og verkfæri til að
útsetja og vinna tónlist með. Með þessum forritum
getur Vignir unnið nánast alla sína tónlist heima við.
„Ég nota aðallega tölvuna þegar ég sem tónlist en
svo nota ég líka ýmiss konar hljóðfæri, hljóðgjafa og
„sample“. Ég hef gefið út fjóra diska og þeir hafa
allir verið unnir heima.“
Hægt er að benda áhugasömum á heimasíðu Kippa
Kaninus, http://kippikaninus.com, en þar má finna
fjöldamörg lög eftir hann.
HREFNA FRETTABLADIDIS

www.honda.is
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Á FRÁBÆRU VERÐI, TIL AFGREIÐSLU STRAX

CBR 1000RR Fireblade CBF 1000F ABS
CB 600 F Hornet
VTX 1300 R
VTX 1800 F
TILBOÐSVERÐ KR. 1.299.000 TILBOÐSVERÐ KR. 1.090.000
TILBOÐSVERÐ KR. 920.000 TILBOÐSVERÐ KR. 1.180.000 TILBOÐSVERÐ KR. 1.487.000
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'EISLADISKAR EIGA ÖAÈ TIL AÈ RISPAST ÖË AÈ REYNT SÁ AÈ FARA VEL
MEÈ Ö¹ ¥ 'RENS¹SVÅDEËI ER H¾GT AÈ L¹TA GERA VIÈ RISPUÈU GEISLA
DISKANA GEGN V¾GU GJALDI

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

3KARPHÁÈINN SEGIR ÕMSAR GERÈIR HÒSSTJËRNARKERFA Å BOÈI -ÎGULEIKARNIR SÁU N¹NAST ËENDANLEGIR
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Hússtjórnarkerfi vinsæl
Sífellt fleiri fá sér svokölluð
hússtjórnarkerfi sem notuð
eru til að stýra rafbúnaði húsa
með einföldum hætti. Að sögn
Skarphéðins Smith, framkvæmdastjóra S. Guðjónsson,
er það einkum krafan um aukin
þægindi sem ræður ferð.
„Fyrir fimm árum mátti telja á
fingrum annarrar handar uppsetningar á hússtjórnarkerfum í einkahíbýlum,“ segir Skarphéðinn Smith,
framkvæmdastjóri S. Guðjónsson,
sem selur slík kerfi í gegnum verslun sína Prodomo. „Nú er þetta orðið
daglegt brauð, sem ræðst af því að
fólk hefur meira á milli handanna
og leggur meira í húsin sín til að

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …
• ENGIN MÁLNINGAVINNA
• HVORKI FÚI NÉ RYÐ
• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN
• FALLEGT ÚTLIT
• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR
• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING
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auka þægindin. Það gerir sér líka
betur grein fyrir að kerfin auka
verð- og notagildi húsa.“
Til marks um þetta bendir Skarphéðinn á að sumir byggingarverktakar geri ráð fyrir hússtjórnarkerfum í öllum húsum sem þeir
byggja eða bjóði kaupendum í það
minnsta upp á uppsetningu þeirra.
Ástæðuna segir hann vera þá að
gera þurfi ráð fyrir svona kerfum
strax í upphafi, þar sem þau séu
ekki sett upp eftir á.
„Það er þó ekkert mál að leggja
svona kerfi,“ segir hann. „Forritunarvinnan er það sem komið er
umfram hefðbundna vinnu. Í hana
þarf töluverða kunnáttu og við
höfum fagmenn á okkar snærum
sem sjá um það. Það er eini munurinn vinnulega séð.“

Ekki nóg með að kerfin séu auðveld í uppsetningu heldur eru þau
tiltölulega einföld í notkun þar sem
stöðugt er unnið að því að gera þau
notendavænni að sögn Skarphéðins.
„Alltaf er verið að bæta grunneiningarnar, sem lækka um leið í
verði og eins vegna samkeppni á
markaðnum. Áður stjórnaði maður
hljóðkerfum, lýsingu, gólfhita, rafdrifnum gluggatjöldum og svo
framvegis með hnöppum. Nú er
það til dæmis gert með snertiskjá
og þráðlausum fjarstýringum.
Allar stillingar eru síðan merktar í
bak og fyrir, enda oft hægt að velja
á milli margra aðgerða fyrir eitt
rými. Þetta er alls ekki flókið.“ Og
ef marka má Skarphéðin er þetta
það sem koma skal. ROALD FRETTABLADIDIS

iTune með kaffibollanum
Ferðu stundum á Starbucks
þegar þú ert í Bandaríkjunum? Nú getur þú tengst iTune
ókeypis með kaffibollanum.
Tölvurisinn Apple og kaffihúsakeðjan Starbucks hafa náð samningi sem gerir viðskiptavinum
með iPod, iPhone eða tölvu með
iTunes kleift að tengjast þráðlaust
nýju iTunes-versluninni á kaffihúsum Starbucks. Hingað til hafa
viðskiptavinir þurft að greiða
fyrir Wi-Fi þráðlaust internetsamband hjá Starbucks, en frá og með

2. október verður þjónustan frí
inni á Starbucks. Samningurinn
nær strax til 600 Starbucks-kaffihúsa í New York og Seattle, en
mun taka gildi í fleiri borgum
Bandaríkjanna á þessu og næsta
ári.
Með samningnum vonast Starbucks og Apple til að auka sölu
sína, og segist Steve Jobs, forstjóri Apple, viss um að fólk muni
fagna þessari nýju blöndu kaffis
og iPods. Starbucks reiknar með
að fá inn nýjan hóp viðskiptavina;
einkum þá sem nota nýjustu iPodana.
ÖLG
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%LDAR MATINN
VIÈ V¾GAN HITA ÖANNIG
VARÈVEITIST BRAGÈ OG N¾RING
%LDAR ¹ MEÈAN ÖÒ
LEIKURÖÁR

PGV ehf. ı Bæjarhrauni 6 ı 220 Hafnafjörður ı Sími: 564 6080 ı Fax: 564 6081 ı www.pgv.is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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6IÈSKIPTAVINIR 3TARBUCKS MEÈ I0OD
I0HONE EÈA TÎLVU MEÈ I4UNES GETA NÒ
TENGST ÖR¹ÈLAUST NÕJU I4UNES VERSLUNINNI
¹ KAFFIHÒSUM 3TARBUCKS

fasteignir
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Þjónusta ofar öllu

ATH

VIÐ SELJUM
ALLA DAGA !

HRINGDU NÚNA

699 6165
Það er hátt til lofts og vítt til veggja í Flétturima 16.

Björt og falleg þakíbúð
Remax fasteignasala hefur fengið til sölu fallega
fimm herbergja íbúð á besta stað í Grafarvogi
við Flétturima 16.

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
Löggiltur
Fasteignasali

Um er að ræða stórglæsilega þakíbúð á tveimur
hæðum. Á henni eru tvennar svalir þaðan sem útsýni
er einstaklega vítt og fallegt.
Í íbúðinni eru fimm góð svefnherbergi, þrjú á
aðalhæð og tvö á efri hæð. Á aðalhæðinni er einnig baðherbergi, borðstofa, eldhús, þvottahús og um
fimmtán metra langar svalir sem liggja frá stofunni,
en þar er bæði hátt til lofts og vítt til veggja.
Baðherbergið er með snyrtilegri innréttingu og
baðkari en þar eru flísar á gólfi og veggjum. Hjóna-

herbergið er rúmgott með sexföldum skápum og
mikilli lofthæð, en annað barnaherbergið á aðalhæð
er með tvöföldum skáp. Hitt barnaherbergið er með
stórum gluggum, þakglugga og góðu útsýni. Í eldhúsinu er falleg innrétting og gott vinnupláss. Á efri hæð
er meðal annars sjónvarpshol og útgengt er á svalir
úr herbergi.
Með eigninni fylgja tvö rúmgóð stæði í lokaðri
bílageymslu sem rúmar heimilisbílinn, mótorhjólið,
vélsleðann og jafnvel fjórhjólið.
Íbúðin er 141 fermetri og bílageymslan er 79 fermetrar. Sameignin er snyrtileg og sérgeymsla er í
kjallara.
Í dag verður opið hús í Flétturima 16, milli klukkan sex og sjö.

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.

Sími 512 3600
www.logheimili.is
Jónas Örn Jónasson Löggiltur fasteignasali

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

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

Miðfellsland við Þingvallavatn

Til sölu er einbýlishús á
Grenivík. Húsið er 156,6 fm.
að stærð og er
ástand þess gott.
Húsið er nýlega
málað, bæði að
utan- og
innanverðu og nýlegar
innréttingar eru í eldhúsi og þvottahúsi, rafmagnstafla er ný, svo og
gluggar og gler. Mögul. er að hafa tvær íbúðir í húsinu, en það stendur
rétt við sjóinn og er útsýni frábært út Eyjafjörð, til Hríseyjar o.fl. Við
Grenivík er frábær aðstaða til hverskonar útivistar m.a. gönguleiðir á
Kalbak og út Kljáströnd, smábátahöfn, golfvöllur o.fl. Um 30 mín akstur
er til Akureyrar.

Uppl. Hjá Eignakjöri ehf. Akureyri sími 455 1400
Arnar Sigfússon, Lögg fasteignasali, hdl.

LÆKKAÐ VERÐ úr 19,7 í 17,7
Stærð
74 fm

Frum

Frum

Grenivík - einbýlishús frábært tækifæri

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

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

Byggt
2005
Brunab.mat
16,2 millj.
LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir heilsársbústað við Sandskeið E-gata 2 í Miðfellslandi við Þingvallavatn.
Bústaðurinn er rúmlega 74 fm. að auki er ca 65 fm pallur. Rúmgóð forstofa og geymsla. Svefnh. eru 3 geta
verið 4. Baðh. með sturtuklefa. Eldhúsinnr. verður kláruð, aðrar innrétt. vantar ásamt gólfefni. Rafmagn. Ál og
plastgluggar allir með innbyggðu ﬂugnaneti. Kamína er í stofu, innﬂutt frá Kanada. 5000 fm eignalóð. Að sögn
eiganda verða ekki byggð ﬂeiri hús við þessa götu, gott útsýni að vatninu. Stutt í golf. 30 km á Selfoss. Bústaður
með mikla möguleika. Gott lán frá Lífeyrissjóði VR getur fylgt með ca 3 millj.
HRINGDU NÚNA Í SÍMA 822 3600 OG BÓKAÐU SKOÐUN.

Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður
jonas@logheimili.is

Danfoss tengigrindur fyrir hitakerfi
Sérhannaðar tengigrindur fyrir íslenskar aðstæður
Vönduð vara úr ryðfríu efni
Fyrir neysluvatns-, ofnhita-, gólfhita- og snjóbræðslukerfi og fl.
Áratuga reynsla stjórnbúnaðar við íslenskar hitaveituaðstæður
Við erum leiðandi í hönnun og framleiðslu á
tengigrindum fyrir hitakerfi

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
Stærð: 128,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 23.180.000
Bílskúr: Nei

Álfkonuhvarf 19
203 Kópavogur
Laus við kaupsamning

Borg

Opið
Hús

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372
venni@remax.is

Í DAG KL. 18:00-18:30

Verð: 33.500.000

Falleg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð við Álfkonuhvarf í Kópavogi. Úr íbúðinni er mjög fallegt útsýni yfir
Elliðarvatn og fögur fjallasýn. Íbúðin er með: 3 rúmgóðum svefnherbergjum, rúmgóðri stofu með opnu
eldhúsi og eldhúskrók, baðherbergi með baðkari, sturtuklefa og fallegri innréttingu og þvottahúsi.
Forstofan, baðherbergið og þvottahúsið eru flísalögð en gangur, svefnherbergin, stofan og eldhúsið eru
með fallegu parketi. Á jarðhæð 8 fm sérgeymsl og sérstæði í bílageymslu.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

Frum

SUMARHÚS Í GRÍMSNESI
Á EIGNARLÓÐ

Til sölu stórglæsilegt 86m² sumarhús í Ásgarðslandi Grímsnesi, eignin skiptist í 3 góð
svefnherbergi, baðherbergi, anddyri, eldhús, stofu og geymslu. Húsið er fullbúið að
utan og tilbúið til klæðningar og innréttinga að innan. Lóðin er 7007 m² eignarlóð, jaðarlóð með mjög góðu útsýni. Leiðarlýsing: Ekið framhjá Þrastarlundi, beygt til vinstri í
átt að Þingvöllum, keyrt að Búrfellsvegi og hann ekinn ca. 1 km.
Frekari upplýsingar veittar í símum 821 4124 eða 821 4166.

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík
hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson
lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjóri

108 Reykjavík: Sólstofa

til suðurs með arni

Byggðarendi 9: 105 fermetra séríbúð
Fasteignasalan Eignamiðlun hefur fengið til sölu
glæsilegt 363 fermetra einbýlishús við Byggðarenda 9
í Reykjavík.
Lýsing: Húsið hefur nýlega verið endurbætt mikið og
því fylgir 105 fermetra séríbúð. Komið er inn í flísalagða
forstofu, en þar eru nýir skápar og þaðan er gengið inn
í hol. Til suðurs eru stórar stofur og út af aðalstofu er
stór hellulögð sólstofa þaðan sem gengið er beint út
á fallega verönd. Inn af holi er arinstofa með glugga
til austurs en til vesturs er rúmgott eldhús. Til norðurs úr holinu er bjartur stigi niður á neðri hæð og lítill
gangur með tvöföldum fataskápum, en inn af honum
liggja baðherbergi og hjónaherbergi. Á allri hæðinni er gegnheil rauðeik nema á baðherbergi. Á neðri
hæð er parketlagður gangur og út frá honum er sjónvarpsherbergi. Hægt er að opna á milli gangs og séríbúðar. Inngangur í séríbúðina er á norðurhlið en þar er komið
inn í forstofu og þaðan gengið inn í parketlagt hol. Til austurs er þvottahús og flísalagt eldhús með nýlegri innréttingu. Svefnherbergið snýr einnig í austur en þar er gegnheilt stafaparket og góðir skápar. Til suðurs er stór parketlögð stofa en þaðan er gengið út á stóra timburverönd. Baðherbergið sem er flísalagt í hólf og gólf er með sturtu og
góðri innréttingu og gott skápapláss er í svefnherbergi.

fasteignir L fréttablaðið L

17. SEPTEMBER 2007

3

Frum

:: 535_1000
Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

stakfell.is

Fax 535 1009

Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Meistaravellir - Vesturbær

Eyrargata - Ingólfur - 820 Eyrarbakki

109,5 fm fjögra herbergja íbúð á annarri hæði við KR-völlinn. Nánari lýsing: Forstofa, eldhús, stofa og borðstofa,
þrjú svefnherbergi með góðum skápum og baðherbergi.
Suðursvalir. Nýlegt parket á gólfum. Bílskúrsréttur.
Verð 32 millj.

Húsið Ingólfur sem er 124,7 fm að stærð er með elstu
húsum á Eyrarbakka. Það stendur í verndaðri húsaröð í
miðhluta Eyrarbakka í næsta nágrenni við „Húsið“ og
kirkjuna. Tilvalið sem heilsárshús eða sem sumar/afþreyingarhús.
Verð 26,9 millj.

Þorláksgeisli - 112 Grafarholti

Klettahraun - Hafnarfjörður

Laus fljótlega. Gott lán á íbúð sem fæst yfirtekið.
Falleg og stór 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð í góðu
lyftuhúsi. Bílageymsla. Gott lán sem hægt er að yfirtaka á
þessari íbúð. Eikarparket á gólfi. Einnig er til sölu eins
íbúð á annarri hæð.
Verð 34.9 millj.

174,7 fm einbýlishús með bílskúr við Klettahraun í Hafnarfirði. Húsið er staðsett innst i botnlanga við rólega götu.
Fallegur garður við hraunið (grænt svæði). Húsið er á einni
hæð með fjórum svefnherbergjum, stofu, eldhúsi og
tveimur baðherbergjum.
Verð 47.9 millj.

Strandvegur-Garðabær

Drápuhlíð með bílskúr.

Glæsilega 4 herbergja íbúð með miklu útsýni sem er laus
til afhendingar við kaupsamning. Um er að ræða fallega
íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi með stæði í bílgeymslu. Mikið og
gott útsýni er úr íbúðinni.
Verð 43.9 millj.

Hæð og ris með sérinngangi og vinnustofu/bílskúr alls
196 fm Töluvert endurnýjuð eign. Á hæðinni eru 2 samliggjandi stofur, nýtt eldhús, nýtt flísalagt baðherb., og 2
herb. Í risi er stofa með herb innaf, þvottahús og geymslur. Bílskúrinn nú útbúinn sem íbúð.
Verð 55 millj.

Garðabær

Grafarvogur

Höfuðborgarsvæðið

Höfum kaupanda að einbýlishúsi í
Garðabæ, hvort sem er á flötunum
eða hæðahverfi. Má kosta allt að
120 milljónir.

Höfum kaupanda að einbýlishúsi í
Grafarvogi, má kosta allt að 100
milljónir. Skilyrði er gott útsýni og
tvöfaldur bílskúr.

Tveggja til þriggja herberbergja
íbúðir vantar okkur á skrá allsstaðar á höfuðborgarsvæðinu, það er
beðið eftir þessum eignum.

Nánari upplýsingar eru gefnar á
skrifstofu Stakfells, Lágmúla 7 eða
í síma 535 -1000.

Sumarhúsalóðir í landi Hæðarenda.

Fjölnisvegur - Þingholt

Höfum fengið í sölu sumarhúsalóðir í landi Hæðarenda, í
Grímsnes og Grafningshreppi eignalóðir. Stærð lóða er frá
0.5 til 1.2 hektari. Hæðarenda landið er við þjóðveg 351,
Búrfellsveg. Falleg náttúra allt í kring - þetta er staður sem
vert að er skoða. Heit og kalt vatn komið að lóðamörkum.
Verð frá 4 millj.

184.2 fm hæð, kjallari og bílskúr auk óskráðs rýmis í kjallara, sem er 47,6 fm alls 232 fm Skiptist í rúmgóðar stofur,
fjögur svefnherbergi. eldhús og tvö baðherb. Bílskúrinn er
einnig útbúinn sem íbúð.
Verð kr. 79 millj.

Furugrund - Kópavogur

Vesturgata - Gott útsýni

95.1 m² íbúð við Furugrund á annari hæð í Kópavogi í sex
íbúða stigagangi. Íbúðin er tvö svefnherbergi, stofa, baðherbergi, eldhús, geymlsa og aukaherbergi í kjallara með
aðgangi að snyrtingu, tilvalið til útleigu.
Verð 23.5 millj.

159 fm „penthouse“ íbúð með óhindruðu sjávarútsýni.
Íbúðin er á tveimur hæðum, sex herbergja þar af þrjú
svefnherbergi, eldhús, tvær stofur og hol. Aðeins þessi
eina íbúð er á hæðinni.
Verð 47.9 millj.

Víkurás - Árbær

Hofteigur

Vorum að fá í sölu 4ra herb. íbúð á þessum vinsæla og
barnvæna stað í Árbænum. Íbúðin er á 2. hæð í snyrtilegri
sameign. Hún skiptist í stofu, eldhús, þrjú svefnh. og baðh.
Sérgeymsla fylgir íbúðinni ásamt stæði í bílageymslu. Lóð
kringum hús er áberandi vel hirt og snyrtileg. Örstutt er í
leikskóla, skóla og aðra þjónustu. Verð 21.9 millj.

137,7 fm sérhæð í teigahverfi. íbúðin er í kjallara í 4 hæða
húsi. Í íbúðinni eru anddyri, eldhús, stofa, baðherbergi og
3 góð herbergi, í sameign er þvottahús og geymsla.
Verð 32.9 milljón

Unnarstígur – Miðbær

Flúðasel - Góðar leigutekjur.

280,5 fm einbýlishús ásamt 18,4 fm bílskúr á eftirsóttum
stað í miðborginni. Húsið er kjallari, hæð og ris. Á aðalhæðinni er anddyri, þrjár samliggjandi stofur. Möguleiki að
útbúa íbúð í kjallara og hafa af henni leigutekjur.
Verð 82,0 millj.

Góð 2-3 herbergja íbúð á jarðhæð á besta stað í Seljahverfinu. Íbúðin er 96.1 fm að stærð. Íbúðin skiptist í
stofu, eldhús, 2 svefnherbergi og sjónvarpshol. Eign sem
borgar sig niður sjálf.
Verð 17.9 millj.

Grettisgata - Miðbær-Einbýli

Rofabær - Árbær.

Húsið skiptist í kjallara, hæð og ris. Fyrsta hæð skiptist í
snyrtingu, eldhús og borðstofu. Í risi eru þrjú herbergi.
Kjallari skiptist í baðherbergi, þvottahús og tvö herbergi.
Endurbætur hafa staðið yfir á eigninni og skipt hefur verið
um bárujárn að utan.
Verð 47 millj.

Góða 99,7 fm íbúð við Rofabæ. Tvö svefnherbergi, stofa,
stórar svalir, gott eldhús, geymsla og baðherbergi á
annarri hæð. Íbúðin er opin og björt. Stutt í alla þjónustu í
hverfinu og í útvist í Elliðadalnum.
Verð tilboð.

Laugavegur - bakhús

Tröllakór - Kópavogur

Í kjallara er sjónvarpsherbergi, tómstundaherbergi með
þakglugga, salerni, þvottahús og geymsla. Á miðhæð er
gestasnyrting, eldhús, stofa og borðstofa. Gengið er út úr
stofu út á verönd. Í risi eru tvö svefnherbergi.
Verð 57 millj.

Fjölbýlishús á fjórum hæðum. Sér inngangur af svölum.
Íbúðirnar skilast fullbúnar, án gólfefna.Allar íbúðir eru með
rúmgóðum herbergjum og stórum suðursvölum. Innangengt úr sameign húsins í bílageymslu.Stutt í skóla, útivist
og góðar gönguleiðir. Traustur byggingaraðili (Ris ehf).
Verð 26.2 millj.

Hlíðarhjalli - Kópavogur

Seljabraut - 109 Reykjavík

290 fm vel staðsett einbýlishús í suðurhlíðum Kópavogs.
Húsið er á 2 hæðum, á efri hæð er anddyri, eldhús, stofa,
wc og herbergi. Á neðri hæð eru 5 svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi og stúdíóíbúð með sér inngangi.
Verð 84,9 millj.

Stúdíó íbúð á efri hæð í verslunarhúsnæði með sérinngang. Komið er inn í flísalagt andyri með fataskáp, baðherbergi með sturtuklefa. Eldhús og stofa sem eitt rými
með mikilli lofthæð, stigi upp úr stofu á gott svefnloft.
Sérmerkt bílastæði fylgir eign. Íbúð er haglega útfærð.
Verð 16.7 millj.
: : 535_1000
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Höfum til
ráðstöfunar
byggingalóðir
í Garði og
Sandgerði
Á mjög góðu
verði.
Einbýlishús verð frá: 7,990,000 kr.
Parhús verð frá: 10,990,000 kr.

Þjónusta ofar öllu

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
Lögg.
fasteignasali

– Einbýlishús – Parhús – Sumarhús – Gestahús – Smáhýsi –
V.H. ehf. - Heiðarbraut 3 - 250 Garður - sími 864 2400 - www.volundarhus.is - volundarhus@volundarhus.is
Stærð: 120 fm

Bílaverkstæði í fullum rekstri.Fjöldi herbergja: 0
Á besta stað í Reykjavík !
Mikil föst viðskipti.

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Lind
Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi
695 9500
hj@remax.is

Naustabryggja 2
Penthouse

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi
663 3300
sb@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 663-3300

Verð: 0

Um er að ræða bílaverkstæði sem staðsett er á stóru bílasölusvæði í Reykjavík. Tækjabúnaður er allur nýr
og hentar hvort tveggja sem bílaverkstæði eða léttari vélsmiðja. M.a. eru tvær mjög öflugar ca 5 tonna
vökvalyftur, bandsög f. járn, Kemmpi rafsuðuvél, gírborvél, gastæki, slípiband og fleiri tæki og tól.
Heimasíða og vel merktur sendibíll geta fylgt með í kaupunum. Góð viðskiptasambönd og leigusamningur.
Einstakt tækifæri fyrir duglega menn sem vilja skapa sér góða afkomu.

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

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

Skipholt 15, 105 Reykjavík

Sími 590 9500
www.thingholt.is
Traust fasteignasala í 30 ár

Þórarinn
Kópsson
lögg. fast.sali
GSM 820 9505
kopsson@thingholt.is

Kjartan
Kópsson
sölufulltrúi
kok@thingholt.is

Ingvi
Rúnar
sölufulltrúi
GSM 896 0421
ingvi@thingholt.is

Frum

TIL SÖLU - ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐI Í GRÍMSSTAÐI 1, Á FJÖLLUM

Vorum að fá í sölu helmings hluta úr einni af stærstu jörðum landsins í einkaeigu, heildarstærð jarðarinnar er um 30.000 hektarar og því er um að ræða um 15.000 ha sem til
sölu er, þar af ræktað land um 8,5 ha. Húsakostur er takmarkaður, þó er 130,2 fm íbúðarhús byggt árið 1934, hæð og kjallari. Grímstaðir eiga land að Jökulsá á Fjöllum á u.þ.b.
25 km samfelldu svæði og þar með vatnsréttindi á sama kafla út í miðja á. Útivistarmöguleikar eru ótakmarkaðir, í um 50 km radíus eru helstu náttúrperlur landsins s.s. Herðubreið, Herðubreiðalindir, Dettifoss, Mývatn, Hljóðaklettar, Ásbyrgi ofl. Til hlunninda má
telja, utan náttúru, silungs-, rjúpna- og gæsaveiði auk heiðagæsavarps. Í um 2 km fjarlægð frá íbúðarhúsi er 1.300 m flugbraut. Uppgræðsla á vegum Landgræðslunnar hefur
verið töluverð. Hugmyndir eru um að stærsti þjóðgarður Evrópu - Vatnajökulsþjóðgarður
- muni að einhverju marki fléttast inn í landið þar sem ræma meðfram Jökulsánni muni
tilheyra þjóðgarðinum í einhverri mynd. Landsvæði þetta gæti því í framtínni orðið kjörlendi fyrir meiri háttar uppbyggingu ferðamannaiðnaðar á Norðausturlandi sem og ótakmarkaðs rýmis fyrir sumarhúsabyggð. Takmarkalítið byggingarefni (möl) er á staðnum til
uppbyggingar húsa sem og til vegagerðar.

Allar frekari upplýsingar eru veittar hjá Þingholt fasteignasölu,
sími 590 9500 / thingholt@thingholt.is

Stórglæsileg penthouse íbúð á
tveimur hæðum með stæði í
bílageymslu. Forstofu með flísum á
gólfi, góður fataskápur úr magnhony.
Barnaherbergin eru tvö, annað er
með flísum á gólfi og hitt með parketi
á gólfi. Vinnustofa/skrifstofa með
tvöfaldri hurð með frönskum
gluggum, úr vinnustofu er gengið út
á suð-vestur svalir. Eldhúsið er með
kirsuberjainnréttingu,
nýlegum
fallegum tækjum frá Gorenja. Úr
eldhúsi er gengið út á góðuar grill
svalir. Hjónaherbergi með parketi á
gólfi og mjög góðum fataskápum.
Þvottaherbergi er á herbergjagangi.
Baðherbergi
flísalagt
bæði
á
veggjum og gólfi, stór sturtuklefi, allt
ný innréttað. Allar innréttingar eru
sérsmíðaðar úr Mahony sem og allar
hurðir. Á efrihæð, er mjög rúmgott
rými með c.a. 5 metra lofthæð og
tveimur kvistum, þar er stórt snokerborð,
útgengt
á
vestursvalir.
Viðarrimlagluggatjöld eru fyrir öllum
gluggum. Sérgeymsla í sameign.
Pantaðu skoðun í síma 699 6165.

Verð : 43.900.000
Byggingaár: 2000
Brunabótamat: 28.890.000
Fasteignamat: 31.460.000
Stærð: 153,4
3 svalir
Stæði í bílageymslu

Hringdu núna!

6996165
8990800
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TIL SÝNIS Í DAG MÁNUDAG
TIL SÝNIS Í DAG!

BJALLAVAÐ - NORÐLINGAHOLTI
Sverrir Kristinsson lögg. fast.sali

BYGGÐARENDI - GLÆSILEGT

Vorum að fá í sölu glæsilegt 363 fm einbýlishús á tveimur hæðum við
Byggðarenda. Húsið er mjög vel staðsett en það stendur innarlega í
botnlanga. Húsið hefur verið mikið standsett á síðustu árum. Húsið skiptist m.a í stórar glæsilegar stofur, borðstofu og 5 herbergi. Húsið er í dag
nýtt sem tvær samþykktar íbúðir en mjög auðvelt er að breyta því og
nýta húsið sem eina heild. Sérstaklega fallegur garður með tveimur timburveröndum. V. 90,0 m. 4833

Glæsilegar 3ja herb. íbúðir í einkasölu. Allar íbúðirnar eru fullbúnar með gólfefnum og til afh strax. Efsta hæðin er inndregin með stórum svölum og glæsilegu útsýni til Bláfjalla, Esjunnar, Rauðavatns og víðar. Í næsta nágrenni er
ósnortin, friðuð náttúra með fallegum gönguleiðum. Sjá nánar á heimasíðu
Eignamiðlunar, eignamidlun.is.
ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG MÁNUDAG
FRÁ KL. 17:30-18:00.
FASTEIGNASALAR EIGNAMIÐLUNAR VERÐA Á STAÐNUM.

OPIÐ HÚS, BYGGÐARENDI 19 NEÐRI HÆÐ
TIL SÝNIS Í DAG!

OPIÐ HÚS, GALTALIND 11, 2. HÆÐ
Háaleitisbraut - Sigvaldablokk. Falleg og vel skipulögð 4-5 herb.

Frum

íbúð á 4. hæð. Íbúðin skiptist í 3 herb., tvær
stofur, eldhús, sér þv.hús, baðh. og hol, í
kjallara er sérgeymsla. Húsið er teiknað af
Sigvalda Tordarsyni arkitekt. V. 25,9 m. 6989
Vel skipulögð 5-6 herbergja 132,5 fm neðri sérhæð (jarðhæð) í vel staðsettu tvíbýlishúsi
sem er innst í botnlanga. Hæðin skiptist m.a. í forstofu, hol, stofu, borðstofu, sjónvarpsstofu, eldhús, baðherb., 3 svefnherb. og geymslu. Sameiginlegt þvottahús og sér geymsla í sameign. Á gólfum eru flísar og parket. V. 34,0 m. 6982

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝINS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 18-18.30.

Glæsileg 4ra herb endaíbúð á 2. hæð á eftirsóttum stað. Íbúðin skiptist m.a. í mjög rúmgóða stofu og þrjú herbergi. Þvottahús í íbúðinni. Rúmgóðar svalir með miklu útsýni. Parketið á íbúðinni er nýtt, hefluð eik. Mjög góð eign í alla staði, stutt í skóla, leikskóla og þjónustu. V. 30,9 m. 6988

FORNASTRÖND - EINSTAKT HÚS.

Til sölu er 242 fm einbýlishús á Seltjarnarnesi með einstæðu útsýni til Akrafjalls, Skarðsheiðar, Esju, Hengils, Vífilfells og Bláfjalla. Húsið er við sjávarsíðuna, 20 metra frá sjó, nálægt miðbæ Reykjavíkur, 4 mínútur frá Lækjartorgi. Húsið er 255 fermetrar og byggt árið
1972 og stendur það á 1100 fermetra eignarlóð. Húsið skiptist í forstofu, tvö baðherbergi,
sex svefnherbergi, borðstofu, sjónvarpsstofu, arinstofu og útsýnisstofu. Hús, innréttingar
og lóð, er allt hannað af arkitektunum Helga og Vilhjálmi Hjálmarssonum. V. 110 m. 6948

DALSBYGGÐ - GARÐABÆ

Mjög fallegt og vel skipulagt 217,7 fm einbýli á tveimur hæðum. Eignin skiptist m.a. í stofu,
borðstofu og fimm herbergi. Tvöfaldur bílskúr. Garður við húsið er einstaklega vel gróinn
og fallegur. Lóðin er samtals 1.034,0 fm. Falleg eign á eftirsóttum stað í Garðabæ. V. 65,0
m. 6983

HEIÐARGERÐI - VEL STAÐSETT EINB.

Þórðarsveigur - sérinng. og
stæði í bílg. Mjög góð 106,8 fm fjögurra herbergja endaíbúð á 2.hæð í góðu
lyftuhúsi. Ágætt útsýni. Bílastæði í bílgeymslu. Íbúðin skiptist í forstofu með sérinngang af svölum, stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi,
geymslu á hæðinni. Mjög rúmgóð og þægileg íbúð. V. 25,9 m. 6476

Frostaskjól - Einstök eign

Vel
skipulagt og fallegt 229,2 fm einbýlishús í
Vesturbæ Reykjavíkur sem skiptist þannig: Á
1. hæð er anddyri, hol, stofa, borðstofa og
eldhús. Á neðri palli (kjallari/jarðhæð) er
þvottahús, geymslur, sjónvarpsherbergi og
svefnherbergi með sérbaðherbergi ( Þetta
herbergi er bílsskúr á teikningu). Á efri palli
eru þrjú svefnherbergi og baðherbergi. V.
73,0 m. 6594

Sólvallagata m/ stæði í bílageymslu Glæsileg og fullbúin 65 fm 2ja
herb. íbúð í fallegu nýlegu lyftuhúsi með sjávarútsýni. Stæði í bílageymslu fylgir. Eignin
skiptist í hol, svefnh., stofu, eldhús, baðh. og
þv.hús. Sérgeymsla. Byggt 2003. Allar innrétt. úr eik. Eikar parket og flísar eru á öllum
gólfum. V. 23,9 m. 6987

Lyngmóar - standsett
Fallegt og tölvert endurnýjað tvílyft 125 fm einbýlishús ásamt 37 fm bílskúr á mjög rólegum og góðum stað, innst inn í lokuðum botnlanga. Fjögur svefnherbergi. Örstutt er í skóla.
V. 46,4 m. 6564

VATNSSTÍGUR - 101 -SKUGGI

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

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. 55,0 m. 6355

KRISTNIBRAUT - LYFTUHÚS

Stórglæsileg 118 fm 3-4ra herb. íbúð á 3. hæð í fallegu lyftuhúsi með glæsilegu útsýni.
Íbúðir í húsinu hafa verið eftirsóttar m.a. vegna golfvallarins og útvistarsvæðisins svo og
útsýnisins sem er einstakt. Íbúðin er laus til afhendingar. Verð 33,5 millj.

NÓATÚN - M/ BÍLSKÚR

Falleg og björt 2ja herbergja íbúð á efstu hæð ásamt 22 fm bílskúr í nýlegu fimm íbúða
húsi (byggt 1984). Íbúðin er teiknuð sem 4ra herb. íbúð en nýtt sem stór 2ja herb. í dag.
Íbúðin er um 90 fm að stærð (þ.e. íbúðin sjálf 82, 9fm ásamt um 7 fm parketlagðri geymslu). Íbúðin skiptist í gang, hol, svefnherbergi, eldhús, stofu og aðra stofu sem ætluð er
sem tvö herbergi skv. teikningu. Í kjallara er sameiginlegt þvottahús og sérgeymsla. V.
29,4 m. 6978
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Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði
Hvammsgata 6 í sveitarfélaginu Vogum
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð í parhúsi
ásamt garðskála samtals um 90 fm að stærð.
Ásett verð er 3 millj.
og mánaðargjöldin eru um kr. 85.000.Tilboðsfrestur er til 3. október

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

Frum

Suðurtún 13 í sveitarfélaginu Álftanesi
Til sölu er búseturéttur í 5 herbergja íbúð í raðhúsi sem
er um 120 fm að stærð. Að auki fylgir íbúðinni um 25 fm
bílskúr. Um er að ræða endaraðhús.
Ásett verð er 22 millj.
og mánaðargjöldin eru um kr. 98.000.Tilboðsfrestur er til 28. september

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta geﬁð tilboð í búseturéttinn.
Í báðum tilfellum er allt innifalið í mánaðargjöldunum nema rafmagn og hiti.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna fyrir 21. september n.k.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri.
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins að Suðurlandsbraut 54
í síma 552 5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á netfangið bumenn@bumenn.is

Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl. Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson
BA í lögfræði

Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

Anna Rúnarsdóttir
Viðskiptafræðingur

Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900 | Fax: 482 2801

Frum

Mosabraut 21 í landi Vaðness,
Grímsnes og Grafningshreppi
Glæsilegt sumarhús sem verður byggt á mjög fallegri lóð í nýju hverfi í
Vaðnesi. Hægt verður að velja um tvær stærðir af húsum og er það
minna 75 fm en það stærra 130 fm. Húsin verða afhent fullbúin og
verða mjög vönduð af allri gerð. Húsin eru timburhús með steyptri
gólfplötu með hitalögnum. Að utan er standandi timburklæðning og
stallað stál er á þaki. Að innan verður allt klætt með hvíttuðum panil og
allar innréttingar, innihurðir og fataskápar verða úr eik. Gólf verða öll
flísalögð. Stór verönd verður umhverfið húsið. Lóðin er 8000 fm
eignarlóð með kjarrgróðri og hrauni og er gott útsýni frá lóðinni. Verð frá
26,0 m

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Félag
fasteignasala

BRÚNIR, SKEIÐA- GNÚPVERJAHREPPI.
Brúnir eru skammt sunnan vegarinns við Árnes á leið upp Þjórsárdal.
Húsið er byggt úr timbri árið 1999 og er 150,1 m2 þar af bílskúr 31,3
m2. Húsið er á 5,9 ha. leigulóð frá Skeiða-Gnúpverjahreppi. Mjög stutt
í skóla. verslun og sund. Húsið stendur við brún hálendisins og er stutt
bæði á Sprengisandsleið og Kjöl. Fagurt útsýni til fjalla. Verð 29,0 m

BAUGSTJÖRN 34, SELFOSSI
152,3fm steinsteypt einbýlishús ásamt bílskúr. Stutt í skóla og leikvöllur
er rétt við húsið. Góð áhvílandi lán. Verð 30,6 m

AUSTURMÝRI 19, SELFOSSI
Fallegt steniklætt 94,6 fm raðhús ásamt 38,0 fm bílskúr. Verð 26,5 m

SÓLVELLIR 6, STOKKSEYRI
Einbýlishús, kjallari hæð og ris byggt árið 1910. Búið er að breyta
húsinu talsvert að innan og standa endurbætur enn yfir en húsið verður
selt eins og það er í dag. Verð 16,3 m

BYGGÐARHORN LÓÐ
199834, SVEITARFÉLAGINU
ÁRBORG
100 fm íbúðarhús sem er í
byggingu og stendur á 15.894
fm spildu úr jörðinni Byggðarhorni. Húsið er timburhús á steyptum grunni fullbúið að utan klætt
með bárujárni bæði þak og veggir. Gluggar og útihurðir eru
verksmiðjuframleiddar. Búið er að einangra og plasta að innan. Niður
steyptar hitalagnir eru í gólfum. Búið er að jarðvegsskipta fyrir sólpall.
Spildan er um 2,5 km utan við Selfoss og er malbikað alla leiðina að
henni. Rafmagn og kalt vatn er við lóðarmörk. Lagning hitaveitu að
landinu er fyrirhuguð fljótlega. Búið er að deiliskipuleggja lóðina og er
byggingareitur fyrir íbúðarhús og húsnæði tengt frístundabúskap,
hámarksmænishæð er 7,5 m. Búið er að samþykkja byggingarleyfi fyrir
400 fm skemmu á landinu. Verð 29,0 m

TÚNGATA 11, EYRARBAKKA
134,7 m² steinsteypt einbýlishús ásamt 33,6 m² bílskúr. Húsið var
málað að utan í sumar. Verð 21,0 m

NORÐURTRÖÐ 10, SELFOSSI
1/4 hluta úr hesthúsalengju nr. 10 í Norðurtröð. Húsið er í dag nýtt í
tvennu lagi. Hlutinn afhendist tilbúinn til innréttinga. Möguleiki er að
innrétta húsið fyrir allt að 9 hross. Verð 3,1 m

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

Strandgötu 29 - Akureyri - www.byggd.is

Sími 464 9955
203 Kópavogur:

Einnar hæðar einbýlishús með útsýni
Fasteignasalan Re/Max Lind hefur til sölu einbýlishús á einni hæð, innarlega í lokaðri götu.
Lýsing: Komið er inn í forstofu með stórum og miklum eikarskáp og
sjálfvirkri kveikingu á ljósi. Inn af forstofu er þvottahús og geymsla eða
búr. Opið rými og mikil lofthæð tekur við þegar gengið er inn úr forstofu
þar sem tilvalið er að staðsetja sjónvarpið. Á hægri hönd er gestasalerni
og á vinstri hönd eldhús, borðstofa og
stofa. Innréttingin í
eldhúsinu er frá HTH
Bræðrunum Ormsson. Engir efri skápar
eru á veggjum heldur eru útdregnir neðri
skápar og eyja. Borðplatan er úr gegnheilli eik og í henni
eru gashellur til eldunar. Eldhústækin eru frá Bosch. Svefnherbergin eru rúmgóð þar sem
loftið er einnig tekið upp með innbyggðri halógen lýsingu og sjónvarps-,
síma- og tölvutengi eru í öllum herbergjum. Hjónaherbergi er með rúmgóðu fataherbergi og útgangi í garðinn þar sem gert er ráð fyrir heitum potti. Gert er ráð fyrir fjórða herberginu við hlið hjónaherbergis, fyrir
aftan sjónvarpshol og má stækka það mikið á kostnað fataherbergisins.
Bílskúrinn er flísalagður með 14 fermetra millilofti og öflugum rafmagnsopnara fyrir bílskúrshurð. Á lóð eru bílastæði fyrir fjóra bíla. Lóð er fullfrágengin að mestu leyti.

Frum

Desjakór 8: Á góðum stað í lokaðri götu

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.

Skálateigur 5, Akureyri

Skútagil 5, Akureyri

Glæsileg fjögurra herbergja
íbúð 128 fm á
annarri hæð í
nýlegu fjölbýlishúsi á brekkunni. Eignin er
öll hin vandaðasta og fylgir
henni stæði í
bílakjallara.
Verð
28,5
m.kr.

Mjög góð fjögurra herbergja
íbúð á efri hæð
í fjórbýli. Mjög
góð staðsetning í barnvænu
hverfi. Íbúðin
er samtals 98,8
fm. Húsið er
byggt 1994 og í
mjög
góðu
ástandi. Eignin getur verið laus fljótlega. Tilvalin orlofsíbúð. Verð 18,9 m.kr.

Björn Guðmundsson, lögg. fasteignas.

Studlaberg.is

Skipholt 15, 105 Reykjavík

Sími 590 9500

Frum

www.thingholt.is
Traust fasteignasala í 30 ár

Ingvi
Þórarinn
Kjartan
Rúnar
Kópsson
Kópsson
sölufulltrúi
lögg. fast.sali
sölufulltrúi
GSM 820 9505 kok@thingholt.is GSM 896 0421
ingvi@thingholt.is
kopsson@thingholt.is

Ætlar þú að selja
eða kaupa fasteign?
Við aðstoðum þig alla leið
og veitum þér góða þjónustu.
Innifalið í okkar þjónustu er m.a.
Frítt verðmat - Frí myndataka
Frí flutningsþrif
Vegna mikilla sölu þá vantar
allar tegundir eigna á skár
ringdu núna í síma
.

Einstök eign á besta stað
í Reykjanesbæ!

Akurbraut 21 Reykjanesbæ er afar glæsilegt 362m² einbýlishús með tvöföldum 62m² bílskúr. Húsið
stendur á 1300m² eignarlóð sem er sjávarlóð með glæsilegu útsýni yfir flóa, vík og Reykjanesbæ,
en í víkinni er verið að reisa glæsilegt víkingasafn. Lóðin er öll í góðri rækt með stimpluðum
stéttum frá Bomanite og verönd með heitum potti. Veglegar innréttingar og hurðir úr litaðri eik
ásamt merbau gólfefni. Stofa, borðstofa, sjónvarpshol með arni og eldhús eru eitt opið rými og afar
rúmgott. Úr sjónvarpsholi er gengið inn í glæsilegt sundlaugarhús með innilaug, gufubaði og

;hia{\
hajÄ`cjc

baðherbergi. Einnig er góð setustofa í sundlaugarhúsinu með arni og borðkrók. Í húsinu eru stórt
baðherbergi ásamt 2 svefnherbergjum og stóru hjónaherbergi. Hjónaherbergið er með sérstöku
fataherbergi og útgangi út á verönd. Innaf fataherberginu er stórt vinnuherbergi með aðgangi að
bílskúr og verönd. Falleg og rúmgóð eign á frábærum stað, sjón er sögu ríkari!

:GIÃÖÏHyAJ=J<A:>Á>C<JB4
9gVjbV]hW_ÂVhZa_ZcYjb[VhiZ^\cV[VhiVa{\VhajÄ`cjc#
H`dÂVÂj`_g^cd``Vg!]g^c\bncY^gd\higVga_hbncY^g{/
lll#YgVjbV]jh#^hZÂV]g^c\Yj
hbV*(%&-%%d\[{Âj[gZ`Vg^jeeaÅh^c\Vg#

Guðlaugur H. Guðlaugsson
Löggiltur Fasteignasali
laugi@studlaberg.is

Halldór Magnússon
Löggiltur Fasteignasali
dori@studlaberg.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Sölumaður
gulli@studlaberg.is

Fasteignasalan Stuðlaberg • Hafnargöta 29 2. hæð • 230 Reykjanesbær • Sími 420 4000 • Fax 420 4009
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Eignamiðlun Suðurnesja
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali
Snjólaug Jakobsdóttir, viðsk.fr. og lögg. fast.sali.
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Víkurbraut 46
240 Grindavík
Sími 426 7711
Hafnargötu 20
230 Keflavík
Sími 421 1700
www.es.is
Opið kl. 10.00 - 17.00

Glæsilegar

Þjónusta ofar öllu

íbúðir
á góðu

Selsvellir 7, 240 Grindavík
Stórglæsilegt 182 fm einbýli ásamt bílskúr á
besta stað í Grindavík. 4 svefnh. Eldhúsinnrétting úr hnotu. Stórt þvottarými með góðri
innréttingu. Parket og flísar á gólfum. Stór
sólpallur með heitum potti. Geymsluhús á
lóð. Verð: 29.900.000,-

verði!

Glæsileg endaíbúð, 96,2 ferm. Innréttingar
úr eik, parket og flísar á gólfum. Skápar í
herbergjum og í forstofu. 2 svefnherb.
Verð: 19.500.000,-

Gerðavellir 1, Grindavík
Mjög gott endaraðhús ásamt bílskúr 171,3
ferm. Búið að skipta um þak og þakkant.
Nýjir gluggar á austurhlið. Neysluvatnslagnir
endurnýjaðar.
Verð: 23.000.000,-

Blómsturvellir 9, Grindavík
Mjög gott 150 ferm. einbýlishús ásamt 62,6
ferm. bílskúr. Húsið er staðsett í botnlanga.
Falleg innrétting í eldhúsi, granít á gólfi,
parket á stofum. Svalir út úr stofu. Nýr sólpallur. Verð: 33.900.000,-

Arnarhraun 21, Grindavík
Mjög fallegt einbýlishús ásamt bílskúr, klætt
með múrsteini, 165,8 ferm. 3 svefnherb. Bílskúr flísalagður. Hellulögð innkeyrsla. Flottur
sólpallur. Verð: 30.000.000, -

Túngata 20, efri hæð, Grindavík
105 ferm. 3 svefnherbergi. Nýtt þak.
Verð: 16.500.000,-

Hellubraut
Grindavík

10,

efri

hæð,

Nýleg 3ja herbergja íbúð í fjórbýli. Fallegur
innréttingar úr kirsuberjavið. Skápur í forstofu og herbergjum. Mjög falleg eign. Fallegt útsýni. Verð: 17.900.000,-

Heiðarhraun 18, Grindavík

Glæsivellir 19a, Grindavík
Fallegt parhús 104,7 ferm. Nýlegt paket á
gólfum,3 svefnherbergi. Forhitari. Flott eign
á góðum stað. LAUS STRAX.
Verð: 20.600.000,-

Víkurbraut
Grindavík

42,

neðri

hæð.

Mikið endurnýjuð neðri hæð í tvíbýli, 107,5
ferm. Ásamt 48,6 ferm. Húsið er klætt að
utan. Ný útidyrahurð. Bílskúrin er nánst nýr,
ný bílskúrshurð.
Verð: 18.200.000, -

Ásabraut 13, Grindavík
Glæsilegt 206 ferm. einbýli ásamt 29,7 fm.
bílskúr. Húsið skiptist í hæð og kjallara. 2
svefnh Á stofu er teppi en parket í holi, dúkur á herb. Baðh nýtekið í gegn. Í kjallara er
auka íbúð. Nýtt neysluvatn og forhitari.
Verð: 32.000.000,-

Suðurvör 11, Grindavík
Mjög gott 160,2 ferm. parhús ásamt bílskúr.
3 svefnherb. Möguleiki á að fjölga um 1
svefnherb. Fataherbergi inn af hjónaherbergi. Innangegnt úr hjónaherbergi inn á
bað. Eldhúsinnrétting úr kirsuberjaviði, keramik helluborð. Arinn í stofu. Ofnar og lagnir endurnýjað. Heitur pottur á stórum sólpalli, hluti pallsins er lagður með Bonamite.
Verð: 23.900.000,-

Gerðavellir 9, Grindavík
Gott 170.6 ferm. endaraðhús ásamt bílskúr.
Stofa,borðstofa, sjónvarpsho og 4 svefnherb. Nýjar flísar á baðherbergi, ásamt nýjum tækjum í sturtuklefa. Eldhúsinnréttingin
er nýsprautuð. Parket og flísar á gólfum.
Nýr þakkantur og nýleg neysluvatnslögn í
eldhúsi. Verð: 25.800.000,-

Leynisbrún 13, Grindavík
Fallegt 154,5 ferm. einbýlishús ásamt bílskúr. 4 svefnherb. Baðherberg. geymsla og
þvottahús er flísalagt. Parket á stofu og
borðstofu. Rúmgóður bílskúr. Að utan er
húsið í mjög góðu ásigkomulagi og velvið
haldið. Lóðin er stór og velhirt, býður uppá
mikla möguleika. Verð: 22.800.000,-

Vesturhóp 12, Grindavík
Mjög fallegt 204,7 ferm. einbýlishús ásamt
bílskúr. Forstofa, eldhús, stór stofa, sjónvarpshol, baðherbergi, þvottaherbergi, 3
svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum. Inn
af hjónaherbergi er baðherbergi með sturtuklefa. Verð: 39.000.00,-

Frum

Frum

Einbýlishús á tveimur hæðum, 177,1 ferm.
Ásamt stórum bílskúr 55 ferm. 5 herb. Og
möguleiki á einu til viðbótar. Sólpallur og
heitur pottur. Búið að endurnýja þakkant og
þak. Möguleiki á að útbúa íbúð á neðri hæð.
Verð: 32.000.000,-

www.nesbyggd.is

Ásabraut 14, neðri hæð, til
hægri, Grindavík

Túngata 18, Grindavík
Túngata 18, efri hæð. 59 ferm. risíbúð í
tvíbýlishúsi. 2 svefnherb. Rúmgott eldhús.
Verð: 9.500.000,Túngata 18, neðri hæð. 98 ferm. neðri hæð í
tvíbýlishúsi, ásamt 47 ferm. fokh. kjallara. 2
svefnherb. Nýlegt plastparket á stofum,
herb. og gangi. Nýjir gluggar á austurhlið.
Möguleiki að bæta við einu svefnherb.
Verð: 15.500.000,-

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

www.nesbyggd.is

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Stefán Páll
Lögg.
fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Flétturimi 16
112 Reykjavík

Opið
hús
íd
kl 18 ag frá
:00 –
19:0
0

Stórglæsileg þakíbúð á tveimur hæðum,
tvennar svalir þar sem útsýni er einstaklega víðsýnt og glæsilegt. Í íbúðinni eru
fimm góð svefnherbergi, þrjú herbergi eru
á aðalhæð og tvö á efri hæð.
Aðalhæð hefur að geyma anddyri, þrjú
góð
svefnherbergi,
baðherbergi,
borðstofu, eldhús, þvottahús og fimmtán
metra langar svalir. Baðherbergi er með
snyrtilegri innréttingu ásamt baðkari og er
flísar á gólfi og á veggjum. Hjónaherbergi
er rúmgott með sexföldum skápum og
mikilli lofthæð. Fyrsta barnaherbergi á
aðalhæð er með tvöföldum skáp. Annað
barnaherbergi á aðalhæð er með stórum
gluggum, þakglugga og góðu útsýni.
Eldhús er með fallegri innréttingu og góðu
vinnuplássi. Stofa er með mikilli lofthæð
og rúmgóð, útgengt út á fimmtán metra
langar svalir. Á efri hæð eru tvö góð
herbergi með fataskápum, sjónvarpshol,
útgengt er út á svalir úr herbergi. Með
eigninni fylgja tvö rúmgóð stæði í lokaðri
bílageymslu sem rúma vel heimilisbílinn,
mótorhjólið,
vélsleðann
og
jafnvel
fjórhjólið. Íbúðin er 141fm og bílageymslan
er 79fm. Snyrtileg sameign, sérgeymsla er
í kjallara. Verið velkomin í opið hús í dag.
Nánari upplýsingar veitir BÓAS 699 6165

Verð : 39.900.000
Byggingaár: 1991
Herbergjafjöldi: 6
Fermetrar: 219,4
Brunabótamat: 25.230.000
Tvö stæði í bílageymslu

Opið hús í dag mánudag
17.09.07
kl 18:00 – 19:00

Hringdu núna!

699 6165
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Frum

VESTURGATA - REYKJAVÍK
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VESTURBÆR - REYKJAVÍK
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,2 lj.
fm

HÁTEIGSVEGUR - 105 REYKJAVÍK

ÞORLÁKSGEISLI - 113 REYKJAVÍK

FOSSVOGUR - RAÐHÚS

HLÍÐARHJALLI - 200 KÓP.

Skemmtilegt 5 herb. raðhús á þremur hæðum með útsýni yfir Fossvoginn. Íbúðin er stærri en fermetrar segja
þar sem búið er að grafa út 18 fm. herb. í kjallara.

Rúmgóð og björt 3ja herbergja íbúð með bílskúr á
góðum stað í Kópavogi. Íbúðin er vel staðsett og er
mjög gott útsýni af svölum.

Rúmgóð og björt 4 herb. íbúð í vönduðu fjölbýlishúsi
með lyftu, ásamt stæði í bílageymslu, á þessum vinsæla
hverfi í Grafarholti. Íbúðin er með parket á gólfum.

Ra
Út ðh
sý ús
ni

Ve
St rð:
æ 2
rð 7,9
:1 m
28 il
fm lj.

Rúmgóð og björt um það bil 125 ferm efri hæð, í
þessu trausta steinhúsi í vesturbænum. Tvennar svalir. Sérinnkeyrsla og bílastæði fylgir.

V
St erð
æ :3
rð 5
:1 m
40 ill
fm j.

Efri sérhæð og ris ásamt bílskúr í þessu virðulega hús
á eftirsóttum stað. Mikið endurnýjað. Björt, stór og
rúmgóð.
Laus Strax.

Til sölu Þessi glæsilega og virðulega 163,3 fm neðri
sérhæð með bílskúr í fallegu steinhúsi við Hagamel.
Um er að ræða eina af þessum virðulegu og „grand“
hæðum með listum og rósettum. Rúmgóðar stofur.
Franskir gluggar. Frábær eign í hjarta vesturbæjar.
Nánari uppl. veitir Júlíus í síma 823-2600

Bíldshöfði – Innkeyrslubil.

Óskar Mikaelsson,
próf í fasteigna-, fyrirt.og skipasölu, ráðgjafi
atvinnuhúsnæðis
Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Til sölu glæsilegt nýstandsett 320 fm húsnæði
með tveimur innkeyrsluhurðum. Fín starfsmannaaðstaða. Lofthæð ca. 3,5
mtr. Góð aðkoma og malbikað plan. Leitið nánaði
upplýsinga.

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Rut Ólafsdóttir
ritari , skjalavarsla

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

Frum

Drangahraun Hfj.

Í einkasölu 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, hlaupaköttur og
op. Um 100 fm geymslukjallari. Hvorki geymsluloft né -kjallari eru
í fm-tölu húss. Bakhúsið er 255 fm með 3 innkeyrsluhurðum og
góðri lofthæð, að mestu eitt iðnaðarrými. Mögulegur byggingarréttur. Teikningar og frekari 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.

Súðarvogur 240 fm á 2 hæðum.
Til sölu sérlega vel staðsett og standsett atvinnuhúsnæði á 2 hæðum.
Neðri hæðin er 120 fm,
með innkeyrsluhurð, rýmið
er einn salur/lager. Efri
hæðin er 120 fm þar sem
nú eru skrifstofur, opið og
bjart rými, mjög fallegt útsýni. Góður möguleiki að
hafa íbúð uppi. Húsnæðið
er með góða aðkomu
Dugguvogsmegin. Eignin
er sérlega vel viðhaldið.

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.

Grandatröð, Hfj., 271 fm.

Fiskeldisstöð í rekstri m/fasteignum.

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.

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.

Tunguháls, Rvk, 1070 fm stækkanlegt í 2770 fm.

Súðarvogur, 241 fm iðnaðarhúsnæði.

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.

Til sölu á eftirsóttum stað
241 fm iðnaðarhúsnæði
með 1x innkeyrsluhurð og
gönguhurð.
Húsnæðið
skiptist í góðan vinnusal
með lofthæð ca. 3,5 mtr,
skrifstofur og kaffistofa.
Getur verið laust fljótlega.
Hringið og fáið tíma til að
skoða.

9

10 L fréttablaðið L fasteignir

17. SEPTEMBER 2007

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.
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

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.

Frum

GISTIHEIMILI Á NORÐURLANDI.
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.

Gunnarssund 3
220 Hafnarfjörður
Einbýli í gamla miðbænum.

Stærð: 127 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1912
Brunabótamat: 16.700.000
Bílskúr: Nei

Þing

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.

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.

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi
865 6565

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.

bth@remax.is

Bókið skoðun: 865-6565

Verð: 33.900.000

Komið er inn í forstofu. Þar á hægri hönd er gengið inn í eldhús, borðstofu ,opið inn í stofu.Á efri hæð eru
tvö rúmgóð svefnherbergi og baðherbergi með sturtu. Svalir á efri hæð. Innaf forstofu er gengið niður stiga
á neðri hæð og er þar:þvottaaðstaða, geymsla með útgengi í garð,sturtuaðstaða og gott herbergi.Húsið er
mjög sjarmerandi steinhús. Garðurinn gróðri vaxin og býður uppá skemmtilega möguleika.Grindverk og
hellulagt plan fyrir framan inngang. Hús á besta stað með sál og vert að skoða.

Þórarinn Arnar
Sævarsson
Lögg. fasteignasali
tas@remax.is

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

Kóngsbakki 9
109 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja á 3. hæð

Stærð: 99,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1970
Brunabótamat: 14.700.000
Bílskúr: Nei

Þing

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

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.

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi
865 6565

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

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

Fjöldi annarra fyrirtækja á skrá!
Leitið nánari upplýsinga. Sjáið www.atv.is

bth@remax.is

Bókið skoðun: 865-6565.

Verð: 21.800.000

Komið er inn í forstofu þar sem opið er inn í borðstofu og stofu. Fallegt eldhús sem opið er í báða enda.Inn
af forstofu á hægri hönd er svefngangur og eru þar þrjú góð herbergi Hjónaherbergið er rúmgott með
góðum innfelldum skáp. Baðherbergið er flísalagt í hólf og golf með fallegri innréttingu. Góðar svalir Allar
innréttingar, hurðir,gólfefni, tæki og bað voru endurnýjuð fyrir 4 árum. Húsið allt nýmálað.Garðurinn og
umhverfi fengu verðlaun 2006 hjá RVK.Sameignin sérlega snyrtileg.

Þórarinn Arnar
Sævarsson
Lögg. fasteignasali
tas@remax.is

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

Elfa
Bergsteinsd.
sölufulltrúi

Erla
Viggosdóttir,
ritari

Páll
Guðjónsson
sölufulltrúi

Síðumúli 27, 108 R www.remax.is

Sigurlaug Ásta
Sigvaldadóttir
sölufulltrúi

eignastyring@remax.is

EIGNASTÝRING

GRUNDARTJÖRN SELFOSS

BÆJARGIL, GARÐABÆR

Mjög gott 145 fm. einbýlishús ásamt 42 fm. bílskúr. Þrjú
svefnherbergi. Fallegt eldhús, flísalagt baðherbergi. Sólskáli
og verönd í suður. Falleg og gróin lóð. Rúmgóð bílastæði
framan við bílskúr. Skipti á minni eign á Selfossi eða í
Reykjavík. Verð kr. 32,9 millj.

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.

S: 534 4040

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.

Frum

KEILUFELL, REYKJAVÍK
Gott tveggja hæða einbýlishús 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.

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.

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

GLITVELLIR HAFNARFJÖRÐUR
FÍFUSEL, REYKJAVÍKI
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.

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 tilbúnir undir spörslun og málningu og
rafmagnslögnum í veggjum. gert er ráð fyrir gólfhita. Til
afhendingar strax. Verð kr. 35 millj.

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.

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. Verð kr. 19,3 millj.

VESTURGLJÚFUR 2, ÖLFUS.
HOLTABYGGÐ, HAFNARFJÖRÐUR
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 stofu út á góða afgirta suðurverönd. Eldhús er
rúmgott með góðri innréttingu, borðkrókur. Verð kr. 25 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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Sími 512 3600
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Heimir Bergmann
Framkvæmdastjóri
Beinn sími 512 3600
GSM: 822 3600
heimir@logheimili.is

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

Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður
jonas@logheimili.is

FASTEIGNAEIGENDUR

Á FASTEIGNAMARKAÐI!

Frum

ÓKEYPIS
FLUTNINGSÞRIF
FYLGJA ÖLLUM

FRÍTT VERÐMAT
ÞESSA VIKU
Vegna gífurlegs áhuga fyrir fría verðmatinu okkar, förum
við nú aftur í gang með frítt verðmat þessa viku.

Skipholti 15  105 Reykjavík
Sími: 512 3602  www.logheimili.is

Sigurður O. Sigurðsson
Sölufulltrúi

GSM: 616 8880
sos@logheimili.is

Þorsteinn Jakobsson
Sölumaður

EIGNUM SEM ERU
SKRÁÐAR OG SELDAR

Frábært tækifæri fyrir fasteignaeigendur - Ef þú ert
að spá í að selja eða skipta um húsnæði á næstunni
hringdu þá strax og við komum og verðmetum
eignina þína FRÍTT.
A.T.H gildir aðeins þessa viku....

TIL ÁRAMÓTA!

GSM: 662 8822
steini@logheimili.is

Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður

GSM: 698 3600
jonas@logheimili.is

Hringdu núna í síma 512 3600 eða sendu email á
sos@logheimili.is

FÉLAG FASTEIGNASALA

HAFÐU SAMBAND NÚNA!

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!
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&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

 ¹RA REGLUSAMUR KK ËSKAR EFTIR ÅBÒÈ
TIL LEIGU FR¹  OKT  3KILVÅSUM GREIÈSL
UM HEITIÈ 6ERÈHUGMYND   KR
(JÎRLEIFUR S  

HEILSA

6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

KEYPT
& SELT

&YRIRT¾KI VANTAR TV¾R JA HERB ÅBÒÈ
IRHÒS EÈA ST¾RRI ¹ HÎFUÈBORGARSV TIL
LEIGU STRAX FYRIR ERLENDA STARFSMENN
3NYRTIMENNSKU OG SKILVÅSUM GREIÈSLUM
HEITIÈ 3     

2¾STINGAR

0ARTALAND S  

3TËRHÎFÈA  2 6ARAHLUTIR Å 0AJERO
,ANCER 4ROOPER 'ALLOPER OFL TEG

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

+ -ATT EHF VEFSÅÈA WWWK MATTIS 3ÅMI
  % MAIL K MATT K MATTIS

4ÎKUM AÈ OKKUR ALHLIÈAÖRIF FLUTNINGS
ÖRIF DJÒPHREINSANIR OG ÎLL ALMENN HEIM
ILISÖRIF FYRIR SAMEIGNIR HEIMAHÒS OG
FYRIRT¾KI (JÎRLEIFUR S   OG !RON
S  

(ERBERGI TIL LEIGU Å +ËPAVOGI "ARA
REGLUSAMT FËLK KEMUR TIL GREINA GSM

 FM  HERB ÅBÒÈ 4IL LEIGU Å .JARÈVÅK
,EIGA  Ö ¹ M¹N 3  

$ÕRAHALD

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

 2EYKJAVÅK
¶Ò ÖARFT BARA AÈ FLYTJA
INN MEÈ FÎTIN ÖÅN

&ERÈALÎG
'L¾SILEG EINBÕLISHÒS TIL LEIGU VIÈ ,A
&INCA GOLFVÎLLINN ¹ 3P¹NI 5PPL Å S
  WWWSKUGGINNIS
EÈA SKUGGINN SKUGGINNIS

'ISTING
/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

4IL LEIGU ORLOFSHÒS  KM FR¹ !KUREYRI
3ËLARHRINGURINN KR  VIKAN ¹
KR LEO INTERNETIS
3 
 ,EË WWWVADLABORGIRIS

&YRIR VEIÈIMENN

4IL SÎLU TIL FLUTNINGS  NÕ 3UMARHÒS
 FM
 FM SVEFNLOFT &ULLBÒIN AÈ
UTAN EINANGRUÈ OG PLÎSTUÈ AÈ INNAN
4EIKNINGAR FYLGJA MEÈ 3UMARHUSCOM
3  
TTU BÒSTAÈ
VILTU LEIGJA HANN ÒT
3KR¹ÈU BÒSTAÈINN ÖINN Å ,EIGUMIÈLUN
SUMARBÒSTAÈA ¹ SUMARBUSTADURIS

!TVINNUHÒSN¾ÈI
«SKA EFTIR   FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI
(EF MEÈM¾LI OG GET GREITT FYRIRFRAM
GREIÈSLU EF MEÈ ÖARF %R Å SÅMA 
 3TEF¹N

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
4IL LEIGU SÁR GEYMSLUBIL   OG  M
%INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI IÈNAÈ
ARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3 
 WWWGEYMSLAEITTIS

'EYMSLUHÒSN¾ÈIÈ
!UÈNUM ))  6OGAR

WWWDIETIS q WWWDIETIS -ARGRÁT S
 

4JALDVAGNAR FELLIHÕSI BÅLAR B¹TAR OFL
5PPL Å S     

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

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  

&¾ÈUBËTAREFNI
,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS STA S  

(ÎFUM HAFIÈ MËTTÎKU TIL VETRARGEYMSLU
HJËLHÕSA TJALDVAGNA FELLIHÕSA OG B¹TA
'EYMUM FLEST ALLT TIL LENGRI EÈA SKEMMRI
TÅMA 3TAÈFESTI ELDRI PANTANIR &ASTAKÒNNAR
HAFA FORGANG 0ANTIÈ AFHENDINGATÅMA
'ARÈAFELL EHF 3ÅMI  

6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST 0RËFAÈU
(ERBALIFE«LÎF   OLSIAR HOT
MAILCOM

.UDD
.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  

3NYRTING
¡G GERI GELNEGLUR HEIMA &RENCH MAN
ICURE  .ATURAL  3 
"RYNDÅS

µMISLEGT

"ÅLSKÒR
(ESTAMENNSKA
'¾ÈA PLAST

'¾ÈA PLAST Å HESTHÒSAGRINDUR OG VEGGJA
KL¾ÈNINGAR &LOTTIR LITIR % 3IGURÈSSON
EHF 3ÅMI  

%IK

%IK Å HESTHÒSAGRINDUR OG VEGGJAKL¾ÈN
INGAR %3IGURÈSSON EHF 3ÅMI  

(ESTHÒSAINNRÁTTINGAR

+RISTJANA SP¹MIÈILL ¶EIR SEM TIL MÅN
VILJA LEITA 0ANTIÈ TÅMA Å S   
 

«SKA EFTIR AÈ KAUPA BÅLSKÒR HELST SÁR
ST¾ÈAN 5PPL (ARALDUR S  
HBLONDKR HOTMAILCOM

MEÈ EIK EÈA PLAST EFNI  ¹RA REYNSLA
VÎNDUÈ VINNA !ÈALSTEINN  

ATVINNA
!TVINNA Å BOÈI

3TÅFLUÖJËNUSTA
2AFVIRKJUN
3ÒREFNISMETTUNARM¾LAR ¹ FR¹B¾RU
VERÈI %INNIG HÎFUM VIÈ AÈGANG AÈ
ÎLLUM MÎGULEGUM VÎRUFLOKKUM ¶AÈ
SEM VIÈ EIGUM EKKI REYNUM VIÈ AÈ
ÒTVEGA + -ATT EHF 3   EÈA
K MATT K MATTIS

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

HÚSNÆÐI
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
,EIGUSALAR AUGLâSA FRÓTT
3KRÉU EIGNINA ÓNA É LEIGAIS
EA HRINGDU Ó SÓMA  
,EIGJENDUR LEITA FRÓTT
,EIGAIS BâUR
լ LEIT A LEIGJANDA
լ LEIGU OG TRYGGINGARÉGJÚF
լ GER LEIGUSAMNINGA FYRIR
ÓBÞAR OG ATVINNUHÞSNI

!KTU 4AKTU

,EITAR EFTIR RÎSKU OG ¹REIÈANLEGU STARFS
FËLKI Å AFGREIÈSLU 5M ER AÈ R¾ÈA B¾ÈI
FULLT STARF OG HLUTASTARF %F ÖIG LANGAR TIL
AÈ VINNA ¹ SKEMMTILEGUM OG LÅFLEGUM
VINNUSTAÈ Ö¹ G¾TI ÖETTA VERIÈ RÁTTA VINN
AN FYRIR ÖIG 'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTA
AÈILA 5MSËKNIR ¹ AKTUTAKTUIS

3ÎLUTURNINN *OLLI
(AFNARFIRÈI

,EITAR EFTIR FËLKI Å KVÎLD OG HELGAR
VINNU 3KEMMTILEG VINNA ¹ FR¹B¾RUM
VINNUSTAÈ 4ILVALIN VINNA FYRIR SKËLAFËLK
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM

-.5$!'52  SEPTEMBER 
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6),4 ¶² 6)..! ®¨25
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&¡,!'3-)¨34®¨).
./2¨52"2².
%RUM AÈ SKR¹ NIÈUR STARFSMENN
SEM VILJA VINNA ÖEGAR VIÈ ÖURF
UM AUKNA AÈSTOÈ
5M FJÎLBREYTT STÎRF ER AÈ R¾ÈA
ALLA DAGA VIKUNNAR ¹ MISMUN
ANDI TÅMUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR
3IGRÅÈUR Å SÅMA 

b6ILTU SL¹ST Å HËPINN MEÈ
*«! &%, m
(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 

3¾LG¾TIS OG VIDEOHÎLLIN
'ARÈATORGI
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA FËLK Å DAG
VINNU
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM
%INNIG H¾GT AÈ HRINGJA Å SIMA
 

!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
ÖJËNUSTA S  

.ORÈURÖING
3KIPULAGS OG BYGGINGARFULLTRÒI
+ETILSBRAUT    (ÒSAVÅK
(ÒSAVÅK 

#AFE /LIVER
6ERKTAKAFYRIRT¾KI Å BYGG
INGARIÈNAÈI
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA GËÈAN SMIÈ
EÈA HÒSASMÅÈAMEISTARA SEM
VERKSTJËR 6ERÈUR AÈ HAFA GËÈA
STJËRNUNARH¾FILEIKA
5PPL Å S     

#AFE «LIVER ËSKAR EFTIR REYNDUM
BARÖJËNUM OG ÖJËNUM Å SAL Å
FULLT STARF OGEÈA HLUTASTARF
6INSAMLEGAST HAFIÈ SAMBAND
Å   EÈA CAFEOLIVER
CAFEOLIVERIS

#AFÁ "LEU
"AKARÅIÈ (AGAMEL 
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA HRESST OG
DUGLEGT STARFSFËLK TIL AFGREIÈSLU
STARFA 5M ER AÈ R¾ÈA VAKTA
VINNU   6INNUTÅMI EFTIR
FREKARA SAMKOMULAGI
%KKI YNGRI EN  ¹RA
¥SLENSKUKUN¹TTA NAUÈSYNLEG
.¹NARI UPPL VEITA !NNA 2ËSA
Å S   OG 'UNNAR Å S
 

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA GOTT STARFS
FËLK Å ÖJËNUSTUSTÎRF OG EINNIG
VANAN STARFSMANN Å ELDHÒS
SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI HAFI
REYNSLU
5PPL GEFUR *ËN Å S  
#AFÁ "LEU +RINGLUNNI 3 


«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å AFGREIÈSLU ¹
4JARNARVÎLLUM FR¹ KL   5PPL Å S
  %LLA

4ILKYNNINGAR
3ÎLU¶JËNUSTUFULLTRÒI
3PENNANDI STARF OG GËÈAR TEKJUR
VIÈ MARKAÈSSETNINGU NÕRRA BÅLA
3ÅMASALAFYRIRT¾KJAKYNNINGAR
!LSO WANTED 53%NGLISH NATIVE
FOR "UYING $EPT
.¹NARI 5PPL-ORE INFO WWW
ISLANDUSCOMATVINNA

&ULLT STARF EÈA AUKA
VINNU
6ILJUM B¾TA VIÈ ÖJËNUSTUFËLKI
FYRIR VETURINN Å FULLT STARF OG
AUKA VINNU ,¹GMARKSALDUR ER
 ¹R
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS 5PPL UM
STARFIÈ S  

$YRAVÎRÈUR
+ORNIÈ "AKARÅ

TILKYNNINGAR

,EITUM AÈ DYRAVERÈI Å HELGAR
VINNU ,¹GMARKSALDUR ER  ¹RA
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS 5PPL UM
STARFIÈ VEITIR S  

!46)..!

&RÅSTUNDAHEIMILI

b+,%0052 %2 6¥¨!m
.¾STI FR¾ÈSLUFUNDUR
(ANDARINNAR VERÈUR Å
SKIRKJU NEÈRI SAL 
SEPTEMBER KLUKKAN 
3ETNING FUNDAR (ELGA
(ALLBJÎRNSDËTTIR &UNDARSTJËRI
ER SLAUG 2AGNARS RITÎFUNDUR
&RUMM¾LENDUR ERU %INAR -¹R
'UÈMUNDSSSON RITHÎFUNDUR OG
(ÁÈINN 5NNSTEINSSON SÁRFR¾È
INGUR Å STEFNMËTUN ¹ GEÈHEIL
BRIGÈISSVIÈI
+AFFI OG UMR¾ÈUR

%INKAM¹L

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

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
"JÎRNSBAKARÅ VESTURB¾ ËSKAR EFTIR
STARFSKRAFTI
TIL
AFGREIÈSLUSTARFA
¥SLENSKUKUNN¹TTA ER SKILYRÈI (ELGA GEFUR
FREKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VERKAMENN SMIÈI
OG KRANAMANN ¹  TONNA BÅLKRANA 'ËÈ
LAUN Å BOÈI FYRIR GËÈA MENN HUGASAMIR
HAFI SAMBAND ¹ STARRI BORGARAFLIS

2AFVIRKJAR
2AFVIRKJANEMAR

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

2ITFANGA OG LEIKFANGA
VERSLUN

«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å FULLT STARF OG
HLUTASTARF 5MSËKNIR SENDIST ¹ HUGSEL
GMAILCOM MERKTAR bBËKm

Vetrargeymsla
í Skagafirði
Erum með geymsluhúsnæði fyrir hjólhýsi, tjaldvagna og fleira í vetur.
Tekið á móti í sept.
Áhugasamir hafið
samband
í síma 823 1059.

!UGLÕSING UM TILLÎGU AÈ
3V¾ÈISSKIPULAGI (¹HITASV¾ÈA
Å ¶INGEYJARSÕSLUM  
3AMVINNUNEFND UM SV¾ÈISSKIPULAG H¹HITASV¾ÈA Å
¶INGEYJARSÕSLUM AUGLÕSIR HÁR MEÈ TIL KYNNINGAR TILLÎGU
AÈ 3V¾ÈISSKIPULAGI H¹HITASV¾ÈA Å ¶INGEYJARSÕSLUM
SEM LIGGJA UTAN MARKA 3V¾ÈISSKIPULAGS MIÈH¹LENDIS
¥SLANDS 
3KIPULAGSSV¾ÈIÈ ER ALLT LAND SVEITARFÁLAGANNA 3KÒTU
STAÈAHREPPS ¶INGEYJARSVEITAR !ÈALD¾LAHREPPS OG
.ORÈURÖINGS SEM LIGGUR UTAN AFMÎRKUNAR SV¾ÈIS
SKIPULAGS MIÈH¹LENDISINS ¥ SKIPULAGSTILLÎGUNNI ER
SETT FRAM STEFNA UM VERNDUN OG NÕTINGU H¹HITASV¾ÈA
OG ÚUTNINGSLÅNUR RAFMAGNS ¹ ÎLLU SKIPULAGSSV¾ÈINU
EN MEGINVIÈFANGSEFNI HENNAR ER ÖË AFMARKAÈ SV¾ÈI
SEM N¾R YÙR LAND ¶EISTAREYKJA 'J¹STYKKIS +RÎÚU OG
"JARNARÚAGS ¶AR ERU SETT FRAM SKIPULAGS¹KV¾ÈI UM
ORKUVINNSLU OG MANNVIRKI VEGI LÅNUR OG AÈRAR LAGNIR
ANNARSVEGAR OG VERNDAR¹KV¾ÈI VEGNA N¹TTÒRUFARS OG
MINJA HINSVEGAR
3KIPULAGSTILLAGAN VERÈUR TIL SÕNIS ¹ SKRIFSTOFUM SVEIT
ARFÁLAGANNA FJÎGURRA AÈ (LÅÈARVEGI VIÈ 2EYKJAHLÅÈ Å
3KÒTUSTAÈAHREPPI +JARNA ¹ ,AUGUM Å ¶INGEYJARSVEIT
)ÈJUGERÈI Å !ÈALDAL OG +ETILSBRAUT   ¹ (ÒSAVÅK OG
HJ¹ 3KIPULAGSSTOFNUN ,AUGAVEGI  2EYKJAVÅK FR¹
 SEPTEMBER TIL  OKTËBER  4ILLAGAN VERÈUR
EINNIG AÈGENGILEG ¹ VEFSÅÈUNNI HTTPTEIKNAIS ¹
SAMA TÅMA
¶EIM SEM EIGA HAGSMUNA AÈ G¾TA ER GEÙNN KOSTUR ¹
AÈ GERA ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA TIL OG MEÈ ÖRIÈJU
DAGSINS  OKTËBER  3KILA SKAL SKRIÚEGUM AT
HUGASEMDUM TIL SAMVINNUNEFNDARINNAR TIL FORMANNS
NEFNDARINNAR ¹ SVEITARSTJËRNARSKRIFSTOFU .ORÈURÖINGS
AÈ +ETILSBRAUT   ¹ (ÒSAVÅK ¶EIR SEM EKKI GERA
ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA TELJAST HENNI SAMÖYKKIR
(ÒSAVÅK  SEPTEMBER 
'AUKUR (JARTARSON
&ORMAÈUR SAMVINNUNEFNDAR UM SV¾ÈISSKIPULAG
H¹HITASV¾ÈA

'REIÈSLU¹SKORUN
)NNHEIMTUMENN RÅKISSJËÈS SKORA HÁR MEÈ ¹ GJALDENDUR EFTIRTALINNA GJALDA AÈ GERA SKIL NÒ
ÖEGAR EÈA Å SÅÈASTA LAGI INNAN  DAGA FR¹ DAGSETNINGU ¹SKORUNAR ÖESSARAR
'JÎLDIN ERU 3TAÈGREIÈSLA TEKJUSKATTS ÒTSVARS OG TRYGGINGAGJALDS SEM FALLIÈ HEFUR Å EINDAGA TIL OG MEÈ  SEPTEMBER 
VIRÈISAUKASKATTUR SEM FALLIÈ HEFUR Å EINDAGA TIL OG MEÈ  SEPTEMBER  OG ÎNNUR GJALDFALLIN ¹LÎGÈ GJÎLD OG ËGREIDDAR
H¾KKANIR ER FALLIÈ HAFA Å EINDAGA TIL OG MEÈ  SEPTEMBER  ¹ STAÈGREIÈSLU TEKJUSKATTS ÒTSVARS OG TRYGGINGAGJALDS
VIRÈISAUKASKATTI VIRÈISAUKASKATTI Å TOLLI VANSKILUM LAUNAGREIÈENDA ¹ GJÎLDUM Å OG UTAN STAÈGREIÈSLU FJ¹RMAGNSTEKJUSKATTI ¹
SKILASKYLDA AÈILA ¹FENGISGJALDI LAUNASKATTI BIFREIÈAGJALDI ÒRVINNSLUGJALDI OLÅUGJALDI KÅLËMETRAGJALDI VIÈBËTAR OG AUKA
¹LAGNINGU SÎLUSKATTS VEGNA FYRRI TÅMABILA SKR¹NINGARGJALDI VEGNA LÎGSKR¹NINGAR SJËMANNA VINNUEFTIRLITSGJALDI VÎRUGJALDI AF
INNLENDRI FRAMLEIÈSLU VÎRUGJALDI AF ÎKUT¾KJUM EFTIRLITSGJÎLDUM AÈÚUTNINGSGJÎLDUM SKILAGJALDI ¹ UMBÒÈIR FASTEIGNAGJÎLD
UM SKIPULAGSGJALDI SKIPAGJÎLDUM ÙSKSJÒKDËMAGJALDI JARÈARAFGJALDI SEKTUM SKATTRANNSËKNARSTJËRA OG ¹LÎGÈUM ÖING OG
SVEITARSJËÈSGJÎLDUM SEM ERU

&INNST ÖÁR GAMAN AÈ VINNA
MEÈ EINHVERFUM
¶¹ G¾TUM VIÈ HAFT STARÙÈ SEM HENTAR ÖÁR /KKUR VANTAR
ÖROSKAÖJ¹LFA FÁLAGSLIÈA OG STUÈNINGSFULLTRÒA Å HLUTASTÎRF EFTIR
H¹DEGI Å 3ELIÈ Å "JARKAR¹SI ¶AR FER FRAM SKIPULAGT STARF Å ANDA
4%!##( FR¾ÈA OG F¹ STARFSMENN 3ELSINS ÖJ¹LFUN Å VIÈUR
KENNDUM VINNUBRÎGÈUM 3TARFSMANNAHËPURINN Å "JARKAR¹SI
ER SAMHENTUR OG VINNUANDINN GËÈUR OG VIÈ HLÎKKUM TIL AÈ
F¹ NÕJA FÁLAGA Å HËPINN 6IÈ HVETJUM KARLMENN SÁRSTAKLEGA TIL
AÈ S¾KJA UM
SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI GETI HAÙÈ STÎRF SEM FYRST
3TYRKTARFÁLAG VANGEÙNNA REKUR "JARKAR¹S SEM ER H¾ÙNGAR
STÎÈ Å 3TJÎRNUGRËF  2EYKJAVÅK OG ER OPINN FR¹  
ALLA VIRKA DAGA ¶ANGAÈ S¾KJA  EINSTAKLINGAR ÖJËNUSTU OG
ÖJ¹LFUN
5MSËKNIR ÖURFA AÈ BERAST Å "JARKAR¹S EÈA ¹ SKRIFSTOFU FÁLAGS
INS 3KIPHOLTI  C SEM FYRST
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA ¶ËRHILDUR 'ARÈARSDËTTIR FORSTÎÈU
MAÈUR OG 6ALGERÈUR 5NNARSDËTTIR YÙRÖROSKAÖJ¹LÙ Å SÅMA 

/FANGREIND STÎRF TAKA LAUN SAMKV¾MT GILDANDI KJARASAMN
INGUM (¾GT ER AÈ N¹LGAST UMSËKNAREYÈUBLÎÈ OG UPPLÕS
INGAR UM 3TYRKTARFÁLAGIÈ ¹ HEIMASÅÈU ÖESS
HTTPWWWSTYRKTARFELAGIS

4EKJUSKATTUR OG ÒTSVAR ¹SAMT VERÈBËTUM ¹ ËGREIDDAN TEKJUSKATT OG ÒTSVAR SÁRSTAKUR TEKJUSKATTUR MANNA
EIGNARSKATTUR SÁRSTAKUR EIGNARSKATTUR FJ¹RMAGNSTEKJUSKATTUR SLYSATRYGGINGAGJALD VEGNA HEIMILISSTARFA TRYGGINGA
GJALD BÒNAÈARGJALD IÈNL¹NASJËÈS OG IÈNAÈARM¹LAGJALD MARKAÈSGJALD GJALD Å FRAMKV¾MDASJËÈ ALDRAÈRA OG
SKATTUR AF VERSLUNAR OG SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI OFGREIDDAR BARNAB¾TUR OG OFGREIDDAR VAXTAB¾TUR
&J¹RN¹MS VERÈUR KRAÙST ¹N FREKARI FYRIRVARA AÈ ÖEIM TÅMA LIÈNUM FYRIR VANGOLDNUM EFTIRSTÎÈVUM GJALDANNA ¹SAMT
DR¹TTARVÎXTUM OG ÎLLUM KOSTNAÈI SEM AF INNHEIMTU SKULDARINNAR KANN AÈ LEIÈA ¹ KOSTNAÈ GJALDENDA
!THYGLI SKAL VAKIN ¹ ÖVÅ AÈ AUK ËÖ¾GINDA HEFUR FJ¹RN¹M Å FÎR MEÈ SÁR VERULEGAN KOSTNAÈ FYRIR GJALDANDA &J¹RN¹MSGJALD Å
RÅKISSJËÈ ER ALLT AÈ  KR FYRIR HVERT FJ¹RN¹M ¶INGLÕSINGARGJALD ER  KR OG STIMPILGJALD   AF HEILDARSKULDINNI AUK
ÒTLAGÈS KOSTNAÈAR EFTIR ATVIKUM %RU GJALDENDUR HVATTIR TIL AÈ GERA FULL SKIL SEM FYRST TIL AÈ FORÈAST ËÖ¾GINDI OG KOSTNAÈ
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Þegar Jesús stóð á
götum úti í hinu
heilaga landi fyrir
tvö þúsund árum
og predikaði um
guðs ríki, að hann
væri sonur skaparans og þar fram
eftir
götunum,
þreyttist hann seint á að impra á
því við sitt fólk að það ætti að vera
duglegt við að fyrirgefa. Ólíkt því
sem stóð í gömlu, góðu bókinni þá
var fyrirgefningin ein af höfuðdyggðunum og ef einhver lúskraði
manni nú duglega á vinstri kjálkann þá ætti sá sem fékk höggið að
hrista það af sér og bjóða þann
hægri í kjölfarið.
Þetta reyndist auðvitað eitur í

beinum hinnar kúguðu þjóðar sem
hafði mátt þola yfirgang og frekju
allt sitt líf. Að fyrirgefa þeim sem
á hverjum degi neyddu hana til að
vinna fyrir sig og hirtu síðan himinháa tolla fyrir allt. Hún þurfti
ekki einhvern væskil sem boðaði
fyrirgefningu og undirgefni fyrir
Guði heldur herkonung með sverðið á lofti sem boðaði alvöru byltingu.
Yfirmenn þjóðarinnar höfðu
talið að fyrst Jesús væri hinn eingetni sonur þá ætti hann að frelsa
þjóðina undan oki Rómverjanna.
En þrátt fyrir bónir þrælanna um
að steypa af stóli Pontíusi og öllum
hans illmennum stóð Jesús fastur
á sínu. Aðeins með fyrirgefningunni gæti mannfólkið þroskast

upp úr hinni blóði drifnu hefnd.
Og hann sýndi það í verki því
fyrir Jesú sjálfan var það að fyrirgefa meira en að segja það. Hann
var svikinn af nánasta lærisveini
sínum og í kjölfarið pyntaður
hrottalega af fangavörðum hins
rómverska heimsveldis. Jesús
reis hins vegar upp frá blóðbaðinu
og bað til föður síns um að þeim
yrði fyrirgefið; þeir vissu ekki
hvað þeir hefðu gjört.
Ef Jesús stigi niður í dag, væri
honum sennilega brugðið í ljósi
fortíðar sinnar. Enda virðist okkur
vera það fyrirmunað að fyrirgefa,
hvort sem það er náunganum eða
okkur sjálfum. Því er sennilega
bara best að byrja hér: Fyrirgefðu.
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Norræn sagnfræði
Nýlega komu út á vegum Háskólaútgáfunnar þrjár fræðibækur í Ritsafni Sagnfræðistofnunar Háskóla
Íslands. Þær komu út í tengslum
við 26. Norræna sagnfræðingaþingið sem haldið var dagana 8.-12.
ágúst í Reykjavík. Bækurnar eru
greinasöfn sem eiga það sameiginlegt að fjalla um viðfangsefni sem
rædd voru á aðalmálstofum þingsins. Ritstjóri bókanna þriggja er
Guðmundur Jónsson prófessor í
sagnfræði við HÍ.
Guðmundur segir bækurnar hafa
komið út í byrjun ágúst með það að
markmiði að þær væru aðgengilegar þátttakendum á meðan á þinginu
stóð. Bækurnar, sem eru á sænsku
og ensku, voru fyrst og fremst
hugsaðar sem gögn fyrir gesti
þingsins en einskorðast þó engan

veginn við það hlutverk. Þær geta
einnig varpað ljósi á stöðu íslenskra
sagnfræðirannsókna í hinu norræna fræðasamfélagi.
„Greinasöfn sem þessi sýna mikilvægi íslenskra heimilda í alþjóðlegu sagnfræðilegu samhengi. Í ritinu Vänner, patroner og klienter i
Norden 900-1800 er stuðst við
íslenskar miðaldaheimildir til þess
að sýna fram á og rannsaka samskipti milli Íslendinga og annarra
Norðurlandabúa á þeim tíma,“
segir Guðmundur. Hann bendir enn
fremur á að þátttaka Íslendinga í
fjölþjóðlegum þingum sem þessum
stuðli að auknum samskiptum milli
íslenskra og erlendra fræðimanna
og hjálpi þannig til við að víkka
sjóndeildarhring rannsókna hérlendis.
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SAGNFR¾ÈINGUR

Aðspurður um hvort bókunum
verði dreift erlendis í nokkrum
mæli segir Guðmundur að bókunum verði dreift til háskólaforlaga á
hinum Norðurlöndunum og jafnvel
víðar. Bóksala stúdenta annast
dreifingu bókanna.
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Rebus hættir
að vinna

Greiðslumiðlun hf. verður
VALITOR hf.
Nafni Greiðslumiðlunar - VISA Íslands hefur verið breytt í VALITOR. Ástæðan er
aukin breidd í þjónustu hérlendis og vaxandi starfsemi erlendis, en fyrirtækið hefur
EFLIR - ALMANNATENGSL

Ian Rankin hefur sent frá sér
síðustu söguna um Rebus og kom
hún út fyrir tíu dögum. Hann
hefur með skrifum sínum vakið
bylgju glæpasagna sem gerast á
Skotlandi. Í kjölfar hans komu
höfundar á borð við Val
McDermid, Luise Welsh og
Manda Scott, sem allar hafa sent
frá sér mergjaðar sögur. Í
Bretlandi er enda talað um
skoska nýbylgju því í þennan hóp
má bæta Alexander McCall Smith
og nú síðast J.K. Rowling sem er
sögð hafa í smíðum glæpasögu. Í
síðasta mánuði vakti Rankin
raunar mikla athygli fyrir
yfirlýsingar um grimmd í
glæpasögum kvenna sem hann
fullyrti að væru samkynhneigðar
upp til hópa. Yfirlýsingagleði
hans mun standa í beinu sambandi við útkomu bókarinnar á
fimmtudag. Hann hefur á síðustu
árum verið tekjuhár eftir langan
tíma, en sögurnar um Rebus eru
góð tekjulind: þær hafa verið
kvikmyndaðar fyrir sjónvarp eins
og íslenskir sjónvarpsáhorfendur
þekkja og komið út á 29 tungumálum.
Rankin er af lágum stigum
kominn en hlaut bókmenntamenntun og gaf sig að skáldsagnagerð. John Rebus varð til í
fyrstu skáldsögu hans, Knots and
Crosses, sem kom út 1987. Hann
reyndi að sveigja frá glæpasögunni í tveim næstu sögum en
snéri sér þá aftur að drykkfellda
lögreglumanninum. Rankin
viðurkennir að hann eigi mikið í
Rebus; fáir lögreglumenn vitni til
skáldskapar Whitman og Shakespeare.
PBB

nú þegar hluta tekna sinna af þjónustu við erlenda aðila, einkum vegna netverslunar.

Þjónusta við korthafa óbreytt

Metnaður á góðum grunni

Engin breyting verður á þjónustu gagnvart korthöfum VISA

Hlutverk VALITOR er að láta viðskipatvinum í té framúrskarandi

hér á landi á þessum tímamótum. VALITOR miðlar sem fyrr

lausnir og þjónustu á sviði greiðslumiðlunar og stuðla þannig

greiðslum milli söluaðila, korthafa, banka og sparisjóða.

að árangursríkum viðskiptaháttum í samfélaginu. Besti

Á Íslandi eru bankar og sparisjóðir útgefendur greiðslukorta.

mælikvarðinn á hvernig til tekst verður ánægja viðskiptavina.

VALITOR kemur að vinnslu og sérhæfðri þjónustu við þá á
sviði kortaumsýslu og er jafnframt samningsaðili við kaupmenn
sem færsluhirðir.

Laugavegi 77 • 101 Reykjavík • Sími 525 2000 • Fax 525 2020 • valitor@valitor.is • www.valitor.is
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Tommy sendi Kid dónaleg skilaboð

 6)33)2 ¶²
3TAR 3PANGLED "ANNER VARÈ
ÖJËÈSÎNGUR "ANDARÅKJANNA ¹RIÈ
 &RAM AÈ ÖVÅ VAR LAGIÈ
-Y #OUNTRY 4IS OF 4HEE
ÖJËÈSÎNGUR LANDSINS (AFÈI
ÖAÈ SÎMU LAGLÅNU OG ÖJËÈ
SÎNGUR "RETLANDS 'OD 3AVE
THE 1UEEN SEM *OHN "ULL
SAMDI ¹RIÈ 

Kid Rock hefur gefið skýringu á því hvers vegna hann réðst á
rokkarann Tommy Lee á MTV-hátíðinni í síðustu viku. Þeir Kid
Rock og Tommy Lee eru sem kunnugt er báðir fyrrverandi
eiginmenn Pamelu Anderson en Rock sagði í viðtali á útvarpsstöð í
Los Angeles að sú staðreynd kæmi málinu ekki við. „Þetta hefur
verið í gangi í fimm ár. Ég gerði það sem hvaða maður hefði gert,
hvaða maður sem er í landinu eða í heiminum ef út í það er farið,“
sagði Rock. „Það gengur af mér dauðum að vera tengdur honum á
nokkurn hátt. Bara að vera nefndur í sömu setningu og Tommy Lee
eyðileggur mig.“
Rock segist síðast hafa haft samskipti við Tommy Lee þegar hann
var að skilja við Pamelu. „Tommy tók Blackberry-símann hennar
og byrjaði að senda mér tölvupósta með alls kyns ógeðfelldum
hlutum. Það var mjög mikil vanvirðing gagnvart mér.“ Rock segir
að slagurinn hafi verið óumflýjanlegur. „Ég varð að gera þetta.“
«5-&,µ*!.,%'52 3,!'52 +ID 2OCK SEGIR AÈ SLAGURINN VIÈ 4OMMY ,EE

FOLK FRETTABLADIDIS

HAFI VERIÈ ËUMFLÕJANLEGUR (ÁR ER HANN ¹ GËÈRI STUNDU MEÈ 0AMELU
!NDERSON SEM ER FYRRVERANDI EIGINKONA ÖEIRRA BEGGJA

Britney reynir mútur
Samkvæmt
breska
blaðinu News of the
World reynir hinn
fallna poppprinsessa
nú allt til að halda í
börnin sín tvö. Spears
er sögð vera áhyggjufull yfir forræðisdeilunni sem skötuhjúin
fyrrverandi há enda
hefur líferni hennar
undanfarin
misseri
varla verið til fyrirmyndar.
Samkvæmt + &%$ 3ÎNGKONAN ER
blaðinu er Spears sann- SANNF¾RÈ UM AÈ FYRR
færð um að Federline VERANDI EIGINMAÈURINN
láti auðveldlega glepj- STJËRNIST AF FÁGR¾ÈGI
ast af peningum. Hann
sé í raun að öllu þessu sökum fégræðgi sinnar
og hyggst hún því bjóða honum tvær milljónir
dollara eða 129 milljónir íslenskra króna ef
hann fellur frá öllu kröfum. Federline er talinn ætla að gera kröfu um sjötíu prósenta
umgengnisrétt yfir þeim Jayden James og
Sean Preston. Britney ætlar með upphæðinni
að snúa þessum hlutföllum við.
Federline er talinn hafa nokkuð sterkt mál í
höndunum. Lífsstíll Britney hefur einkennst af
eiturlyfja- og áfengisneyslu, frekar frjálslegu
kynlífi og þremur meðferðum. Samkvæmt News
of the World er hún einnig áhyggjufull yfir því að
síðasta uppákoma á MTV-verðlaununum gæti
sett strik í reikninginn. En K-Fed, eins og hann
er jafnan kallaður, er sjálfur ekkert með of hreint
mjöl í pokahorninu því frásagnir af kókaínnotkun og frekar villtu partístandi gætu komið
honum í koll þegar forræðisdeilan verður tekin
fyrir dómstóla í Kaliforníu.

«44!3,%'). "RITNEY 3PEARS ER MJÎG

HR¾DD UM AÈ HÒN SÁ AÈ MISSA
BÎRNIN SÅN YFIR TIL + &ED

Rafstöðvar

,%./ +6%¨52 ,!.$3-%..
Skjár einn hættir sýningum
á Jay Leno um mánaðamótin. Arnar Matthíasson hefur
þýtt alla þættina, sem eru
orðnir yfir 1.500.
„Leno er að minnsta kosti að fara í
hlé frá byrjun október,“ sagði Björn
Þórir Sigurðsson, dagskrárstjóri
Skjásins. „Við ætlum að meta þetta
svona fram að áramótum að
minnsta kosti, en það eru allar líkur
á því að hann komi ekkert aftur,“
bætti hann við.
Jay Leno var fyrst tekinn til sýninga í október 1999 og hefur verið
fastur gestur á virkum kvöldum
síðan, ýmist fjögur eða fimm kvöld
í viku. Áhorf á þáttinn hefur hins
vegar dalað upp á síðkastið.
Björn býst þó ekki við að annar
spjallþáttakóngur komi í stað Leno.
„Ekki að svo stöddu. Við gefum
okkur tíma til að meta stöðuna og
sjá hvað við viljum gera,“ sagði
hann.
Þýðandinn Arnar Matthíasson
hefur þýtt alla Jay Leno-þætti frá
upphafi. „Ég er ekki alveg viss um
hvað þeir eru orðnir margir, en
þetta eru rúmlega 1.500 þættir,“
sagði Arnar. „Við byrjuðum að telja
aftur þegar við vorum komin upp í
þúsund. Síðan þá eru þetta þrjú
hundruð þættir, og svo voru sex,
sjö mánuðir sem við notuðum annað
skráningarkerfi,“ útskýrði hann.
Á tæpum átta árum hefur ýmislegt komið upp á, enda eru þættirnir oft sýndir degi eftir frumsýningu
í Bandaríkjunum. „Það kom einhvern tíma fyrir á árdögum Skjásins að við áttum engan þátt. Þættirnir voru þá teknir upp þegar þeir
voru sýndir í Bandaríkjunum, og
við sýndum þá svo degi síðar. Í
þetta skiptið hófst upptakan klukkan tíu um kvöldið, og útsendingin
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3KJ¹R EINN MUN H¾TTA SÕNINGUM ¹ *AY
,ENO UM N¾STU M¹NAÈAMËT "JÎRN
¶ËRIR 3IGURÈSSON DAGSKR¹RSTJËRI 3KJ¹S
INS BÕST EKKI VIÈ AÈ ANNAR SPJALLÖ¹TTA
KARL KOMI Å STAÈ ,ENO !RNAR -ATTHÅ
ASSON HEFUR ÖÕTT ALLA *AY ,ENO Ö¾TTI
3KJ¹SINS FR¹ UPPHAFI ¶EIR ERU RÒMLEGA
 TALSINS

klukkan kortér yfir ellefu,“ útskýrði
Arnar. Þættirnir eru 45 mínútna
langir, og því nánast um þýðingu á
rauntíma að ræða. Textanum var
síðan skeytt inn í útsendingunni.
„Þetta var ansi líflegt kvöld,“ sagði
Arnar kíminn.
Eftir alla þessa þætti er Arnar
farinn að þekkja grínistann ansi
vel. „Það er mikill stöðugleiki í

Bensín- og díselrafstöðvar
í stærðum 2,5 kW -4,2 kW.
HAGSTÆTT VERÐ

ÁRMÚLA 11 | Sími 568-1500 | Lónsbakka | Sími 461-1070 | www.thor.is
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þessum þáttum, sem gerir það að
verkum að ég veit stundum hvað
hann er að fara að segja næst,“
sagði Arnar, sem segir brotthvarf
Leno nánast vera tímamót í lífi
sínu, en kveðst þó bera harm sinn í
hljóði. „Hann er búinn að vera þáttur í mínu lífi ansi lengi,“ sagði
Arnar. „Þetta eru viðbrigði, ég neita
því ekki.“
SUNNA FRETTABLADIDIS
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-IÈBORGIN p HVERÙÈ MITT
/PIÈ -IÈBORGARÖING UM SJËNARHORN ÅBÒA Å MIÈBORGINNI
Å 4JARNARSAL 2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR Å DAG M¹NUDAGINN
 SEPTEMBER MILLI KL  OG 
"ORGARBÒAR OG ALLIR LANDSMENN VELKOMNIR
!ÈGANGUR ER ËKEYPIS
2EYKJAVÅKURBORG

Innritun í símum 588-3630 og 588-3730, eða í skólanum að Síðumúla 17, tölvupóstur: ol-gaukur@islandia.is Í boði er fjölbreytt nám með vönduðu námsefni
fyrir alla aldursflokka, bæði byrjendur og þá sem kunna eitthvað fyrir sér.
Nánari upplýsingar um skólann og námsleiðir er að fá á heimasíðunni:
www.gitarskoli-olgauks.is eða í skólanum á innritunartíma, en innritað er alla virka daga kl. 14:00
til 17:00.
Hægt að fá leigða

HEIMAGÍTARA
kr. 3500 á önn

588-3630
588-3730

Heimasíða:

www.gitarskoli-olgauks.is

INNRITUN DAGLEGA KL. 14 -17

GAUKUR – GUTENBERG

Reykjavíkurborg
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Skemmtilegustu vinkonur í heimi eru mættar.

Karlkyns trommari í Amiinu

Allir eiga sín leyndarmál.

Mynd í anda Clueless
og Mean Girls.

Óvæntasti sálfræðitryllir ársins.

Ertu að fara að gifta þig?

Þá viltu alls ekki lenda í honum!!!

Langmest sótta myndin á Íslandi í dag

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

AKUREYRI

MR. BROOKS

ÁLFABAKKA
kl. 5:30 - 8 - 10:30

16

BRATZ THE MOVIE

kl. 6

L

MR. BROOKS VIP
BRATZ

kl. 8 - 10:30
kl. 5:30 - 8 - 10:30

VACANCY
ASTRÓPÍÁ

kl. 8 -10
kl. 6 - 10

12

L

KNOCKED UP
DISTURBIA

kl. 5:20 - 8 - 10:40
kl. 8 - 10:30

12

VEÐRAMÓT

kl. 8

14

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

L

BRATZ THE MOVIE
KNOCKED UP

kl. 8
kl. 8 - 10:30

L

kl. 5:30

L

DISTURBIA

kl. 10:10

12

SELFOSSI
kl. 8 - 10:30
kl. 8

16

kl. 10:10

14

ASTRÓPÍÁ
ASTRÓPÍÁ

VIP

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

K
KRINGLUNNI

MR. BROOKS

kl. 8 - 10:30

16

BRATZ
LICENSE TO WED

kl. 5:30 - 8
kl. 6 - 8

L

MR. BROOKS
LICENSE TO WED

7

BOURNE ULTIMATUM

ASTRÓPÍÁ
BOURNE ULTIMATUM

kl. 6
kl. 10

L

TRANSFORMERS

kl. 10:30

12

7

14

DIGITAL

10

Sími: 553 2075

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
HAIRSPRAY
KNOCKED UP
DISTURBIA
THE BOURNE ULTIMATUM

kl. 5.30, 8 og 10.30
kl. 6 og 9
kl. 5.45 og 10.20
kl. 8

L
14
14
14

Tónleikarnir tvennu sem Franz
Ferdinand hélt hér á landi voru
merkilegir fyrir margar sakir. Í
fyrsta lagi var hreint ótrúlegt að
verða vitni að tónleikum sveitarinnar á jafnlitlum stöðum og
Nasa og Organ. Ég sá sveitina
einmitt síðast spila á stóra sviðinu á Hróarskeldu í fyrra. Vissulega öðruvísi upplifun. Í annan
stað er Franz Ferdinand á vissum
tímamótum. Þriðja plata hljómsveitarinnar er í smíðum og mun
væntanlega úrskurða margt um
framtíð sveitarinnar.
Mörg ný lög fengu líka að
hljóma, nærri því annað hvert
lag var þannig nýtt af nálinni.
Fínt efni hér á ferð. Sérstaklega
þegar maður heyrði þau í annað
skiptið á Organ. Margir farsælir
slagarar greinilega í mótun.
Það vantaði heldur ekki gleðina hjá meðlimum Franz Ferdinand. Ég hef séð þá spila nokkrum

1ç77Ì%ÌÐ

¥ 345¨) (LJËMSVEITARMEÈLIMIR &RANZ

&ERDINAND G¹FU EKKI TOMMU EFTIR ¹
TVENNUM TËNLEIKUM SÅNUM Å MIÈBORG
2EYKJAVÅKUR

EF ÞEIM TEKST EKKI AÐ SLEPPA ÞÁ
VERÐA ÞAU FÓRNARLÖMB Í
"SNUFF" MYND.

-A.F.B. Blaðið
DAGSKRÁ Á MIDI.IS

HAIRSPRAY
HAIRSPRAY LÚXUS
VACANCY
VEÐRAMÓT
KNOCKED UP
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL
RUSH HOUR

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10
kl. 5.40 - 8
kl. 8 - 10.40
kl. 4 - 6
kl. 3.45
kl. 3.45
kl. 5.50 - 10.20

SÍMI 551 9000

SICKO
450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

16
14

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

HAIRSPRAY
VEÐRAMÓT
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
ASTRÓPÍA
BOURNE ULTIMATUM

ta
íslenskum tex

SÝNINGARTÍMAR GRÆNA LJÓSSINS
KL. 8
Sicko
16 KL. 10.30 Sicko
14
14 VACANCY
kl.6 - 8 - 10
VEÐRAMÓT
kl. 5.40 - 8 - 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
kl.6
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.6 - 8 - 10
12

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

HAIRSPRAY
14 KNOCKED UP
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
14

kl. 5.50 - 8 - 10.20
kl. 8 - 10.20
kl. 5.50

sinnum áður en aldrei hef ég séð
aðra eins útgeislun hjá þeim. Og
auðvitað smitar þannig stemning
út frá sér. Áhorfendur á bæði
Nasa og Organ hoppuðu og skoppuðu, trölluðu og sungu, og brostu
frá sér allt vit. Svona á þetta líka
að vera.
Þrátt fyrir öll þessu nýju lög þá
á Franz Ferdinand einfaldlega
svo mikið af slögurum að áhorfendurnir þekktu mikinn meirihluta laganna. Eins og gefur að
skilja var stemningin líka mest
og best þegar þessi gömlu góðu
tóku að hljóma og allir kyrjuðu
með.
Það er kannski pínulítið erfitt
að kryfja þessa tvenna tónleika
mjög náið. Hins vegar er algjörlega afdráttarlaust að skemmt-

4«.,%)+!2
&RANZ &ERDINAND
.ASA OG /RGAN
HELGINA   SEPTEMBER

(((((
4ËNLEIKAR &RANZ &ERDINAND VORU Å
H¾STA G¾ÈAFLOKKI OG LEIKGLEÈI ÖEIRRA
SMITAÈI VEL ÒT FR¹ SÁR

unin sem slík var í hæsta gæðaflokki.
Sérstaklega
voru
tónleikarnir á Organ gleðilegir.
Sveittur en glaður labbaði maður
síðan út í nóttina, raulandi með
sér alls kyns gleðióma.
3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

Þriggja vikna Bretlandstúr

ÓHUGNANLEGASTI
SPENNUTRYLLIR ÁRSINS!

SÍMI 564 0000

ið tónlistarnámi við FÍH auk þess
sem hann hefur leikið í nokkrum
djasssveitum. Kemur hann því

Hrein og tær skemmtun

www.laugarasbio.is - Miðasala á

með

!-)).! +VENNASVEITINNI !MIINU HEFUR
B¾ST ËV¾NTUR LIÈSAUKI

ágætlega undirbúinn í verkefnið.
„Við eigum fullt í fangi með að
geta spilað allt sjálfar því lögin
eru þannig gerð. Okkur hefur oft
vantað aukahendur og hljóðfæri. Í
rauninni gefur þetta okkur aukið
frelsi til að leika okkur meira.“
Amiina þurfti nýverið að hætta
við tónleikaferð sína um Bandaríkin vegna veikinda og annarra
vandræða. „Það eru allir búnir að
ná heilsu. Við ákváðum fyrst við
fengum óvæntan aukatíma að æfa
„showið“ og breyta því. Við erum
að leika okkur að gera nýja og
spennandi hluti og verðum vonandi í fullu fjöri í Evrópu í október,“ segir María.
FB

L

KEFLAVÍK
E

14

Kvennakvartettinn Amiina hefur
fengið til liðs við sig trommarann
Magnús Trygvason Elíassen til að
aðstoða sig á væntanlegri tónleikaferð um Evrópu.
„Þetta er alveg kvennahljómsveit, þetta er ekki það mikil
stefnubreyting. Við erum ennþá
bara fjórar. Hann er rétt aðeins að
hjálpa okkur,“ segir María Huld
Markan, liðskona Amiinu, um nýja
liðsmanninn. „Við plötuðum hann
til að vera með okkur því okkur
hefur lengi langað til að hafa
trommara með okkur. Við tókum
þá skyndiákvörðun um að hafa
einhvern og hann var laus.“
Magnús Trygvason hefur nýlok-

14

Hljómsveitin Ourlives er farin í þriggja vikna
tónleikaferðalag um Bretland. Þetta er fimmta ferð
sveitarinnar um Bretland og önnur á þessu ári.
„Þetta hefur gengið vel hjá okkur. Við fengum
umboðssamning þarna úti og núna er bara að fylgja
því eftir,“ segir bassaleikarinn Jón Björn Árnason.
„Það er oftast þannig með lítil bönd að þau þurfa að
vinna sig upp og við erum að spila sem mest til að
geta spilað á stærri stöðum.“
Ásamt því að spila á fjölda tónleika ætlar sveitin
að taka upp tvö myndbönd og hefja upptökur á
nýjum lögum.
Smáskífulagið Sandra kom út í Bretlandi á
dögunum hjá útgáfufyrirtækinu ORG og hefur það
fengið góðar viðtökur. Bruce Dickinson, söngvari
Iron Maiden, spilaði lagið og kynnti hljómsveitina í
þætti sínum á BBC auk þess sem sjónvarpsstöðin
MTV-Latin America byrjar að sýna myndband við
lagið í október. Fyrsta plata Ourlives er jafnframt í
undirbúningi og kemur hún líklega út í Bretlandi
undir lok ársins og hér á landi snemma á því næsta.
Ourlives spila á Iceland Airwaves í næsta mánuði
auk þess sem tónleikaferð um Ísland er fyrirhuguð
síðar á þessu ári. „Við ætlum að spila á þessum

/52,)6%3 (LJËMSVEITIN /URLIVES ER FARIN Å ÖRIGGJA VIKNA TËN

LEIKAFERÈ UM "RETLAND

&2¡44!",!¨)¨*®+5,,

stöðum sem er ekki farið á vanalega. Við viljum
sýna landinu að það er meira að gerast heldur en
Magni,“ segir Jón Björn.

FB
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 ,ANDSBANKADEILD KVENNA KL¹RAST Å DAG
¥ DAG FER FRAM LOKAUMFERÈIN Å ,ANDSBANKADEILD KVENNA
6ALUR ¹ TITILINN N¾STA VÅSAN EFTIR SIGUR ¹ +2 Å SÅÈUSTU
UMFERÈ EN LIÈIÈ ÖYRFTI AÈ TAPA FYRIR ¶ËR+! ¹ 6ALBJARN
ARVELLI MEÈ UM TUTTUGU MARKA MUN UM LEIÈ OG +2 ÖARF
AÈ VINNA +EFLAVÅK ¹ ÒTIVELLI .Ò ÖEGAR ER LJËST AÈ
¥2 ER FALLIÈ UM DEILD OG KVEÈUR LIÈIÈ DEILDINA ¹
HEIMAVELLI GEGN 3TJÎRNUNNI ¶¹ M¾TAST
"REIÈABLIK OG &YLKIR EN ALLIR LEIKIR
DAGSINS HEFJAST KLUKKAN 

SPORT FRETTABLADIDIS

-AGNÒS ¶ËRISSON 

  .ENAD :IVANOVIC 
  !UÈUNN (ELGASON 
  0RINCE 2AJCOMAR 
  -AGNÒS 0¹LL 'UNNARSSON 
  !UÈUNN (ELGASON SJ¹LFSMARK 
  !RNAR 'UNNLAUGSSON 
  -ATTHÅAS 6ILHJ¹LMSSON 
4®,&2¨).
3KOT ¹ MARK
p p
6ARIN SKOT
*ACOBSEN  p $AÈI 
(ORN
p
p
!UKASPYRNUR FENGNAR
2ANGSTÎÈUR
p

"2%)¨!" pp
#ASPER *ACOBSEN

RNI + 'UNNARSSON 
'UÈMANN ¶ËRISSON 
3RDJAN 'ASIC

!RNËR !ÈALSTEINSSON 
'UNNAR ®RN *ËNSSON 
 +RISTJ¹N «LI 3
'UÈM +RISTJ¹NSSON 
!RNAR 'RÁTARSSON 
.ENAD :IVANOVIC

0RINCE 2AJCOMAR

 +RISTINN 3TEIND
-AGNÒS 0¹LL 'UNN 

&( pp
$AÈI ,¹RUSSON

'UÈM 3¾VARSSON

!UÈUNN (ELGASON

3VERRIR 'ARÈARSSON

 (JÎRTUR ,OGI 6 
&REYR "JARNASON

SGEIR 'UNNAR SG 
3IGURVIN «LAFSSON

$AVÅÈ ¶ËR 6IÈARSSON 
 !RNAR 'UNNL

-ATTHÅAS 'UÈM

-ATTHÅAS 6ILHJ¹LMSSON 
 !TLI 'UÈNASON
4RYGGVI 'UÈMUNDSS 
-AÈUR LEIKSINS

²23,)4 ,%)+*!
Landsbankadeild karla
34!¨!.
&(
6ALUR
¥!
&YLKIR
"REIÈABLIK
+EFLAVÅK
(+
&RAM
6ÅKINGUR
+2













































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¥"6 VANN Å G¾R AFAR MIKILV¾GAN SIGUR ¹ 'RIND
VÅKINGUM Å G¾R   )AN *EFFS SKORAÈI B¾ÈI
MÎRK HEIMAMANNA EFTIR AÈ -OUNIR !HANDOUR
KOM 'RINDAVÅK YFIR ¹  MÅNÒTU
b6IÈ ERUM ENNÖ¹ LIFANDI m SAGÈI (EIMIR
(ALLGRÅMSSON ÖJ¹LFARI ¥"6 VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ
Å G¾R b%F VIÈ VINNUM SVO N¾STA LEIK GEGN
¶RËTTI VERÈUM VIÈ ENN LIFANDI SAMA HVERNIG
AÈRIR LEIKIR FARAm
¥"6 ER Å FJËRÈA S¾TI  DEILDARINNAR EN ÖRJÒ
LIÈ FARA UPP Å EFSTU DEILD %YJAMENN EIGA ENN
VON UM AÈ KOMA SÁR UPP Å EITT AF ÖREMUR
EFSTU S¾TUNUM EN ÖURFA Ö¹ HELST AÈ VINNA
B¹ÈA LEIKI SÅNA SEM LIÈIÈ ¹ EFTIR OG STËLA ¹
HAGST¾È ÒRSLIT Å ÎÈRUM LEIKJUM
b¡G VAR ALDREI BÒINN AÈ AFSKRIFA ÖENNAN
MÎGULEIKA ¶AÈ V¾RI NÒ SAMT KJ¹NALEGT AF MÁR
AÈ KOMA MEÈ EINHVERJAR YFIRLÕSINGAR MIÈAÈ
VIÈ STÎÈU OKKAR Å DEILDINNI 3VO HAFA ÒRSLIT

ANNARRA LEIKJA EKKI VERIÈ OKKUR Å HAG
TIL AÈ MYNDA AÈ &JÎLNIR VANN ¶RËTT Å
SÅÈASTA LEIKm
(ANN SEGIR AÈ SÅÈARI HLUTI TÅMABILSINS
HAFI GENGIÈ VEL HJ¹ SÅNUM MÎNNUM
EFTIR FREMUR ERFIÈA BYRJUN
b¶AÈ ERU MARGIR UNGIR STR¹KAR Å
LIÈINU SEM ERU AÈ BERA ÖESSA
¹BYRGÈ Å FYRSTA SKIPTI 6IÈ
FËRUM LÅKA INN Å MËTIÈ ¹N
FRAMHERJA OG ÖAÈ REYNDIST
OKKUR DÕRKEYPT ÖAR SEM
VIÈ GERÈUM JAFNTEFLI Å FYRSTU
ÖREMUR LEIKJUM OKKAR %N
EFTIR ÖVÅ SEM ¹ HEFUR LIÈIÈ
HEFUR OKKUR GENGIÈ BETUR 6IÈ
TÎPUÈUM AÈ VÅSU ËV¾NT FYRIR
,EIKNI EN ÖAÈ ER EINI TAPLEIKUR
OKKAR Å SÅÈARI UMFERÈINNIm












Breiðablik vann góðan sigur á FH í ótrúlegum sjö marka leik á Kópavogsvelli.
Blikar komust í 4-1 forystu en Hafnfirðingar náðu að minnka muninn í eitt
mark. Úrslitin þýða að Valur getur farið á toppinn í kvöld með sigri á ÍA.
&«4"/,4) Blikar hleyptu mikilli
spennu í toppbaráttu Landsbankadeildar karla með því að vinna
Íslandsmeistara FH, 4-3.
Blikar voru mun sprækari í
fyrri hálfleik og skoruðu snemma
eftir að Daði Lárusson hélt ekki
skoti Gunnars Arnar. Nenad Zivanovic fylgdi eftir og skoraði.
Átjánda mínútan var viðburðarík. Auðunn Helgason skoraði af
stuttu færi eftir hornspyrnu en
fljótlega eftir að Blikar tóku miðju
barst boltinn inn á teig FH. Daði
missti boltann undir sig, Prince
Rajcomar hirti hann og skoraði.
Blikar héldu áfram að stjórna
leiknum og fengu hættulegri færi.
FH-ingar fengu þðo sín færi, bæði
undir lok hálfleiksins og í upphafi
þess síðari.
Heimamenn voru þó fljótir að
bæta við í seinni hálfleik. Aftur
hélt Daði ekki boltanum eftir
skalla Zivanovic og Magnús Páll
Gunnarsson skoraði af stuttu færi.
Á 65. mínútu fær Prince boltann
eftir innkast, hristir Sverri Garðarsson af sér og kemur boltanum
inn í teig. Þar eru Magnús Páll og
Auðunn í baráttu en boltinn fer af
þeim síðarnefnda og í markið.
Þar með virtist ljóst að Blikar
væru búnir að vinna öruggan
sigur. En Ólafur Jóhannesson,
þjálfari FH, gerði tvær breytingar
sem komu aftur spennu í leikinn.
Annar varamannanna, Arnar
Gunnlaugsson, skoraði með sinni
fyrstu snertingu í leiknum og
Matthías Vilhjálmsson nýtti sér
misskilning í vörn Blika á 77. mínútu. Skyndilega var munurinn eitt
mark og leikurinn galopinn.

ÏHA:CH@6H>6#>H$A7>(,*'+%*$'%%,
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+ËPAVOGSVÎLLUR ¹HORF 

ÍBV heldur spennu í toppbaráttu 1. deildarinnar

&( GEFUR EFTIR Å TOPPSLAGNUM
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(ANN SEGIR AÈ MARKMIÈ ¥"6 HAFI ALLTAF
VERIÈ AÈ FARA UPP AFTUR Å EFSTU DEILD EN
LIÈIÈ FÁLL ÖAÈAN SÅÈASTLIÈIÈ HAUST b$EILDIN
HEFUR HINS VEGAR VERIÈ ÖANNIG AÈ ÖAÈ
HEFUR VERIÈ MJÎG ERFITT AÈ HALDA Å VIÈ
EFSTU ÖRJÒ LIÈIN ÖAR SEM ÖAU HAFA
VERIÈ MJÎG STÎÈUGm
(EIMIR SEGIR ÖË ALVEG LJËST AÈ
EKKERT TOPPLIÈANNA HALDI MEÈ
¥"6 ÖAR SEM ¶RËTTUR 'RINDAVÅK
OG &JÎLNIR KOMAST BEINT UPP
UM LEIÈ OG %YJAMENN TAPA STIGI
b¡G ER EKKI KOMINN MEÈ
HIKSTA ¡G ER TANNL¾KNIR ÖANNIG
AÈ ÁG ER VANUR ÎLLU BAKTALIm
'RINDAVÅK OG &JÎLNIR LIÈIN Å ÎÈRU
OG ÖRIÈJA S¾TI DEILDARINNAR M¾T
AST Å FRESTUÈUM LEIK Å 'RINDAVÅK ¹
MORGUN

"ELGÅSKI KAPPAKSTURINN

Yfirburðir Kimi
&/2-²,!  Ferrari hafði mikla
yfirburði í belgíska kappakstrinum í gær og bar Kimi Räikkönen
öruggan sigur úr býtum. Félagi
hans, Felipe Massa, varð annar.
McLaren-mennirnir Fernando
Alonso og Lewis Hamilton komu
næstir en kappaksturinn var að
mestu tíðindalaus fyrir utan
fyrsta hringinn þar sem Alonso
og Hamilton háðu harða stöðubaráttu.
Hamilton hefur tveggja stiga
forystu á Alonso í stigakeppni
ökumanna.
Þetta var þriðji sigur Räikkönen á Spa-brautinni í Belgíu í röð
en hann vann þar árin 2004 og
2005. Ekki var keppt á brautinni í
Formúlu 1 í fyrra.
ES¹


+EFLAVÅK
+EFLAVÅKURVÎLLUR ¹HORF 

6ÅKINGUR
%RLENDUR %IRÅKSSON 

4®,&2¨).
3KOT ¹ MARK
p p
6ARIN SKOT
"JARKI &REYR  p )NGVAR 
(ORN
p
p
!UKASPYRNUR FENGNAR
2ANGSTÎÈUR
p

"!244! 0RINCE 2AJCOMAR OG $AVÅÈ ¶ËR 6IÈARSSON Å HÎRÈUM SLAG

Mikið var barist lokamínúturnar og mönnum heitt í hamsi. En
þar við stóð.
„Ég er augljóslega svekktur yfir
því að tapa leiknum en staðan var
samt aldrei vonlaus fyrir okkur.
Breytingarnar skiluðu sínu en það
var ekki nóg,“ sagði þjálfari FH.
„Við ætlum okkur að klára þá leiki
sem eftir eru.“

&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

Ólafur Kristjánsson, þjálfari
Blika, var ánægður með sigurinn
en FH vann Breiðablik í undanúrslitum bikarsins fyrir skemmstu.
„Við höfum beðið eftir þessum leik
síðan þá. Nú datt þetta okkar
megin. Sigurinn var ekkert óvenjulega sætur vegna þessa en við
þurftum samt að þagga niður í
ákveðnum röddum.“ EIRIKUR FRETTABLA

+%&,!6¥+ pp
"JARKI &R 'UÈM 
'UÈJËN !NTONÅUSSON 
+ENNETH 'USTAFSSON 
'UÈMUNDUR -ETE 
.ICOLAI *ÎRGENSEN 
%INAR /RRI %INARSSON 
 0ÁTUR (EIÈAR +R
*ËNAS 3¾VARSSON

(ALLGRÅMUR *ËNASSON 
"RANISLAV -ILICEVIC 
'UÈM 3TEINARSSON 
 -AGNÒS ¶ORST
¶ËRARINN +RISTJ¹NSS 
 - +OTILAINEN 

6¥+).'52 pp
)NGVAR ¶ËR +ALE
X
(ÎSKULDUR %IRÅKSSON 
 6IÈAR 'UÈJ
'RÁTAR 3IGURÈARSON 
-ILOS 'LOGOVAC

(ÎRÈUR "JARNASON

!RNAR *ËN 3IGURG

 %GILL !TLASON

*ËN "JÎRGVIN (ERM 
3TEF¹N +¹RI 3VEINBJ 
 $RAGAN 'ALIC
¶ORVALDUR 3VEINSSON 
'UNNAR +RISTJ¹NSSON 
3INISA +EKIC

-AÈUR LEIKSINS

&ALLFNYKURINN AF 6ÅKINGUM LEYNDI SÁR EKKI Å ROKINU Å +EFLAVÅK

Víkingar lánlausir í Keflavík
&«4"/,4) Það var enginn hágæða
fótbolti sem Keflvíkingar og Víkingar buðu upp á í Keflavík í gær.
Völlurinn var blautur og þungur
þegar liðin gerðu markalaust jafntefli en hvorugt liðið hefur unnið
leik í langan tíma.
Bæði lið byrjuðu leikinn af
krafti og ætluðu sér sigur. Keflvíkingar hafa aðeins krækt í þrjú
stig í síðustu átta leikjum og Víkingar í tvö í síðustu fimm leikjum
sínum. Harkan í leiknum var mikil
en Keflvíkingar misstu leikmann
að leikvelli á 28. mínútu þegar
Guðmundur Viðar Mete fékk sitt
annað gula spjald. Skömmu síðar
hefði Branislav Milicevic átt að
fjúka sömu leið þegar hann tók
Höskuld Eiríksson hálstaki og
henti honum í jörðina. Erlendur
Eiríksson, slakur dómari leiksins,
gaf Milicevic aðeins gult spjald.
Bjarki Guðmundsson benti réttilega á í leikslok að Höskuldur
hefði sömuleiðis átt að fá að fjúka
út af skömmu síðar þegar hann
tæklaði Milicevic aftan frá. „Það
er hægt að tala um að við hefðum
átt að fá annað rautt spjald en það

má ekki gleyma því að þeir áttu að
fá rautt spjald líka,“ sagði Bjarki
sem var mjög ósáttur við ákvörðum Erlends að gefa Höskuldi
aðeins gult spjald.
Fyrsta færi leiksins kom ekki
fyrr en á 44. mínútu en seinni hálfleikur var öllu opnari og vildu
báðir þjálfarar meina að sitt lið
hefði fengið færi til að klára leikinn.
„Þar sem við vorum einum færri
í rúma klukkustund þá er ég sáttur við eitt stig en við fengum þrjú
opin færi í þessum leik sem við
hefðum getað nýtt. Úr því sem
komið var er ég sáttur við stigið,“
sagði Kristján Guðmundsson,
þjálfari Keflavíkur, í leikslok.
Magnús Gylfason, þjálfari Víkinga, var ekki eins sáttur og Kristján. „Við fengum dauðafæri í þessum leik. Kekic sólaði markmanninn
en Gustafsson bjargaði á marklínu og Egill Atla komst einn gegn
Bjarka. Ég er mjög ósáttur við að
vinna ekki þennan leik. Við komum
hingað til að sigra en við verðum
að taka því að við héldum loksins
hreinu sem er ákveðinn sigur,“

-!2+!(2%,,)2 6ÅKINGURINN 3INISA +EKIC

N¹ÈI EKKI AÈ SKORA GEGN +EFLVÅKINGUM Å
G¾R
-9.$6¥+52&2¡44)2

sagði Magnús sem er kominn með
lið sitt í bullandi fallbaráttu eftir
slakt gengi að undanförnu.
GMI
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Fram missti af dýrmætum stigum

Spænska úrvalsdeildin

&«4"/,4) Fylkir og Fram skildu

/SASUNA "ARCELONA

%GILL -¹R -ARKÒSSON 
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jöfn, 1-1, í miklum baráttuleik í
Árbænum í gær. Fram missti þar
með af dýrmætum stigum og er
jafnt að stigum við KR og Víking á
botni deildarinnar.
Fylkismenn byrjuðu leikinn
betur og sóttu nokkuð stíft fyrsta
hálftímann, án þess þó að koma
boltanum fram hjá Hannesi Þór
Halldórssyni, sem átti góðan dag í
marki Fram.
Framarar
beittu
öflugum
skyndisóknum og það var einmitt
eftir eina slíka sem Fram tók forystu í leiknum undir lok fyrri hálfleiks. Alexander Steen braust upp
kantinn og sendi hnitmiðaða sendingu á kollinn á Jónasi Grana
Garðarssyni, sem hafði laumað
sér á bak við varnarmenn Fylkis
og átti ekki í miklum erfiðleikum
með að skalla boltann í netið fram
hjá Fjalari í marki Fylkis.
Í seinni hálfleik var sama uppi á
teningnum, Fylkismenn sóttu en
Framarar vörðust og beittu
skyndisóknum. Allt leit út fyrir að
Framarar næðu að krækja í mikilvæg stig í botnbaráttunni, þar til
varamaðurinn Christian Christiansen náði að skora fyrir Fylki á
lokamínútunum, eftir mikið klafs
og vandræðagang í teig Framara.

Miele
ryksugur

m`cYfi^X7Z\ekild%`j

– litlar og liprar.

Kraftmiklar ryksugur
fyrir öll heimili
D`\c\ipbjl^lieXi\ilkiXljkXif^biX]kd`bcXi% ´i\ild\
jk`ccXec\^lii`f^d`b`imXc]pc^`_clkX\i]}Xec\^kd\mc`e`%
M\i`m\cbfd`e^c´j`c\^Xim\ijcXe`i<`imbli}8bli\pi`
f^I\pbaXmbf^bpee`pbbliD`\c\ipbjl^lieXi%

Verð frá kr.:

15.990
nnn%\`im`b%`j

#^|]³W^[_c_b_ij³a_
JllicXe[jYiXlk)'#I\pbaXmbs9Xc[lije\j-#8bli\pi`sJd`,//')''
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)NDRIÈI 3IGURÈSSON LÁK ALLAN LEIKINN FYRIR ,YN OG
(ANNES ¶ 3IGURÈSSON FYRRI H¹LFLEIKINN FYRIR 6IK

&REDRIKSTAD "RANN

%)."%)4).' 0ATRICK 2EDO &RAMARI S¾KIR HÁR AÈ $AVID (ANNAH VARNARMANNI &YLKIS Å

RB¾NUM Å G¾R

Lokastaðan því 1-1 og Framarar
að vonum súrir eftir að hafa haldið marki sínu hreinu í 87 mínútur.
„Við erum auðvitað svekktir
eftir að hafa verið yfir stóran
hluta af leiknum, en auðvitað má
segja að Fylkismenn hafi sótt stíft
að okkur og markmaður okkar
þurfti oft að grípa inn í. Jafntefli
var kannski sanngjörn niðurstaða,“ sagði Ólafur Þórðarson,
þjálfari Fram. Fylkismenn sóttu

&2¡44",!¨)¨(®2¨52

nokkuð stíft í leiknum en urðu að
sætta sig við jafntefli.
„Auðvitað er ég sáttur með öll
stig, en ég er ekki sáttur með bara
eitt stig úr þessum leik. Við sváfum á verðinum þegar þeir skoruðu, en við þurfum að nýta færin
betur og vinna svona leiki ef við
ætlum okkur einhverja stærri
hluti,“ sagði Leifur Garðarsson,
þjálfari Fylkis.
ËÖ
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Danska úrvalsdeildin
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,ANGÖR¹ÈUR SIGUR HJ¹ +2
KR vann sinn þriðja sigur í sumar í gær er HK kom í heimsókn. Þetta var fyrsti
sigur KR á heimavelli síðan 28. júní. KR er enn á botninum þrátt fyrir sigurinn.
&«4"/,4) Það var þungu fargi létt

af KR-ingum í gær er liðið náði að
leggja HK að velli, 3-2, í Vesturbænum. KR mátti alls ekki misstíga sig gegn HK í gær enda er
liðið enn á botni deildarinnar þrátt
fyrir að hafa fengið þrjú stig.
Grétar Ólafur Hjartarson var
kominn í fremstu víglínu í gær og
hann þakkaði fyrir með því að
skora gott mark á 17. mínútu en
Grétar var mjög líflegur, sérstaklega framan af. KR-ingar voru
enn að fagna þegar Hörður Már
Magnússon jafnaði leikinn með
bylmingsskoti, sláin inn. Glæsilegt mark.
Sigmundur Kristjánsson kom
KR yfir rétt fyrir hlé þegar hann
fékk boltann eftir skelfileg mistök
í vörn HK. KR hefði átt að klára
leikinn í fyrri hálfleik en Pétur
Marteinsson fékk meðal annars
tvö dauðafæri en var einstakur
klaufi í bæði skiptin.
KR-ingar bökkuðu fullmikið í
síðari hálfleik en HK gekk þrátt
fyrir það ekkert að brjóta niður
KR-vörnina. Björgólfur kom KR í
3-1 með góðu einstaklingsframtaki en annars var fátt um fína
drætti í sóknarleik KR. Jón Þorgrímur minnkaði muninn í uppbótartíma en lengra komst HK
ekki.
„Það var kærkomið að skora.
Þetta var mark númer 60 hjá mér
í deildinni og það lét bíða eftir
sér,“ sagði brosmildur Grétar
Ólafur eftir leik en hann var
ánægður með að fá tækifæri í
fremstu víglínu. „Ég er framherji
og þarna kann ég best við mig. Það
var léttir fyrir mig að skora sem
og fyrir liðið að vinna. Ég hefði
ekki boðið í það ef við hefðum
misst leikinn í jafntefli. Annars er
fín stemning í hópnum og það er
létt yfir þessu hjá Loga. Við erum

3*!,$3¡¨52 &®'.5¨52 ,EIKMENN

OG STUÈNINGSMENN +2 HAFA EKKI GETAÈ
FAGNAÈ MIKIÈ Å SUMAR EN NUTU AUGNA
BLIKSINS Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

enn að hlæja að bröndurunum
hans.“
Það var enginn uppgjafartónn í
Gunnari Guðmundssyni, þjálfara
HK. „Við lögðum upp með að spila
sterkan varnarleik og það var of
mikið að fá tvö mörk á okkur í
fyrri hálfleik. Strákarnir gáfust
samt aldrei upp og ég var sáttur
við það. Við erum ekki búnir að
gefast upp og ætlum að halda sæti
okkar í deildinni.“
HENRY FRETTABLADIDIS

%INN LEIKUR Å ENSKU ÒRVALSDEILDINNI Å G¾R

Man. City vann Villa
&«4"/,4) Manchester City kom
sér upp í annað sæti ensku
úrvalsdeildarinnar með 1-0 sigri
á Aston Villa í gær. Michael
Johnson skoraði eina mark leiksins og var það glæsilegt. Hann
fór í gegnum vörn Aston Villa af
miklum krafti og skilaði boltanum í netið með laglegu skoti.

Leikurinn var annars bragðdaufur en Aston Villa stjórnaði
leiknum eftir markið en tókst
ekki að jafna.
„Það er langt síðan við unnum
síðast og menn hafa velt því fyrir
sér hversu góðir við erum,“ sagði
Sven-Göran Eriksson, stjóri City.
„Þeir hafa svarið nú.“
ES¹
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AÐEINS BROT AF ÚRVALINU!
HAPPY

HOU
HOUR
OUR
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14:00-15:OO
1
14
4:0
4
4:00-15:O
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:0
0
00
:O
:OO
OO
OO

BAT:DKM-P7SUM5-001
FSC SCALEO AMD 1150
AMD Sempron 3400+ AM2
ATI Radeon X1150 skjákort
160GB SATA2 Harður diskur
512MB DDR2 Vinnsluminni 667
DVD skrifari
Lyklaborð og mús

Kodak V803
Svört eða Silfur
8 milljón pixla
3 x optískur aðdráttur
36-108mm (35mm)
Stafræn hristivörn
2,5” skjár
Ljósnæmni ISO 80-1600
512mb minniskort fylgir

HAPPY

HOUR

Windows Vista Basic
Microsoft Works 8.0
Nero 7 Essentials
Norman Virus Control (3 ár)
2gj ára ábyrgð

19.999

HAPPY

29.999

29. 999

14:00-15:OO

49. 999

HOUR

áá N!
Váá
HAPPY
KKU
VERÐLÆ

HAPPY

HOUR

HOUR

16:00-17:OO

16:00-17:OO

16:00-17:OO

marNkað
TakM
AG
DAVDZ20
SONY HEIMABÍÓ DZ20
400W kraftmikið kerfi
S-Master stafrænn magnari
Fjölkerfa spilari
Útvarp FM/AM
Spilar Divx og skrifaða diska

HAPPY

HOUR

20:00-22:OO

19.999
39. 999

GSM NOKIA 1112
Biðtími allt að 380 klst.
Skjálitir Tvítóna
Skjástærð 96 x 68 dílar
Stærð (HxLxB) 104 x 44 x 17mm
Taltími allt að 5 klst.
Tíðnir 900/1800 mhz
Þyngd 80 gr.

3.499
5. 999

s í HAPPY
Aðekien
ifunni HOUR

BT S

DHD-160
DENVER HDD RECORDER 160GB
160 GB hard disc/DVD-recorder combination
Recording up to 124 hours of video
to the hard disc
LIve buffer/time shift function up to 3 hours
Fast dubbing from HD to DVD
(up to 32x speed)
Playback formats: HDD, DVD VIDEO DVD+RW,
DVD+R
DVD-RW, DVD-R, MPEG-4. CD Audio, SVCD,

14.999
24. 999

39.999
49. 999

HAPPY

HOUR

17:00-18:00

15084-TRU
TRUST 5.1 HÁTALARASETT 6250Z
Nett og vandað 5.1 hátalarasett
50 RMS wött total
Subwoofer úr við og burstuðu áli
Bass reflex hönnun
Stillingar á hljóðstyrk og bassa
Seguleinangraðir (trufla ekki sjónvörp)

BAT:NOM1-NSUM7-LA1
FSC AMILO LA1703 AMD
AMD Sempron 3500+
15,4” CrystalView skjár
- 1280 x 768 upplausn
UniChrome Pro skjástýring
512MB DDR2 vinnsluminni (533)
80GB SATA Harður Diskur
Innbyggt þráðlaust net
DVD Skrifari - Dual Layer

17:0018:OO

4.999
9. 999

CCN:ISL-100512-001
FSC SCALEO H CORE2 VISTA
AMD Sempron 3400+ AM2
ATI Radeon X1150 skjákort
160GB SATA2 Harður diskur
512MB DDR2 Vinnsluminni 667
DVD skrifari
Lyklaborð og mús
Windows Vista Basic
Microsoft Works 8.0
Nero 7 Essentials
Norman Virus Control (3 ár)
2gj ára ábyrgð

69.999
99. 999
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Bræður, hvar er Randver?

b,EIKARAR ERU BETLARAR OG
SÅGAUNAR ÖANNIG ER ÖETTA
BARA /G ¹ MARGAN H¹TT
TEK ÁG ÖAÈ SEM MÁR BÕÈST
%N ÁG LEITA SAMT H¹TT OG
L¹GT EFTIR DËTI SEM HEILLAR
MIGm (OLLY (UNTER LEIKUR
AÈALHLUTVERKIÈ Å Ö¾TTINUM
3AVING 'RACE SEM SÕNDUR
ER ¹ 3TÎÈ  Å KVÎLD

 LAUGARDAGSKVÎLDIÈ VAR SÕNDUR EINI 3PAUGSTOFUÖ¹TTURINN SEM
UNDIRRITAÈUR HEFUR NOKKURN TÅMA BEÈIÈ EFTIR Å EINHVERJU SEM LÅKTIST
EFTIRV¾NTINGU 3PURNINGUNNI SEM Å Ö¾TTINUM YRÈI SVARAÈ VAR HVORT
2ANDVER ¶ORL¹KSSON HEFÈI VERIÈ REKINN Å ALVÎRUNNI EÈA HVORT ÒTSTRIKUN
HANS AF LEIKENDASKR¹ HEFÈI VERIÈ BRELLA TIL AÈ AUGLÕSA Ö¹TTINN 2ÎKFASTIR
GREIÈENDUR AFNOTAGJALDA HÎLLUÈUST AÈ HINU SÅÈARNEFNDA EÈA HVERS
VEGNA ¾TTI LEIKARI OG STOFNFÁLAGI Å VINS¾LASTA SJËNVARPSÖ¾TTINUM AÈ
VERA REKINN /G ËHUGSANDI AÈ FÁLAGAR HANS MYNDU L¹TA SLÅKT YFIR SIG
GANGA EKKI SATT %N 2ANDVER VAR FJARRI GËÈU GAMNI ¹ LAUGARDAGSKVÎLD
IÈ
&JÎLDA¹SKORANIR VORU SENDAR TIL 2²6 VEGNA ÖESSA %KKI AF ÖVÅ 2ANDVER
HAFI VERIÈ SVONA ËMISSANDI HELDUR AF ÖVÅ AÈ MAÈUR ¹ EKKI AÈ GLEYMA
SÅNUM MINNSTA BRËÈUR OG 2ANDVER VAR ËUMDEILANLEGA MINNSTI
BRËÈIRINN Å Ö¾TTINUM !LLT Å LAGI EF ®RN RNASON HEFÈI VERIÈ REKINN
(ANN HEFUR NËG AÈ GERA OG EFLAUST MILLJËNATEKJUR AF AUGLÕSINGUM
OG VEISLUSTJËRN 2ANDVER ER HINS VEGAR EINNA ÖEKKTASTUR FYRIR AÈ LEIKA
bHINN RËNANNm ¹ MËTI %RNI
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&RÁTTIR
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+ASTLJËS
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sem skara fram úr.
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Lúðvík í hörkuformi fyrir þingið

„Meðan ég bíð eftir nýrri plötu
frá Lay Low hlusta ég á Villa
Naglbít á meðan.“
'UÈJËN 3IGMARSSON 'AUI LITLI
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grundvallaratriði að vera í góðu formi, bæði
líkamlegu og andlegu, til þess að takast á við
þingstörfin og ekki síst lífið sjálft og þá þröskulda sem þar leynast,“ segir Lúðvík. Hann er
jafnframt árrisull á laugardagsmorgnum en þá
hittir hann fyrir félaga sína úr ÍBV og ÍA til að
spila knattspyrnu, stundvíslega klukkan níu.
„Ég spilaði með báðum þessum liðum og við
hittumst alltaf í íþróttahúsi Kennaraháskólans,“ útskýrir Lúðvík sem gefur lítið fyrir þær
yfirlýsingar Þorgríms að hann hafi verið varnarjaxl. „Mig minnir nú að ég hafi verið ögn
framar á vellinum,“ segir Lúðvík.

,)¨4+52  6%,,).5- ,ÒÈVÅK LÁK ¹ ¹RUM ¹ÈUR MEÈ
B¾ÈI ¥! OG ¥"6 OG HELDUR KNATTT¾KNINNI VIÈ MEÈ FÁLÎG
UM SÅNUM ÒR LIÈUNUM ¹ LAUGARDAGSMORGNUM
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$¥3%,,! /' 4%$$9 $ÅSELLA ,¹RUSDËTTIR BÕR Å .EW

*ERSEY ¹SAMT 4EDDY EIGINMANNI SÅNUM -YNDIN ER
TEKIN ¹ -ALIBU STRÎNDINNI EN HEIMILI HJËNANNA ER Å
UM KLUKKUSTUNDAR AKSTURSFJARL¾GÈ FR¹ .EW 9ORK
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'ERÈUR +RISTNÕ OG +RISTJ¹N
" *ËNASSON EIGA VON ¹
ÎÈRU BARNI SÅNU EN RITHÎF
UNDURINN OG BLAÈAMAÈ
URINN SKARTAÈI GL¾SILEGRI
KÒLU ÖEGAR FJÎLMIÈLA
KONUR LANDSINS HITTUST
Å RAFSTÎÈVARHÒSINU
Å %LLIÈA¹RDALNUM ¹
FÎSTUDAGINN 'ERÈUR ER NÒ AÈ LEGGJA
LOKAHÎND ¹ NÕJA BARNABËK EN VON ER
¹ NÕJUM ERFINGJA Å JANÒAR
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„Það sést á peyjanum að hann er nautsterkur
og gefur ekkert eftir,“ skrifar Þorgrímur Þráinsson á bloggsíðu sinni en þarna er rithöfundurinn að lýsa Lúðvík Bergvinssyni, þingflokksformanni
Samfylkingarinnar.
Þorgrímur
heldur vart vatni yfir þeim líkamlega og andlega styrk sem Lúðvík hefur til að bera og segir
hann hafa farið létt með að gera 450 magaæfingar í einum rykk. „Er hann ekki bara rithöfundur með skáldaleyfi,“ segir Lúðvík þegar
þessi skrif Þorgríms eru borin undir hann og
vill sem minnst gera úr líkamlegu atgervi sínu.
„Ég hef bara ágætis grunn úr íþróttinni,“ bætir
þingflokksformaðurinn við og bendir á að Þorgrímur sjálfur sé nú í feikna góðu standi.
„Hann er alveg ótrúlegur, kappinn,“ segir Lúðvík.
Hann viðurkennir þó loks að hann reyni að
halda sér í góðu formi. „Mér finnst það algjört
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 LÅTIL BLÕKÒLA  SKAMMSTÎFUN  AF
 SEGI UPP  H¾È  SL¾M SKRIFT
 FÅFLAGANGUR  SKAMMSTÎFUN 
ÖÎRUNGUR  HRESS  ËREIÈA  SJ¹
EFTIR
,«¨2¡44
 STARF  FR¹  FUGL  LOKA  HERNAÈ
ARLEIÈANGUR  FROSTSKEMMD  ÎGN
 AÈ AUKI  ÖÎGN  NÒMER
,!53.
,«¨2¡44  VERK  AF  GR¹SPÎR
 L¹S  HERFERÈ  KAL  FIS 
PLÒS  ÖEI  NR
,2¡44  HAGL  EH  FR¹  REK
 ¹S  KRAFS  FLIPP  ÖE 
SÎL  ERN  RÒ  IÈRA
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6ILL B¾TA HEIMINN MEÈ SÎNG
„Ég vann ekki keppnina en fékk
samning, sem er miklu betra,“
segir Dísella Lárusdóttir söngkona
sem fékk starfssamning hjá Metropolitan-óperunni í New York-borg
eftir að hafa komist í ellefu manna
úrslit í 1.500 manna keppni sem
óperan stóð fyrir í apríl síðastliðnum, nokkurs konar „American Idol
óperuheimsins“.
„Þessa dagana er ég varamanneskja í óperunni Satyagraha eftir
Philip Glass. Hún er sungin á fornhindú sem er mjög krefjandi. Nú
þarf ég bara að sjá til þess að stelpan sem syngur verði veik svo ég fái
að hlaupa í skarðið,“ segir hún og
skellir upp úr. „Annars er ég ennþá
að hitta kennarann minn og fæ leiðsögn í öllu frá framburði til leik- og
söngtækni. Þetta er endalaust nám
enda þarf allt að vera fullkomið
hérna. Samkeppnin er hörð þótt ég
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kjósi að líta ekki svo á að ég sé í
samkeppni við einhvern annan.“
Dísella er á ferð og flugi þessa
dagana því hún býr í New Jersey
ásamt eiginmanni sínum, Teddy, en

heldur til Bretlands í næstu viku til
þess að hefja tökur á nýrri plötu.
Auk þess er Íslandsferð á dagskránni. „Ég er að fara til London
til þess að taka upp plötu með Friðriki Karlssyni sem verður með
klassísku ívafi,“ segir hún og bætir
því við að platan komi út um jólin.
Íslandsferðin er fyrirhuguð í október en eins og fram hefur komið í
Fréttablaðinu var Dísella valin
fulltrúi Íslands til þess að syngja
kynningarlag fyrir Navia, samnorrænt verkefni sem ætlað er að
hjálpa þeim sem minna mega sín í
heiminum. Auk hennar syngja
lagið fjórar stórsöngkonur, ein frá
hverju Norðurlandi. „Ég er mjög
spennt fyrir þessu og heillaðist
strax af þeirri hugmynd að verkefninu væri ætlað að bæta heiminn,“ segir Dísella.
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Stofnaði óháða útvarpsstöð
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir
kynnti nýjung á bloggsíðu sinni í
vikunni, Útvarpsstöðina Ólínu þar
sem framhaldssagan Læknaklám
er lesin af miklum myndarbrag af
manni hennar, Stefáni Karli Stefánssyni. „Útvarpsstöðin varð til
þegar ég uppgötvaði hvað nýi
makkinn minn er frábært tæki.
Mér fannst tilvalið að opna einkarekna óháða útvarpsstöð sem hefði
meðal annars þá sérstöðu að vera
ekki í eigu íslenskra auðmanna,“
segir Steinunn Ólína. „Ólína Þorsteinsdóttir útvarpsstýra er auðvitað lykilmanneskja ásamt því að
vera höfundur hinnar sígildu og
vinsælu framhaldsögu Læknaklám sem ber undirtitilinn „Á
vaktinni“ og er örlagasaga um
hrjáða starfsmenn í heilbrigðisgeiranum. Ólína er fastráðin hjá
útvarpsstöðinni sem og hinn frábæri þulur Karl Stefánsson.“

Þættirnir eru teknir upp á
vinnustofu Steinunnar í Los Angeles og hún segir stöðina komna til
að vera. „Útvarp Ólína á framtíðina fyrir sér. Framhaldssagan
verður fastur liður í dagskránni
sem og auglýsingar sem eru í
vinnslu. Hvaða fyrirtæki og þjónusta verður auglýst verður hins
vegar geðþóttaákvörðun útvarpsstýrunnar Ólínu. Síðan er stefnt að
því að bjóða upp á leikið efni og
standa nú yfir langar og strangar
viðræður við snillinginn Gísla
Rúnar Jónsson.“
Hægt er að hlusta á Útvarp
Ólínu á slóðinni steinunnolina.
blog.is.
SËK
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BMW xDrive breytir slæmri færð í góða, þökk sé framúrskrandi veggripi og rásfestu. Á BMW 3 línunni
nýtur þú ósvikinnar akstursánægju til fulls. Þegar skilyrði til aksturs eru góð, tryggir afturdrifið sportlegri
takta og skemmtilegri svörun, en þú átt að venjast. Um leið og skilyrðin versna og færð þyngist, sér breytileg aflmiðlun xDrive aldrifskerfisins til þess, að vélaraflið leitar á nokkrum sekúndubrotum til þeirra
hjóla sem mesta veggripið hafa hverju sinni. Færðin skiptir því ekki máli; BMW xDrive tryggir bestu
mögulegu aksturseiginleika, rásfestu og vegrip. BMW 3 línan með xDrive veitir þér örugglega ósvikna
akstursánægju við öll skilyrði. Komdu í reynsluakstur og upplifðu af eigin raun BMW 3 línuna með xDrive.

B&L - Grjóthálsi 1 - 110 Reykjavík - Sími 575 1200 - www.bl.is - www.bmw.is
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Lyfja Lágmúla
Lyfja Smáratorgi
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Jólasveinavísitala

N

ú hefur verið ákveðið að
fækka jólasveinum niður í
fjóra. Upphaflega voru þeir einn
og átta (sama sem níu) en vegna
vísitölutryggingar
voru
þeir
komnir upp í þrettán. Með þessu á
að fylgja eftir niðurskurðaraðgerðum Ríkisútvarpsins ohf.
sem ganga út á að fækka Spaugstofumönnum til að geta keypt
vetrarhjólbarða undir bifreið
útvarpsstjóra. Til samræmis hefur
verið ákveðið að taka upp svonefnda jólasveinavísitölu þannig
að engin stofnun má hafa fleiri en
fjóra jólasveina á sínu framfæri.
Þessi niðurskurður mun koma sérstaklega hart niður á utanríkisráðuneytinu.

¶*«¨+)2+*!. hefur áhuga á að
taka þátt í átakinu og er í ráði að
fækka lærisveinum um helming –
eða niður í sex – frá næstu áramótum. Til að ná ásættanlegu kynjahlutfalli hefur verið ákveðið að
gera Maríu Magdalenu að lærisveini, sömuleiðis verður María
„hin“ (ekki „móðir Jesú“ og ekki
„vinkona“ heldur „hin“) tekin í
hópinn og verða þá fjórir karlmenn í bekknum og tvær stúlkur
sem er mjög ásættanlegt hlutfall.
Meðal þeirra lærisveina sem
hverfa frá námi eru Andrés bróðir
Péturs og Jakob Sebedeusson
bróðir Jóhannesar Sebedeusarsonar til að koma í veg fyrir ættarklíkur. Einnig verður Júdas strikaður út. Svik hans við Frelsarann
eru að vísu fyrnd en Síminn mun
hafa í hyggju að stefna honum
fyrir nýlegt svikamál sem er mun
alvarlegra.

NÝR CORSA
Fáir bílar hafa hlotið jafn margar
viðurkenningar og nýr Opel Corsa*

Beinskiptur 1.2 L

Verð

1.590.000

Sjálfskiptur 1.4 L

Verð

1.850.000

ESP skriðvörn/stöðugleikastýring - 6 loftpúðar - Aftengjanlegur loftpúði fyrir framsæti
Fjarstýring fyrir hljómtæki í stýri - Útvarp með geislaspilara, spilar MP3 - „Aux“ tengi
í hljómtæki - Aðdráttarstýri - Geymsluskúffa undir farþegasæti

* Bíll ársins 2007 - What Car? - England

„Best in Class“ - Channel 4 Cars - England
Bíll ársins 2007 - Samtök bílablaðamanna (MKD) - Danmörk
Fjölskyldubíll ársins 2007 - Samtök bíleigenda - Belgía
2. sæti „Car of the Year“ 2007 í Evrópu

3®-5,%)¨)3 hefur verið ákveðið að fækka milljarðamæringum
niður í tvo og hafa hinir grænu og
vinsælu Maraþon-Bjarni og Ólafur Sony orðið fyrir valinu. Fyrirtækjum í Kauphöllinni verður
fækkað niður í eitt þannig að þar
verði þá eftir eitt öflugt félag til
að leysa af hólmi Innherjann,
Smokkfiskinn og Kolkrabbann.
µ-)3,%'4 fleira er á prjónunum

svo sem að gera þeim sem eiga
alvörupeninga skylt að notast við
evrur. Örorkubætur verða þó
áfram greiddar með íslenskum
krónum. Jafnframt verður enska
tekin upp sem þjóðtunga nema
hvað fyrst um sinn mun Fjallkonan flytja sautjánda-júní-ávarp sitt
á íslensku. Ennfremur hefur verið
ákveðið að leyfa auðmönnum að
giftast hver öðrum til að koma í
veg fyrir að auðurinn dreifist á of
margar hendur.
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