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Uppáhaldslampinn
minnir á upprunann

b.EYSLUMEN
NINGIN HEFUR
AST VERÈM¾TAM
VÎLDIN
ATIÈ ENDURSKOÈU FËLK ER MIKIÈ AÈ LOSA
SIG VIÈ GAMLA
NAR m SEGIR !NNA
HLUTI FYRIR NÕJA
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(EIMILI
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Anna María
Sigurjónsdóttir
ljósmyndari
mikið upp
á gamlan lampa
heldur
sem hefur
síðan úr æsku.
fylgt henni
Fyrir utan
það að vera
prýði gegnir
heimilislampinn því
hlutverki að
Önnu Maríu
minna
á uppruna
hennar, en
ingu telur
slíka áminnhún nauðsynl
ega í hraða
nútímans.
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„Þessi lampi
var til á
fylgt mér
æ síðan. Ég mínu æskuheimili
og hefur
lét gera á
rændi ho
h

6!

„Við erum
veginn komin einhvern
út fyrir
allt. Það
er svo mikill
hraði í
öllu að
fólk
gleymir að
staldra við
leiða hugann
og
við komum að því hvaðan
og hvar við
Neyslumenningin
erum
hefur völdin,stödd.
er mikið
að losa si
fólk
f
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DÎGUNUM ¹ VEGUM 3IÈMENNTAR m
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Vinnur með Grammyverðlaunahafa að plötu

ATH ALLVIÐASELDAGJUMA !
HRINGDU

NÚNA

699 6165

Húsið stendur

í stórum garði

Einbýli á út
sem unnið

hefur tvisvar

til verðlauna.

Fallegt og vel
við haldið einbýlish
í Hafnarfirði
ús við Fagraber
er til sölu hjá
g
Eignamiðlun.

&9,')2 &2¡44!",!¨).5 ¥ $!'
Bóas
Sölufulltrúi
699 6165

U

Gunnar
Sölufulltrúi
899

Stefán Páll

m er að ræða
hús sem stendur
launagarði
í stórum verðá frábærum
útsýnissta
tveimur hæðum,
ð.
153,6 fermetrar Það er á
Þar fyrir
utan er 20
að stærð.
fermetra
geymsluris
sólstofa og
og kjallari.
einnig
Á 1. hæð
er forstof
i

sýnisstað

Eldhúsið
er með góðri
þvottavél
innrétting
og borðkrók.
u, lögn fyrir
Baðherbergið
máluðum panel,
er með hvítskáp, baðkeri
Eignin stendur
og sturtuklef
staðsett í rólegum nokkuð hátt á lóðinni a.
og er vel
botnlanga
fjörðinn og
með fallegu
niður á höfn.
útsýni yfir
Stór,
verönd er
úti af sólstofunn hellulögð og skjólgóð
en var mikið
i. Húsið er
endu ýj
byg t 1

6ILL LOSNA VIÈ bÅSLENSKA HLJËMINNm
&«,+ 
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Keppast um yfirráð
yfir hafsbotninum
Undanfarin sex ár hafa stjórnvöld Íslands staðið í viðræðum við þrjár þjóðir um
landgrunnsréttindi á svonefndu Hatton Rockall-svæði. Hagsmunir Íslands eru
gríðarlegir þar sem talið er að auðlindir á borð við olíu sé að finna á svæðinu.
„Miklir hagsmunir
eru í húfi, því ef okkur ber ekki
gæfa til að ná samkomulagi munu
auðlindir liggja ónýttar og umfangsmikil gagnasöfnun vera unnin fyrir
gýg,“ segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra um viðræður Íslendinga, Breta, Íra og
Dana, fyrir hönd Færeyinga, um
landgrunnsréttindi á svonefndu
Hatton Rockall-svæði.
Fundur um skiptingu landgrunnsins á Hatton Rockall, suður af
Íslandi, milli ríkjanna fjögurra
hefst í Reykjavík á miðvikudag.
Deilur um svæðið hafa staðið yfir
síðan snemma á níunda áratugnum

54!.2¥+)3-,

&«,+ 
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Þjónusta ofar
öllu

3ÁRBLAÈ UM FASTEIGNIR

 SEPTEMBER  q  TÎLUBLAÈ q  ¹RGANGUR
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fasteignir

&!34%)'.)2

Einbýli á
útsýnisstað

OG BAKPOKAR

en fjórhliða viðræður ríkjanna hófust að frumkvæði Íslendinga haustið 2001.
Spurð um þagnargildið sem legið
hefur yfir viðræðunum segir Ingibjörg Sólrún að mönnum hafi ef til
vill þótt þetta framtíðarmúsík, en
nú sé kominn tími til að ræða málið
opinberlega. Aðeins tæp tvö ár eru
þar til frestur Íslands til þess að
senda greinargerð til landgrunnsnefndar Sameinuðu þjóðanna rennur út.
Landgrunnsnefndin
leggur
tæknilegt mat á greinargerðir
strandríkja og gerir tillögu að ytri
mörkum landgrunnsins. Þegar því

ferli er lokið getur strandríkið á
grundvelli tillagna nefndarinnar
ákveðið mörkin milli landgrunnsins
og alþjóðlega hafsbotnssvæðisins
þar fyrir utan. „Nokkrar líkur eru á
að þar finnist olía. Þá fleygir þekkingunni á auðlindum stöðugt fram
og talað er um erfðauðlindir í því
samhengi.“
Ísland á sjálfkrafa réttinn yfir
hafsbotni að 200 sjómílum en við
ákveðnar náttúrulegar aðstæður
geta ríki átt tilkall til landgrunns
utan þess svæðis. Ísland gerir
tilkall til hafsbotnssvæðanna
Hatton Rockall, Síldarsmugunnar og Reykjaneshryggsins.
EB
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Mánudagur
Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu

Fréttablaðið
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"ÅLVELTA ¹ (AFNARFJARÈARVEGI

Einn fluttur á
slysadeild
3,93 Einn var fluttur á slysadeild

með áverka í andliti eftir bílveltu
á Hafnarfjarðarvegi um miðjan
dag í gær. Ökumaður bílsins
missti stjórn á honum með þeim
afleiðingum að hann valt eina
veltu og lenti á öfugum vegarhelmingi.
Þrír farþegar voru í bílnum en
þá sakaði ekki. Að sögn lögreglu
er ekki vitað hvað varð til þess að
ökumaðurinn missti stjórn á
bílnum.
ÖEB

Íslenska hunangið vakti
mikla lukku

6ALSMENN SKUTU &(
AF TOPPI ,ANDSBANKA
DEILDARINNAR Å G¾R EN
ÖAR HAFÈI &( SETIÈ Å 
UMFERÈIR 6ALUR VERÈUR
¥SLANDSMEISTARI MEÈ SIGRI
¹ (+

&2!- (6!336)¨2) SUNNAN OG
AUSTANLANDS OG ÒRKOMA UM NORÈ
AUSTANVERT LANDIÈ +ALT UM ALLT LAND
6%¨52 

EINA VELTU OG LENTI ¹ ÎFUGUM VEGARHELM
INGI
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

"ÕFLUGNAB¾NDUR FAGNA

6ALUR
V¾NGJUM
ÖÎNDUM

4

 ®&5'5- 6%'!2(%,-).') "ÅLLINN FËR

2%)¨)2 &2!- ¥3,%.3+4 (5.!.' "ÕFLUGNAB¾NDUR KYNNTU BÕFLUGNAR¾KT OG BUÈU GESTUM OG GANGANDI AÈ BRAGÈA ¹ ÅSLENSKU
HUNANGI Å &JÎLSKYLDU OG HÒSDÕRAGARÈINUM Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

(EIMSËKN !HMADINEJADS ¥RANSFORSETA TIL "ANDARÅKJANNA VEKUR HARÈAR DEILUR

&«,+ Uppskeruhátíð býflugnabænda var í gær haldin í
Fjölskyldu- og húsdýragarðinum.
Býflugnabændur af sunnanverðu
landinu kynntu þar býflugnarækt
og buðu upp á sýnishorn af
uppskeru sumarsins.
Gestir fengu að bragða á
hunangi sem fengið var beint úr
búinu á staðnum og hægt var að
kaupa íslenskt hunang. Tómas
Guðjónsson, forstöðumaður
Fjölskyldu- og húsdýragarðsins
og býflugnabóndi, taldi að í
kringum þúsund gestir hefðu
komið á kynninguna og seldist
hunangið upp á augabragði. Til
sölu voru 45 millilítra krukkur á
500 krónur stykkið.
Um fimmtán býflugnabændur
eru á Íslandi víðs vegar um
landið.
HS

Stubbahus.is

3EGIR "ANDARÅKJAMENN MISSKILJA SIG
"!.$!2¥+). !0 Mahmoud Ahmadinejad Íransforseti kom til New
York í gær. Þar heldur hann ræðu
við Kólumbíuháskóla í dag og
ávarpar síðan allsherjarþing
Sameinuðu þjóðanna á morgun.
Hann segir að Bandaríkjamenn
hafi „ekki fengið réttar upplýsingar“ um ýmis málefni, en vilji
gjarnan fá að heyra önnur sjónarmið. Heimsókn Ahmadinejads
hefur vakið harðar deilur í Bandaríkjunum. Efnt var til mótmælaaðgerða við Kólumbíuháskóla í
gær til að mótmæla því að honum
skyldi boðið að halda þar ræðu. Á
síðasta ári afboðaði Kólumbíuháskóli af öryggisástæðum ræðu
sem Ahmadinejad átti að halda
þar en að þessu sinni er ekki annað
að sjá en að ræðan verði flutt.

&92)2 "2/44&®2).! &2 ¥2!. !HMAD
INEJAD FLETTI UPP Å +ËRANINUM ¹ÈUR EN
HANN HÁLT TIL "ANDARÅKJANNA Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

Bandaríkjastjórn hefur lengi
haft horn í síðu Ahmadinejads.
Hún sakar hann um að aðstoða
herskáa sjía-múslima í Írak. Einnig saka Bandaríkjamenn hann um

að vera með leynd að koma upp
kjarnorkuvopnum í Íran undir
yfirskini friðsamlegrar notkunar
kjarnorku.
Ýmis ummæli Ahmadinejads
hafa sömuleiðis farið fyrir brjóstið á bandarískum stjórnvöldum.
Hann hefur meðal annars kallað
helför gyðinga „goðsögn“ eina og
sagt að Ísrael ætti að „þurrka út
af kortinu“.
Bandaríkjamönnum var mörgum hverjum auk þess sárlega
misboðið þegar hann bað í síðustu
viku um að fá að skoða staðinn
þar sem Tvíburaturnarnir í New
York stóðu, þar sem hann hugðist
leggja blómsveig til minningar
um fórnarlömb árásanna haustið
2001. Hann fékk ekki heimild til
þess.
GB

Stubbahúsin vinsælu
fyrir utanhúss reykingarnar.
Frábær hönnun, fást nú í
3 stærðum.
Pöntunarsími: 564 1783 /
896 1783
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Djákni, trúir þú líka á drauga?
b.EI EN ÁG TRÒI ¹ 'Am
&JÎLDI ¥SLENDINGA TRÒIR ¹ HULDUFËLK DRAUGA
OG BLËM¹LFA SAMKV¾MT NÕLEGRI RANNSËKN
&ÁLAGSVÅSINDASTOFNUNAR $J¹KNINN ¹ -YRK¹
ER EIN FR¾GASTA AFTURGANGA ÅSLENSKRA
ÖJËÈSAGNA

Lést eftir slys í
Kópavogslaug
Þórður Ingi Guðmundsson,
fæddur 29. apríl árið 1991, lést
á laugardagskvöld.
Þórður varð fyrir slysi í
skólasundi í Kópavogslaug 26.
apríl síðastliðinn og nær
drukknaði. Honum var haldið
sofandi í öndunarvél, en hann
komst aldrei til meðvitundar.
Þórður var á lokaári í
Snælandsskóla þegar slysið
átti sér stað. Hann var
búsettur að Reynigrund 33 í
Kópavogi.

3TJËRNARANDSTAÈA 0AKISTANS

Leiðtogarnir
handteknir
0!+)34!. !0 Nokkrir leiðtogar
stjórnarandstöðunnar í Pakistan
hafa verið handteknir og sakaðir
um að ætla að efna til uppþota, nú
þegar styttist í
forsetakosningar.
Innan fárra
daga er búist
við að Hæstiréttur Pakistans taki
afstöðu til þess
hvort það
0%26%: -53(!22!& samræmist
stjórnarskrá
landsins að Pervez Musharraf
forseti bjóði sig fram í forsetakosningunum.
Stjórnarandstaðan heldur því
fram að hann geti það ekki nema
hann segi fyrst af sér sem
yfirmaður hersins.
GB

!&'!.)34!.
4VEIMUR ¥TÎLUM R¾NT
4VEGGJA STARFSMANNA ÅTALSKA HERSINS Å
!FGANISTAN ER SAKNAÈ ¹SAMT AFGÎNSK
UM BÅLSTJËRA OG TÒLKI 4ALIÈ ER FULLVÅST
AÈ MÎNNUNUM HAFI VERIÈ R¾NT
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¶ING UNGA FËLKSINS FËR FRAM UM HELGINA Å .ORR¾NA HÒSINU OG Å 6ALHÎLL

+ONAN K¾RÈI NAUÈGUN

Gáfu samfylkingarfólki hækju

Meintum nauðgara sleppt

34*«2.-, Þing unga fólksins fór fram um helgina
í Norræna húsinu og í Valhöll. Á þinginu komu
saman fulltrúar ungliðahreyfinga allra stjórnmálaflokkanna og ræddu íslenskt samfélag og
málefni líðandi stundar.
„Það var mikill félagshyggjuandi yfir hópnum,“
segir Anna Pála Sverrisdóttir, sem sótti þingið
fyrir hönd Ungra jafnaðarmanna, ungliðahreyfingar Samfylkingarinnar. „Ég býð unga framsóknarmenn velkomna í hóp félagshyggjuaflanna á
ný.“Vinaleg stemning var á þinginu að sögn
viðstaddra og gáfu ungliðahreyfingarnar hver
annarri gjafir.
Meðal annars gáfu ungir framsóknarmenn ungu
samfylkingarfólki hækju í tilefni af þátttöku
þeirra í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum.
„Þetta er meira leikur en alvara,“ segir Þórlindur Kjartansson, formaður Sambands ungra

,®'2%',5-, Kona á fertugsaldri
kærði nauðgun til lögreglunnar í
Vestmannaeyjum á laugardagsmorgun. Nauðgunin átti sér stað
utandyra.
Stuttu eftir að kæran barst
beindist grunur lögreglu að manni
á fertugsaldri. Maðurinn, sem er
aðkomumaður í Vestmannaeyjum,
hafði farið þaðan með Herjólfi
síðdegis á laugardag en var
handtekinn af lögreglunni á
Selfossi að kvöldi sama dags.
Honum var sleppt úr haldi í
gærkvöldi en hefur verið boðaður
til frekari yfirheyrslu í dag og
heldur rannsókn málsins þá
áfram.
HS

./22.! (²3)¨ ¶ING UNGA FËLKSINS VAR HALDIÈ Å .ORR¾NA HÒS

INU FYRSTU DAGANA EN Å G¾R FËR FUNDURINN FRAM Å HÎFUÈSTÎÈVUM
3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS

sjálfstæðismanna. „Það var fín stemning, auðvitað
átök um hitt og þetta, en annars bara gaman.“Ályktana frá þinginu er að vænta á næstu dögum.
SGJ

Meintur höfuðpaur
neitar alfarið sök
Bjarni Hrafnkelsson er talinn eiga verulegan þátt í skipulagningu og fjármögnun
Pólstjörnusmyglsins. Hann neitar sök. Rannsóknin beinist að því að upplýsa hvar,
hvenær og hvernig fíkniefnunum var komið fyrir í skútunni, og hverjir gerðu það.
Bjarni Hrafnkelsson, einn þeirra sem situr í gæsluvarðhaldi vegna Pólstjörnumálsins, er talinn eiga verulegan þátt í
skipulagningu og fjármögnun
fíkniefnasmyglsins til Íslands sem
var upprætt á fimmtudag. Þá er
hann talinn hafa komið að því að
útvega efnin erlendis, sem og að
pakka þeim. Bjarni neitar því þó
alfarið að tengjast málinu á nokkurn hátt.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins játaði Bjarni strax á
fimmtudag að þekkja Einar Jökul
Einarsson, sem einnig er talinn
eiga stóran þátt í smyglinu. Þeir
hafi verið í sama kunningjahópi
og þekkst í nokkur ár. Bjarni var á
fimmtudag úrskurðaður í gæsluvarðhald til 18. október. Taldi dómurinn að gengi Bjarni laus gæti
hann sett sig í samband við meinta
vitorðsmenn sem einnig gengju
lausir, eða komið undan sönnunargögnum.
Rannsókn lögreglu mun beinast
að því fyrst og fremst að upplýsa
hvar, hvenær og hvernig fíkniefnunum var komið fyrir í skútunni
sem kom til Fáskrúðsfjarðar í síðustu viku, og hverjir komu efnunum fyrir í henni. Ítarrannsókn á
skútunni í Keflavík er lokið en
hún leiddi ekkert nýtt í ljós.
Fimm sitja nú í gæsluvarðhaldi
hérlendis vegna málsins; þeir
Bjarni og Einar, Alvar Óskarsson
og Guðbjarni Traustason, sem
sigldu skútunni, og sá sem handtekinn var á bílaleigubíl við
Fáskrúðsfjarðarhöfn. Hann var
einungis úrskurðaður í einnar
viku varðhald og er þáttur hans
,®'2%',5-,

2¹ÈSTEFNA UM -IÈ !USTURLÎND

Bandaríkin
bjóða Sýrlandi
"!.$!2¥+). !0 Bandaríkjastjórn
ætlar að bjóða fulltrúum tólf
arabaríkja, þar á meðal fulltrúum Sýrlands, til fundar við
George W. Bush Bandaríkjaforseta nú í haust.
Meiningin er
að ræða
ástandið í MiðAusturlöndum
og möguleikana á friðarsamningi við
Ísrael.
Condoleezza
#/.$/,%%::!
Rice utanríkis2)#%
ráðherra
skýrði frá þessu í gær. Auk
fulltrúa Ísraela og Palestínumanna verða á fundinum
fulltrúar Kvartettsins svonefnda, það er Bandaríkjanna,
Evrópusambandsins, Sameinuðu
þjóðanna og Rússlands, og svo
fulltrúar allra ríkja Arababandalagsins
GB

$.! GREININGAR TIL SÎLU

Vafasöm þjónusta í boði

¥ &3+2²¨3&*!2¨!2(®&. «MERKTA

SKÒTAN VIÈ HLIÈ VARÈSKIPSINS GIS ¹
FIMMTUDAG ¥ HENNI REYNDUST VERA
RÒM  KÅLË AF FÅKNIEFNUM

&¥+.)%&.). 4), 3µ.)3 5M  KÅLË
AF AMFETAMÅNI OG FIMMT¹N KÅLË AF
HELS¾LU VAR AÈ R¾ÈA &2¡44!",!¨)¨'6!

talinn veigalítill. Þá var Íslendingur sem handtekinn var í Færeyjum úrskurðaður í fjögurra
vikna gæsluvarðhald í gær. Ekki
hefur verið ákveðið hvort óskað
verði eftir framsali hans til
Íslands. Dananum sem einnig var
handtekinn í Færeyjum vegna
málsins hefur verið sleppt.
Þá hefur Loga Frey Einarssyni,
bróður Einars Jökuls, sem handtekinn var í Stafangri í Noregi

verið sleppt. Ekki var krafist
gæsluvarðhalds yfir honum en
Stefán Eiríksson lögreglustjóri
vill ekki gefa upp hvers vegna.
Stefán segir fleiri íslenska
rannsóknarlögreglumenn á leið til
Færeyja á næstunni vegna Íslendingsins sem þar er í haldi. Hann
segir að íslenskir lögreglumenn
hafi verið við störf víðs vegar í
Evrópu vegna málsins að undanSTIGUR FRETTABLADIDIS
förnu.

(%),"2)'¨)3-, Pétur Hauksson
geðlæknir telur vafasamt að bjóða
almenningi að kaupa greiningu á
erfðamengi sínu líkt og Íslensk
erfðagreining áformar að gera.
Frá þessu var greint á Vísi.is.
Pétur segir að svo geti farið að
heilbrigðar konur með kortlagða
áhættuþætti láti jafnvel fjarlægja
brjóst sín til að fá ekki krabbamein. Markmið ÍE er að gera fólki
kleift að nálgast upplýsingar um
áhættuþætti sjúkdóma.
Upplýsingar sem þessar geti
verið meðhöndlaðar af rannsóknaraðilum, yfirvöldum og jafnvel
tryggingarfélögum. Pétur telur
nauðsynlegt að taka á öllum
siðferðislegum álitaefnum áður en
farið er af stað með þjónustuna. HS

&ORVITNILEGT OG F¹G¾TT FIÈRILDI VAR FANGAÈ Å STIGAGANGI Å 'RAFARVOGI

Flúði þegar boxið var opnað
Ungur drengur fann
marglitt og fagurt fiðrildi í stigaganginum heima hjá sér í Grafarvogi.
„Fiðrildið var hátt uppi á vegg í
ganginum svo ég kastaði bangsa í
það og þá flaug það niður. Það er
blátt, gult, svart og hvítt og ég
held að það komi örugglega frá
Póllandi. Vinur minn frá Póllandi
hefur nefnilega séð svona fiðrildi
áður. Við settum það í box, en það
flaug í burtu þegar ég opnaði boxið
aftur,“ segir Steinn Alex, sem
gengur í fjórða bekk í Rimaskóla.
Hann segist sjá svolítið eftir því,
en skilja vel að fiðrildið hafi ekki
viljað búa í boxi.
Móðir Steins Alex, Elva Hallgrímsdóttir, segir hann vera mikinn grúskara.
„Hann er alltaf með nefið ofan í
einhverju og er á kafi í þessu.
.44²2!

&5.$6¥3)2 6).)2 3TEINN !LEX OG VINIR
HANS MEÈ NETLUFIÈRILDIÈ Å BOXI

Hann safnar ýmsum skordýrum
og geymir þau í boxum.“
„Þetta kallast netlufiðrildi, eða
Aglais urticae, og finnst hér stöku
sinnum í höfuðborginni,“ segir
Erling Ólafsson skordýrafræðingur um fiðrildið fagra.
„Fiðrildi þessarar tegundar hafa

.%4,5&)¨2),$) &IÈRILDI SEM ÖESSI

BERAST TIL ¥SLANDS MEÈ SKIPUM OG
VARNINGI

aldrei borist yfir hafið af sjálfsdáðum svo vitað sé, eins og til
dæmis aðmírálsfiðrildi og þistilfiðrildi gera iðulega. Netlufiðrildi
berast einkum með skipum og
varningi um borð. Fiðrildið gæti
því auðveldlega hafa borist í GrafEB
arvog frá Sundahöfn.“

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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5TANRÅKISR¹ÈHERRA Å .EW 9ORK

Ingibjörg Sólrún sækir fundi
54!.2¥+)3-, Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir utanríkisráðherra
situr í dag ráðstefnu um loftslagsbreytingar sem haldin er á
vegum Ban Ki-moon, aðalritara
Sþ. Ráðstefnan fer fram í New
York.
Á morgun hefst ráðherrahluti
allsherjarþingsins og mun
utanríkisráðherra halda ræðu
síðla dags 28. september. Auk
þess heldur hún erindi um
utanríkisviðskipti Íslands og
Bandaríkjanna á fundi íslenskameríska verslunarráðsins á
miðvikudag.
Utanríkisráðherra mun einnig
eiga fjölda tvíhliða funda meðal
annars til að kynna framboð
Íslands til öryggisráðs Sþ.
HS

"REYTINGAR HJ¹ 3KJ¹NUM

Nýr sjónvarpsstjóri ráðinn
&*®,-)¨,!2 Nýr sjónvarpsstjóri
hefur verið ráðinn hjá Skjánum.
Sigríður Margrét Oddsdóttir,
framkvæmdastjóri Skjásins, mun
taka við starfinu af Birni Þóri
Sigurðssyni
sem lét nýlega
af störfum.
Í tilkynningu
segir að ákvörðunin hafi verið
besta fyrirkomulagið að
svo stöddu þar
sem verið sé að
3)'2¥¨52 -
ljúka við
/$$3$«44)2
stefnumörkun
félagsins og endurskoðun á
skipulagi þess.
Sigríður er með B.Sc.-gráðu í
rekstrarfræði frá Háskólanum á
Akureyri. Áður en hún tók við
starfi framkvæmdastjóra
Skjásins starfaði hún sem
framkvæmdastjóri Já.
EB
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6ÅMUEFNAVANDI FORELDRA OG ¹HRIF HANS ¹ BÎRN ER MEGINEFNI N¹MSDAGA ¶ERAPEIU

)LLKYNJA SLÅMHÒÈARBËLGA GREIND

Ráðstefna um vímuefnavanda

Fyrsta tilfellið
á Bretlandi

(%),"2)'¨)3-, „Sum börn mæðra sem hafa verið í
neyslu á meðgöngu bíða þess merki, bæði líkamlega og andlega,“ segir Hulda Guðmundsdóttir.
Vímuefnavandi foreldra og áhrif hans á börn er
meginviðfangsefni á námsdögum Þerapeiu sem
fram fara í Þjóðminjasafninu á fimmtudag og
föstudag. „Ef foreldrar bera ekki gæfu til þess að
sinna börnum sínum sem skyldi, veita þeim þá alúð
sem þau þurfa, þá eru miklar líkur á að börnin
skaðist tilfinningalega,“ segir Hulda, sem skipuleggur námsdagana. „Við þurfum að hafa í huga að
þessir foreldrar sem við á hafa nær undantekningarlaust haft erfiðan bakgrunn,“ segir Hulda.
„Við þurfum að hafa einhverja fræðslu og
meðferð í heilbrigðiskerfinu til að fyrirbyggja
neyslu vímuefna á meðgöngu,“ segir Hulda. „Fólk
gerir sér ekki grein fyrir hversu alvarlegt það er.
Heilsugæslustöðvarnar eru mikilvægastar til að

,/.$/. !0 Ein kýr á bóndabæ í

6¥-5%&.!6!.$) .EYSLA FORELDRA GETUR HAFT SKAÈLEG ¹HRIF ¹

BÎRN ÖEIRRA

-YNDIN ER SVIÈSETT

grípa inn í, veita meðferð og fyrirbyggja.“
Námsdagarnir eru sérstaklega ætlaðir fagfólki
og standa frá 9.15 til 16 báða dagana.
SGJ

nágrenni Ipswich hefur greinst
með illkynja slímhúðarbólgu.
Verið er að rannsaka hvort um
faraldur geti verið að ræða.
Þetta er í fyrsta skipti sem
sjúkdómurinn finnst í Bretlandi.
Veiran er ekki skaðleg mönnum en
getur reynst nautgripum banvæn.
Sjúkdómurinn er ekki bráðsmitandi en ráðlegt er að láta sauðfé og
nautgripi ekki ganga saman þar
sem veiran hefst við í sauðfé.
Yfirvöld segja að afbrigðið sem
greindist sé af sama stofni og það
sem fannst í Belgíu árið 2006. Ekki
er til neitt sérhæft bóluefni og
verður sýktu kúnni slátrað.
HS

Segir fullveldi Íraks
alvarlega ógnað
Bandaríska öryggisfyrirtækið Blackwater hefur komið við sögu í sjö skotárásum á íraska borgara. Íraksforseti segir ekki hægt að sætta sig við að starfsmenn
bandarískra öryggisfyrirtækja í Írak geti drepið fólk án þess að sæta ábyrgð.
"!.$!2¥+). !0 „Íraksstjórn ber
ábyrgð á öryggismálum og það er
ekki hægt að sætta sig við að
öryggisfyrirtæki drepi fólk,“
segir Nouri Al Maliki Íraksforseti í viðtali við bandarísku fréttastofuna AP.
Framferði bandarískra öryggisverktaka, sem starfað hafa í
Írak, hefur sætt vaxandi gagnrýni. Í síðustu viku voru að
minnsta kosti 11 óbreyttir borgarar drepnir á torgi í Bagdad.
Starfsmenn bandaríska öryggisfyrirtækisins Blackwater eru
grunaðir um að hafa verið þar að
verki.
Maliki segir að Blackwater-fyrirtækið hafi komið við sögu í að
minnsta kosti sjö skotárásum á
almenna borgara í Írak. „Þetta er
alvarleg ógnun við fullveldi
Íraks,“ segir hann.
Hann gaf þó í skyn að hægt yrði
að ná samkomulagi við Bandaríkjamenn um lausn á þessum
vanda.
Í viðtalinu sagði Maliki gagnrýni á ríkisstjórn sína ómaklega
og lagði áherslu á að Írakar yrðu
að fá að ráða sínum málum sjálfir. Hann sagði árangur hafa orðið
í landinu og er vongóður um að
árið 2008 verði ár sátta og uppbyggingar í Írak.
Blackwater er eitt þriggja
öryggisfyrirtækja sem bandaríska utanríkisráðuneytið hefur
ráðið til verndar starfsmönnum
sínum í Írak og mikil óvissa ríkir
um hvað yrði ef starfsmenn þess
yrðu reknir úr landi, eins og kröfur hafa heyrst um.

6)¨"².!¨52 .OKKRAR SKEMMDIR URÈU ¹

GËLFI OG Å LOFTI

%LDUR Å ÅÖRËTTAHÒSI

Kviknaði í út
frá ljósi í lofti

%2,%.$)2 ®29'')36%2+4!+!2 ¥ ¥2!+ ¥ SÅÈUSTU VIKU KOMU STARFSMENN BANDARÅSKA
ÎRYGGISFYRIRT¾KISINS "LACKWATER VIÈ SÎGU ÖEGAR  ÅRASKIR BORGARAR VORU SKOTNIR TIL BANA
¹ TORGI Å "AGDAD
&2¡44!",!¨)¨!0

Árið 2004 veitti bandaríska hernámsstjórnin erlendum verktökum, bandarískum hermönnum og
fleiri erlendum erindrekum rétt
til að njóta friðhelgi gagnvart
íröskum lögum. Öryggisverktakar lúta ekki heldur bandarískum
herlögum, sem beitt er þegar
bandarískir hermenn eru ákærðir fyrir morð eða misþyrmingar á
íröskum ríkisborgurum.
„Írösk refsilög ættu að ná til
allrar glæpastarfsemi á íraskri
grund,“ segir Sheikly.

„Ef við rekum þetta fyrirtæki
strax úr landi þá skapast tómarúm í öryggismálum sem krefst
þess að einhverjir hermenn verði
kallaðir frá átakasvæðum,“ sagði
Tahseen Sheikley, íraskur embættismaður.
Írösk stjórnvöld segja nauðsynlegt að setja nýjar reglur um
framferði erlendra öryggisverktaka, meðal annars vegna þess að
vafi leikur á því hvort hægt sé að
sækja
starfsmenn
erlendra
öryggisverktaka til saka að íröskum lögum.

GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

,®'2%',5-, Eldur kom upp í
íþróttahúsinu í Bolungarvík um
hádegisbil í gær.
Að sögn lögreglunnar á Vestfjörðum er líklegast að eldurinn
hafi kviknað út frá loftljósi í
íþróttahúsinu.
Talsverður fjöldi fólks var í og
við íþróttahúsið þegar eldsins
varð vart. Meðal annars stóð
Vestfjarðameistaramót í sundi
yfir í sundlauginni við hlið
íþróttahússins. Vel gekk að rýma
húsið og sundlaugargarðinn.
Nokkrar skemmdir urðu á húsinu, bæði á gólfi og í lofti, en að
sögn lögreglu þurfti að kljúfa
þakið á um tuttugu metra kafla
til að komast að eldinum.
ÖEB

,®'2%',5&2¡44)2
'RUNAÈUR UM LÅKAMS¹R¹S
&IMM MANNS GISTU FANGAGEYMSLUR
LÎGREGLUNNAR ¹ 3UÈURNESJUM UM
HELGINA  FÎSTUDAG VORU ÖRÅR MENN
STÎÈVAÈIR EFTIR AÈ HAFA STOLIÈ BÅL AF
BÅLASÎLU  LAUGARDAG VORU SVO TVEIR
HANDTEKNIR ANNAR VEGNA ÎLVUNAR OG
ËL¹TA OG HINN VEGNA LÅKAMS¹R¹SAR

"ÅLVELTA ¹ (ELLISHEIÈI
&ËLKSFLUTNINGABÅLL VALT ¹ (ELLISHEIÈI UM
MIÈJAN DAG Å G¾R 5M TÅU FERÈAMENN
VORU Å BÅLNUM EN ENGAN SAKAÈI 3LYSIÈ
VARÈ ¹ ¶ÒSUNDVATNALEIÈ SEM ER VIN
S¾L MEÈAL FERÈAMANNA
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Fylgist þú af áhuga með
Pólstjörnumálinu svokallaða?
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Hjólaðir þú í vikunni sem leið?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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&RÅSTUNDAHEIMILI Å 2EYKJAVÅK BJËÈA SVEIGJANLEGA ÖJËNUSTU

¥SRAELAR L¹TA FANGA LAUSA

Komið til móts við manneklu

Níutíu fangar
verða frjálsir

3+«,!-, Sextán frístundaheimili
í Reykjavík munu bjóða upp á
sveigjanlega þjónustu til að koma
til móts við hluta foreldra þeirra
743 barna sem eru nú á biðlista
eftir plássi.
Um ræðir tilraun hjá Íþrótta- og
tómstundaráði í Breiðholti, Grafarvogi, Árbæ, Grafarholti og einstaka skólum í öðrum hverfum.
Nýja þjónustan felur í sér að
foreldrum verður boðið að fækka
vistunardögum þannig að hægt sé
að bjóða þeim börnum sem bíða
dagana sem losna.
„Við byggjum þessa tillögu á
könnun þar sem við spurðum foreldra hvernig þeir myndu vilja
haga fyrirkomulagi dagvistunar.

&2¥345.$!(%)-),) ¥ FRAMTÅÈINNI VERÈUR
VINNUDAGUR BARNANNA STYTTRI OG ÖÎRFIN
FYRIR DAGVISTUN EFTIR SKËLADAGINN MINNKAR

Það kom í ljós að 30% foreldra
myndu velja tveggja til fjögurra
daga vistun,“ segir Soffía Pálsdótt-

ir, skrifstofustjóri tómstundamála
hjá Íþrótta- og tómstundaráði.
Tilraunin verður gerð í þeim
skólum sem verst gengur að
manna. Um 200 til 300 börn munu
komast að með skerta vistun.
Soffía segir hugsanlegt að um
framtíðarlausn sé að ræða. Í byrjun næsta árs verður athugað
hvort taka eigi kerfið upp í öllum
frístundaheimilum.
„Þróunin er þannig að öllu skólaog tómstundastarfi barna verður í
framtíðinni lokið fimm. Nú þegar
hefja mörg íþróttafélög æfingar
fyrr á daginn.
Vonandi verður minni þörf
fyrir þjónustu frístundaheimila í
framtíðinni.“
EB

*%2²3!,%- !0 Ísraelsk stjórnvöld
samþykktu í gær að láta lausa 90
palestínska fanga í því augnamiði
að styrkja Mahmoud Abbas,
forseta Palestínustjórnar, í
valdabaráttu hans við Hamassamtökin.
Palestínumenn lýstu hins vegar
vonbrigðum sínum með það hve
fáir fangarnir eru, og hvöttu
Ísraela til að sleppa fleiri
föngum.
Talskona Ísraelsstjórnar sagði
að fangarnir gætu að öllum
líkindum fengið frelsið á þriðjudag. Síðast létu Ísraelar 250
palestínska fanga lausa í júlí
síðastliðnum.
GB

Leigubílstjórar fá endurtekið
tilboð um kynlífsgreiða
5.$)22)45. 6ALDÅS !RNARDËTTIR KYNN

INGARSTJËRI !TORKU 'ROUP OG «LAFUR «
'UÈMUNDSSON YFIRL¾KNIR ¹ "5',

"5', F¾R FIMM MILLJËNIR

Féð verður notað til kennslu
og þjálfunar
(%),"2)'¨)3-, Fyrirtækið Atorka
Group veitti verkefni Barna- og
unglingageðdeildar „Brúum bilið“
fimm milljón króna styrk. Byggja
á upp þekkingu á geðröskunum
barna með fræðslu og þjálfun
fagfólks á heilsugæslustöðvum í
notkun sérhæfðra mats- og
greiningartækja. Þá verður því
veitt kennsla og þjálfun í notkun
viðeigandi meðferðarúrræða.
Um tuttugu prósent íslenskra
barna og unglinga kljást við
geðræn vandamál á einhverjum
tímapunkti fyrir átján ára aldur.
Sjö til tíu prósent þeirra þurfa á
geðrænni meðferð að halda, en
innan við eitt prósent barna með
geðræn vandamál fær þjónustu
hjá BUGL, að því er kemur fram í
tilkynningu.
EB

Leigubílstjórar í miðborg Reykjavíkur segjast oft fá boð um kynlífsgreiða í stað peninga fyrir akstur um
helgar. „Aumkunarvert,“ segir leigubílstjóri sem hefur fengið slíkt boð. Hann segir fulla alvöru vera með
mörgum þessara boða. „Leigubílstjórar eru vandir að virðingu sinni,“ segir framkvæmdastjóri Hreyfils.
,%)'5"¥,!2 Leigubílstjórar fá endurtekið boð um kynlífsgreiða í
skiptum fyrir akstur frá farþegum um helgar. Þetta segja leigubílstjórar sem keyra fólk heim úr
skemmtanalífi miðborgarinnar.
Freyr Sigurðarson, sem unnið
hefur hjá Hreyfli í hálft annað ár,
segist hafa fengið slík boð. „Oft er
ég spurður, bara til þess að sjá
hvernig ég tek í þetta,“ segir
Freyr. „Stundum er þetta í gríni,
en stundum í fullri alvöru.“
Freyr segir þessi boð oft sprottin vegna ölvunar farþegans, en þó
ekki alltaf. „Einu sinni kom fyrir
að konan hafði ekkert annað í
boði, átti enga peninga,“ segir
Freyr. „Ég sagði bara nei, tók eitthvað frá henni í pant og hún borgaði daginn eftir. Þá lét hún eins og
hún myndi ekkert eftir þessu.“
Freyr segir marga aðra leigubílstjóra hafa svipaða sögu að
segja. „Mér finnst þetta kannski
ekki þreytandi, en þetta er bara
svo aumkunarvert,“ segir Freyr.
„Það er ótrúlegt hvað fólk er að
bjóða í staðinn fyrir peninga,“

„Hvað gerist í skjóli
nætur þekkir maður ekki,
en leigubílstjórar eru vandir að
virðingu sinni.“
3-5.$52 +2 3)'52,!5'33/.
&2!-+6-$!34*«2) (2%9&),3

segir Bjarni Atlason, sem unnið
hefur sem leigubílstjóri með
hléum frá árinu 2003. „Yfirleitt
býð ég þeim þann valkost að borga
eða ég hringi á lögregluna. Þá
borgar fólk vanalega.“
Bjarna grunar að flest sé þetta
fólk sem neytir fíkniefna eða hafi
mjög skerta sjálfsmynd. „Þetta er
sorglegt,“ segir Bjarni.
Sæmundur Kr. Sigurlaugsson,
framkvæmdastjóri Hreyfils, segist draga tíðni þessara tilboða í
efa. „Ég held að íslenskar konur
beri það mikla virðingu fyrir
sjálfum sér að þær bjóði ekki
leigubílstjórum svona.“
Sæmundur segir leigubílastöðina hafa reglur varðandi hegðun
bílstjóra. Þeir megi ekkert aðhaf-

,%)'5"¥,!-%2'¨ &JÎLDI LEIGUBÅLSTJËRA VINNUR VIÈ AÈ AKA MISÎLVUÈU FËLK HEIM ÒR

MIÈBORGINNI UM HELGAR

ast í starfi sem geti brotið í bága
við lög eða valdið stöðinni eða
stétt sinni álitshnekki.
„Hvað gerist í skjóli nætur

HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA

þekkir maður ekki, en leigubílstjórar eru vandir að virðingu
sinni,“ segir Sæmundur.
STEINDOR FRETTABLADIDIS

2EPÒBLIKANAR Å FORSETASLAG

Forðast allir að
minnast á Bush
"!.$!2¥+). !0 Repúblikanarnir

-##!.. (*«.). +ATE OG 'ERRY HAFA NÒ FENGIÈ LÎGFR¾ÈINGA "RIANS +ENNEDY TIL

UMR¹ÈA

&2¡44!",!¨)¨!0

"RESKUR MAÈUR OG NORSK KONA MEÈ NÕJAR UPPLÕSINGAR

Segjast hafa séð
Maddie í Marokkó

ÞÚ FÆRÐ DECUBAL
Í NÆSTA APÓTEKI

"2%4,!.$ Tvö vitni segjast hafa
séð til Madeleine McCann í Marokkó þann níunda maí, nokkrum
dögum eftir hvarf hennar.
Áður hafði verið upplýst um fullyrðingar norsku konunnar en lögregla hefur ekki gefið neitt upp um
fullyrðingar mannsins. Blaðið
News of the World hefur það hins
vegar eftir manni nákomnum
McCann-fjölskyldunni að Bretinn
hafi gefið sig fram við lögreglu.
Samkvæmt heimildum blaðsins
var maðurinn nálægt hóteli í
Marrakech þegar hann sá stúlkuna

og lét hann lögreglu í Bretlandi
vita. Þeim upplýsingum hafi svo
verið komið áfram til lögreglunnar
í Marokkó og Portúgal.
Í gær tilkynnti breski milljónamæringurinn Brian Kennedy að
hann ætlaði að veita Kate og Gerry
McCann
fjárhagslega
aðstoð.
Aðstoðin mun aðallega felast í lögfræðingum hans. Í yfirlýsingu frá
Kennedy segir að lögfræðingar
hans geti hjálpað hjónunum að
hreinsa nöfn sín og þá geti allir
þeir sem koma að málinu einbeitt
sér að því að finna Madeleine. ÖEB

tíu, sem sækjast eftir að verða
forsetaefni flokksins í næstu
kosningum,
forðast að
tala um
George W.
Bush forseta.
Þeir Rudy
Giuliani, Mitt
Romney, Fred
Thompson og
John McCain
minnast varla
'%/2'% 7 "53(
orði á
forsetann,
nema þá helst þegar þeir lofa að
leysa vandamál sem hann mun
skilja eftir sig.
„Ég viðurkenni að hann hefur
gert ýmislegt gott,“ segir
McCain, „en ég held að staðreyndin sé sú að Bandaríkjamenn séu að snúa við blaðinu,
þar á meðal kjarni kjósenda
okkar í Repúblikanaflokknum.“
GB

,®'2%',5&2¡44)2
%RILSÎM NËTT Å MIÈBORGINNI
!LLS  VORU HANDTEKNIR FYRIR BROT ¹
LÎGREGLUSAMÖYKKT Å MIÈBORG 2EYKJA
VÅKUR AÈFARANËTT SUNNUDAGS &ANGA
GEYMSLUR LÎGREGLUNNAR VORU FULLAR EN
AÈ SÎGN LÎGREGLU VAR MIKIL ÎLVUN ¶¹
KOMU UPP MINNI H¹TTAR FÅKNIEFNAM¹L
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5M  FERMETRAR AF VERSLUNARTENGDU HÒSN¾ÈI ERU Å BYGGINGU

0ËLSKA SKÒTAN KOMIN Å LEITIRNAR

288 Hallgrímskirkjur að rísa

Skútan stödd
við Orkneyjar

&!34%)'.)2 Gangi áform eftir um

 Hvaða fyrrverandi forseti
Perú er sakaður um morð og
spillingu?
 Hvað kallast nýr spjallþáttur
Loga Bergmanns Eiðssonar sem
sýndur verður á Stöð 2?
 Hvaða leikari fer með
hlutverk Tonys Soprano í The
Sopranos?
36®2  3¥¨5 

"ENEDIKT 86) P¹FI PREDIKAR

nýjan miðbæjarkjarna í Reykjavík
ásamt 195.000 fermetra uppbyggingu á Glaðheimasvæðinu í Kópavogi, verða minnst 483.000 fermetrar
í
byggingu
á
höfuðborgarsvæðinu.
Það samsvarar rúmlega níu
Kringlum, 288 Hallgrímskirkjum,
eða 1.484 verslunum, jafnstórum
Brynju á Laugavegi.
Hugmynd að nýrri verslunarmiðstöð, sem Samson Properties
kynnti í vikunni, gerir ráð fyrir
um 45.000 fermetra nýbyggingu,
undir verslun, þjónustu og íbúðir.
Við Vesturlandsveg er verið að
reisa 40.000 fermetra verslunar-

húsnæði undir Rúmfatalagerinn,
Pier og BYKO. Skammt frá, handan
vegarins, hyggst Bauhaus reisa
20.000 fermetra verslunarhúsnæði.
Við Smáratorg rís hæsta bygging landsins, meðal annars, undir
leikfangaverslunina Toys“R“Us og
tekur minnst 17.000 fermetra.
Rétt hjá, við Smáralind, rís um
18.000 fermetra verslunar- og
skrifstofuhúsnæði
á
fimmtán
hæðum.
Á Höfða er verið að reisa Höfðatorg, sem er um 140.000 fermetrar
að stærð, og í Holtagörðum er
einnig verið að bæta við verslunarrými, alls 8.000 fermetrum.
KËÖ 

PAL

,®'2%',5-, Pólska skútan sem

(!,,'2¥-3+)2+*! +IRKJAN ER 

FERMETRAR AÈ ST¾RÈ  HÎFUÈBORGARSV¾È
INU RÅSA NÒ BYGGINGAR SEM SAMSVARA 
(ALLGRÅMSKIRKJUM
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

hvarf á hafsvæðinu milli Íslands
og Skotlands kom í leitirnar við
Orkneyjar aðfaranótt sunnudags.
Sjö manns voru um borð og sakaði
engan.
Björgunarbátur færði skútuna til
hafnar en sjö manns voru um borð.
Landhelgisgæslan, ásamt bresku og
færeysku strandgæslunni, hóf leit
að skútunni í fyrrakvöld en þá hafði
ekkert heyrst frá henni í tæpa viku.
Skútan var á leið frá Keflavík til
Aberdeen en vélin bilaði á leiðinni.
Þetta er sama skúta og lenti í
vandræðum fyrir utan Reykjanes 10.
september síðastliðinn, en þá kom
Landhelgisgæslan til aðstoðar.
HS

,®'2%',5&2¡44)2

Ríkir deili auði
með fátækum
¥4!,¥! !0 Benedikt XVI páfi
fjallaði í gær um bilið milli ríkra
og fátækra. Páfinn fordæmdi þá
áherslu sem lögð er á hagnað í
heiminum í dag og
talaði um að
peningar gætu
breytt fólki í
„blinda egóista“.
Hann hvatti enn
fremur hina ríku
til að deila auði
sínum með
"%.%$)+4 86)
fátækum og fara
0&)
þar með að
fordæmi Krists.
Benedikt fjallaði um þetta í
tveimur aðskildum athöfnum.
Búist er við að páfinn muni fjalla
enn frekar um félagslegt og
fjárhagslegt réttlæti í öðru
umburðarbréfi sínu en starfsmenn
Vatíkansins hafa staðfest að það
taki á félagslegum málefnum.
HS

«K ÎLVAÈUR ¹ LJËSASTAUR
,ÎGREGLAN HANDTËK ÎKUMANN FËLKSBÅLS
UM H¹DEGISBIL Å G¾R -AÈURINN HAFÈI
EKIÈ BÅL SÅNUM ¹ LJËSASTAUR ¹ 6ESTUR
LANDSVEGI OG VAR GRUNAÈUR UM ÎLVUN
VIÈ AKSTUR

&2!++,!.$
-ARCEL -ARCEAU L¹TINN
&RAKKINN -ARCEL -ARCEAU ÖEKKTASTI
L¹TBRAGÈSLEIKARI HEIMS ER L¹TINN (ANN
VAR  ¹RA GAMALL OG VAR HEIMSÖEKKT
UR FYRIR L¹TBRAGÈSLISTINA 3KRIFSTOFA
FORS¾TISR¹ÈHERRA &RAKKLANDS SKÕRÈI FR¹
ANDL¹TI HANS Å G¾R

5-(6%2&)3-,
"ÅLALAUS DAGUR Å STËRBORGUM
"ÅLALAUSIR DAGAR VORU HALDNIR B¾ÈI
Å %VRËPU OG !SÅU UM HELGINA TIL AÈ
VEKJA ATHYGLI ¹ UMHVERFISV¾NNI FERÈA
M¹TUM -EÈAL BORGA SEM TËKU Ö¹TT
VORU !MSTERDAM "RUSSEL !NTWERPEN
OG *AKARTA Å )NDËNESÅU AUK  BORGA
Å +ÅNA

Ultraflex
gluggaopnarar

.5..52 /' -5.+!2  ". 6)¨ '9,,45 3#(7%$!'/. 0!'«¨5.! ¥ 2!.'². .UNNURNAR SEM ERU LJËSKL¾DDAR HAFA NÒ GENG
IÈ TIL LIÈS VIÈ RAUÈKL¾DDA MUNKANA OG TAKA Ö¹TT Å DAGLEGUM MËTM¾LAGÎNGUM -ËTM¾LIN BYRJA JAFNAN MEÈ B¾NAHALDI EN SÅÈAN
ER HALDIÈ ÒT ¹ GÎTUR HELSTU BORGA Å LANDINU
&2¡44!",!¨)¨!0

%KKERT L¹T ¹ DAGLEGUM MËTM¾LUM MUNKANNA Å "ÒRMA

Mótmælendum fjölgar sífellt

Ultraflex gluggaopnarar eru auðveldir í uppsetningu og henta fyrir glugga í
mismunandi hæð. Fjöldi lausna er í boði fyrir flestar gerðir glugga.

UCS VEGA 230V
Mjög nettur rafknúinn gluggaopnari úr áli, drifinn keðju úr ryðfríu stáli, sérlega
auðveldur í uppsetningu. Hentar vel fyrir glugga með gardínum. Átakið er staðsett í
miðju opnarans. Fáanlegur með og án fjarstýringar. UCS 230 V, 230V 24 VDC,
300 mm stöðluð opnun.

!0 Mótmælin gegn herstjórninni í Búrma eru orðin þau
fjölmennustu og viðamestu í
meira en tvo áratugi. Í gær tóku
um tuttugu þúsund manns þátt í
mótmælagöngu um götur Rangún, þar sem munkar og nunnur
voru að venju í fararbroddi mótmælanna.
Fimm hundruð manna hópur,
þar á meðal eitthvað á annað
hundrað munkar, reyndi að ganga
að heimili andófskonunnar þekktu
Aung San Suu Kyi en lögreglunni
tókst að koma í veg fyrir það með
því að loka götum.

"²2-!

Lögreglan hafði ekki afskipti af
stóru mótmælagöngunni í gær, en
fylgdist engu að síður grannt
með.
Einn munkur hélt ræðu, þar sem
hann hvatti stjórnvöld til að láta
Aung San Suu Kyi lausa úr stofufangelsi, sem hún hefur verið í
stanslaust síðan árið 2003. Flokkur hennar vann mikinn sigur í
þingkosningum árið 1990, en herinn kom í veg fyrir að hann gæti
tekið við völdum.
Mótmælaaldan í Búrma hófst í
ágúst eftir að stjórnvöld hækkuðu
skyndilega verð á eldsneyti. Í

byrjun síðustu viku hófu munkarnir að efna daglega til mótmælafunda og hefur þátttakendum
fjölgað jafnt og þétt.
Í gær héldu tíu þúsund munkar
út á götur Rangún, sem herforingjastjórnin nefnir Jangon. Um
tíu þúsund manns fylgdust með
göngu munkanna og mynduðu
keðju meðfram götunum með því
að haldast í hendur.
Mótmælaaðgerðirnar í gær
voru þær fjölmennustu síðan árið
1996, þegar almenn uppreisn varð
í landinu. Hernum tókst að brjóta
þá uppreisn á bak aftur.
GB
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Handknúinn gluggaopnari með keðju og sveif sem hentar jafnt
fyrir glugga með lamir að neðanverðu sem ofanverðu og hátt upp í
opnanleg fög. Á stóra glugga er möguleiki að nota tvo opnara. Auðvelt er að komast
að þrifum.

8AA8@@"FÜ4"A@%,*$'

UCS KEÐJUOPNARI
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UCS SINTESI 230V

]Z^ahjgbjb!gV[h`jiajb!
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Rafknúinn öflugur gluggaopnari,
keðjudrifinn, einfaldur í uppsetningu,
auðvelt að komast að þrifum. UCS 230 V,
250 mm eða 380 mm opnun.

IV`ijhiÂjcV¶WaÂÄgÅhi^c\h"

d\[^ijb¨a^c\{hiVÂcjb#
Skútuvogur 1c

104 Reykjavík

Sími 550 8500

Fax 550 8510

www.vv.is
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Veldu það besta!

Nýjar glæsilegar leðurhúsgagnalínur

Frí þrýstijöfnunarmæling
sem greinir hvaða dýna
hentar þér best

Rafmagnsrúm
í úrvali

Fallegir svefnsófar
með góðum dýnum
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.ÕR FORS¾TISR¹ÈHERRA TEKUR VIÈ Å *APAN Å VIKUNNI

HLAUP ¹ 6ESTURBAKKANUM

Á erfitt verk fyrir höndum

Virtur Hamasliði handtekinn

„Ég ætla að vinna að því að blása
nýju lífi í flokkinn, endurheimta
traust almennings og ná árangri í
stefnumótun.“ Fukuda er gamalreyndur stjórnmálamaður, 71 árs
að aldri, þykir öfgalítill og varkár.
Hann hefur verið nánasti ráðgjafi
tveggja fyrrverandi forsætisráðherra, og faðir hans var á sínum
tíma forsætisráðherra Japans.
Hann þykir vekja vonir um að
meiri stöðugleika muni gæta á
næstunni, sem Japanir virðast
vilja nú í kjölfar tímabils Abes,
sem einkennst hefur af óöryggi og
óstöðugleika. Aðrir óttast þó að
Fukuda geti orðið of gamaldags.

!0 Yasuo Fukuda tekur
væntanlega við sem forsætisráðherra Japans á þriðjudaginn,
þegar neðri deild þingsins kýs arftaka Shinzo Abe, sem sagði óvænt
af sér í síðustu viku.
Vinsældir stjórnarinnar hafa
minnkað mjög síðustu mánuði og
stjórnarandstaðan á þingi hefur
verið að styrkjast. Fukuda viðurkennir að erfitt geti orðið að snúa
þessari þróun við.
„Útnefning mín kemur á mjög
erfiðum tíma,“ sagði Fukuda í gær
eftir að félagar hans í Frjálslynda
flokknum höfðu samþykkt í
atkvæðagreiðslu á flokksfundi að
hann yrði arftaki Abes.

*!0!.

GB

LJÓS & PERUR

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Snertir ekki
bara Afríku

WWW.N1.IS

Fyrrverandi barnahermaður er staddur á Íslandi á
vegum UNICEF og JPV-útgáfunnar til þess að vekja
athygli á baráttunni gegn barnahermennsku.

Lotus Professional
Heildarlausn fyrir snyrtinguna

3.982 kr.
Lotus enMotion blár snertifrír skammtari
Lotus enMotion hvítur snertifrír skammtari

1.865 kr.

1.865 kr.

Lotus sápuskammtari Foam blár
Lotus sápuskammtari Foam hvítur

WC SmartOne statíf blátt
WC SmartOne statíf hvítt
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FLOKKSFÁLAGAR HANS HÎFÈU KOSIÈ HANN TIL
AÈ VERÈA ARFTAKI 3HINZO !BE Å FORS¾TIS
R¹ÈHERRAEMB¾TTINU
&2¡44!",!¨)¨!0

VAR SEXT¹N ¹RA ¥ DAG ER HANN ORÈINN  ¹RA GAMALL OG BÕR Å .EW 9ORK

Er ljósabúnaðurinn í lagi fyrir veturinn?
Við bjóðum mikið úrval af ljósabúnaði og perum frá Hella.

N1 VERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9 · SÍMI 440 1200

9!35/ &5+5$! (ANN BROSTI EFTIR AÈ

)3(-!%, "%!( "ARNAHJ¹LP 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA KOM HONUM TIL BJARGAR ÖEGAR HANN

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

RVUnique 080704
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+!..!2 5-(6%2&)¨ "INXING SJÎ ¹RA
GAMALL PANDABJÎRN Å DÕRAGARÈINUM Å
-ADRÅD KANNAR NÕJU VISTARVERURNAR
(ANN KOM FR¹ +ÅNA FYRIR H¹LFUM M¹N
UÈI
&2¡44!",!¨)¨!&0

.!",53 !0 Palestínska lögreglan
handtók predikara Hamassamtakanna á Vesturbakkanum
í gær.
Handtakan var hluti af
aðgerðum gegn herskáum
íslamistum. Sheik Maher
Kharas, oft kallaður „Hvíta
ljónið“, er einn virtasti meðlimur Hamas á Vesturbakkanum.
Öryggisfulltrúinn Abdullah
Kumail sagði að Kharas hefði
egnt fylgismenn sína og að hann
yrði færður til yfirheyrslu.
Hamas-liðar segja að um 700
meðlimir hafi verið handteknir
síðan í júní og að um 150 séu í
haldi án dóms og laga.
HS

3!-&¡,!'3-, „Flest börnin sem
tóku þátt í stríðinu í Síerra Leóne
hafa náð andlegum bata, en þau
sem ekki eiga fjölskyldu eða eru
of fátæk til þess að ganga í skóla
vita ekki hvað þau eiga að gera við
líf sitt,“ segir Ishmael Beah, sem
skrifaði bókina „Um langan veg –
frásögn herdrengs“ um veru sína í
stjórnarhernum frá þrettán ára
aldri í borgarastríðinu í Síerra
Leóne.
Hann segir mikilvægast fyrir
börn sem ganga í gegnum það
sama og hann að fá hlutverk í lífinu.
„Ég skrifaði þessa bók til þess
að benda fólki á að þegar stríði
lýkur eru enn mörg vandamál sem
taka þarf á. Þegar börn hafa tekið
þátt í stríði þarf að kenna þeim að
lifa heilbrigðu lífi á ný. Ef það er
ekki gert vaxa þau úr grasi og
verða herskáir leiðtogar framtíðarinnar. Barnahermennska er því
ekki aðeins vandamál Afríku.“
Beah vildi einnig sýna heiminum að barnahermenn gætu unnið
úr vandamálum sínum og því væri
nauðsynlegt að hjálpa þeim. Börnin væru framtíðin og í henni yrði
að fjárfesta.
„Ég vil gefa til baka og lít á bókina sem byrjunarskrefið. Ég kom
nýverið á fót styrktarsjóði í
Bandaríkjunum og mun nota hann
til þess að styrkja börn til menntunar og byggja upp bókasöfn þar
sem börn geta fræðst og talað
saman.“
Spurður hvað hefði verið erfiðast

Ég þurfti að læra upp á
nýtt einfalda hluti eins og
að sofa rólega, treysta öðrum og
sjálfum mér.
)3(-!%, "%!(

við dvölina á endurhæfingarstöð
Sameinuðu þjóðanna, þar sem hann
dvaldist um nokkurra mánaða
skeið, segir Beah það hafa verið að
endurvekja tilfinningarnar.
„Lífsbaráttan og fíkniefnin gera
mann tilfinningalega dofinn og
það var erfiðast að finna fyrir tilfinningum á ný. Ég þurfti að læra
upp á nýtt einfalda hluti eins og að
sofa rólega og treysta öðrum og
sjálfum mér. Maður verður að fyrirgefa sjálfum sér og læra að lifa
með því sem maður hefur gert.“
Beah hefur sætt gagnrýni fyrir
að segja sögu sína. Í Síerra Leóne
og annars staðar í heiminum er
enn til fólk sem ekki hefur fyrirgefið barnahermönnunum.
„Ég skil þá gagnrýni vel. Ég hef
líka upplifað þetta, þegar ég var
svo reiður að ég gat ekki fyrirgefið. Þetta er yfirleitt fólk sem syrgir enn fjölskyldu sína eða vini.
Margir íbúar Síerra Leóne hafa þó
fyrirgefið börnunum og tekið þau
að sér.“
Beah mun lesa upp úr bók sinni
og fjalla um reynsluna af borgarastyrjöldinni á opnum hádegisfundi
í Iðnó klukkan 12.10 í dag.
EVA FRETTABLADIDIS
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Myrti nunnu
við særingu

Alvarlegum slysum fjölgar talsvert

2²-%.¥! !0 Rúmenskur prestur
sem var sakfelldur fyrir að hafa
myrt 23 ára nunnu við særingarathöfn árið 2005 fékk fangelsisdóm sinn styttan úr fjórtán árum
í sjö ár samkvæmt úrskurði
áfrýjunardómstóls á fimmtudag.
Fjórar nunnur voru einnig
dæmdar fyrir að hafa hjálpað
prestinum við særingarathöfnina.
Þær hlutu fimm til sex ára
fangelsisdóma.
Nunnan, sem hafði verið
meðhöndluð vegna geðklofa, var
hlekkjuð við kross dögum saman
án matar og vatns. Hún lést af
völdum ofþornunar, örmögnunar
og köfnunar.
SDG

3,93 Umferðarslysum fækkaði
um tæp átta prósent á fyrstu sjö
mánuðum ársins, miðað við sama
tíma í fyrra. Þetta kemur fram í
slysaskráningu Umferðarstofu.
Slysaskráningin
byggist
á
skýrslum frá lögreglu og eru það
því eingöngu þau óhöpp og slys
sem tilkynnt eru til hennar sem
sýnd eru í skráningunni.
Alvarlegum og minni háttar
slysum fjölgaði talsvert á milli
ára en banaslysum fækkaði.
Einar Magnús Magnússon, upplýsingafulltrúi Umferðarstofu,
segir að margar ástæður geti
legið að baki tölunum og erfitt sé
að túlka þær.

¶RËUNARSAMVINNUSTOFNUN

Afhenti íbúum
Srí Lanka hús
32¥ ,!.+! Þróunarsamvinnustofnun
Íslands (ÞSSÍ) opnaði þjónustumiðstöð á Srí Lanka síðastliðinn
miðvikudag. Miðstöðin, sem er í
fiskiþorpinu Kandakuliya, var
afhent nýstofnuðu samvinnufélagi
kvenna í þorpinu til umráða og
eignar.
Opnun þjónustumiðstöðvarinnar
var tímasett nákvæmlega, klukkan
10.59, með aðstoð stjörnuspekinga
eins og tíðkast á Srí Lanka þegar
tímasetning mikilvægra viðburða
er ákveðin. Í fréttatilkynningu frá
ÞSSÍ segir að fimm þjónustumiðstöðvar til viðbótar verði afhentar
á Srí Lanka á næstu vikum.
SÖS

¥2!+ 4ALIÈ ER AÈ H¹LF MILLJËN ÅRASKRA

FLËTTABARNA GANGI EKKI Å SKËLA

 MILLJËNIR TIL STYRKTAR ¥RÎKUM

Síversnandi aðstæður í Írak
54!.2¥+)3-, Ákveðið hefur verið

að utanríkisráðuneytið leggi
samtals 25 milljónir í átak til
stuðnings börnum meðal íraskra
flóttamanna í grannríkjum Íraks
og til óbreyttra borgara í Írak.
Varað er við því að kynslóð
íraskra barna vaxi úr grasi
ómenntuð og afskipt. Talið er að
hálf milljón íraskra flóttabarna
hafi ekki aðgang að skóla og
miðar verkefnið annars vegar að
því að bæta úr því.
Þá fara aðstæður óbreyttra
borgara í Írak síversnandi og
mun styrkur til þeirra einkum
renna til aðstoðar við aldraða,
fatlaða og munaðarlaus börn. EB

«HAPP ¹ "RETLANDI

Öldruð kona
festist á klósetti
"2%4,!.$ Öldruð kona festist inni

á almenningssalerni yfir nótt í
bænum Pickering í vikunni.
Konan, sem er 77 ára gömul,
fór inn á salernið eftir að hafa
komið heim úr ferðalagi. Hún
hefur líklegast ekki heyrt
tilkynningu starfsmanns á
svæðinu um að salerninu ætti að
loka yfir nóttina.
Konan hafði ferðatöskuna sína
meðferðis og gat því klætt sig
betur og borðað nesti. Hún náði
einnig að leggja sig áður en henni
var hleypt út klukkan sjö um
morguninn.
SGJ

Talsverð fjölgun hefur orðið á
alvarlegum umferðarslysum á
milli ára. Þau voru 69 á þessum
tíma í fyrra en voru 95 á þessu ári.
„Þetta er óheillaþróun. Það að
alvarlegum slysum fari fjölgandi
er mjög alvarlegt mál. Það er ljóst
að menn þurfa að taka sig hraustlega á, þeir sem hafa mest áhrif á
þetta eru ökumennirnir sjálfir,“
segir Einar.
Að sögn Einars er hlutfall
erlendra ökumanna nokkuð hátt í
slysum og óhöppum. „Það er atriði
sem við höfum haft áhyggjur af.
Það hefur vantað upp á fræðslu
fyrir innflytjendur en nú er búið að
gera gangskör í þeim efnum.“ ÖEB

3,®35¨5- &*®,'!2 5-  -),,) 2!
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¥SLENSKU GL¾PASAGNAVERÈLAUNIN VEITT Å FYRSTA SINN
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Blóðdropinn til
Stefáns Mána

&«,+ Glæpaskáldsagan Skipið eftir
Stefán Mána hlaut Blóðdropann,
íslensku
glæpasagnaverðlaunin,
árið 2007. Þau voru afhent í fyrsta
sinn í gær.
Það er Hið íslenska glæpafélag
sem veitir verðlaunin. Dómnefndina skipuðu Gunnþórunn Guðmundsdóttir, Kristján J. Jónsson og
Ingibjörg
Rögnvaldsdóttir.
Í
umsögn þeirra segir meðal annars
að lesandinn eigi bágt með að slíta
sig frá ógeðfelldri áhöfn hins skelfilega skips, sem sagan fjallar um.
Bókin verður jafnframt framlag

34%&. -.)

Íslands til norrænu glæpasagnaverðlaunanna, Glerlykilsins, á
næsta ári.
ÖEB

((Y`
Salan stendur einungis yfir í 24 klukkutíma.
Fyrstir koma, fyrstir fá.
5S`W`P]W
Madrid: 15. og 22. október
Róm: 28. október
Barcelona: 12., 19. og 26. nóvember og 3. desember
¶).'6!,,!6!4. 6ATNALÅFFR¾ÈINGUR SEGIR FYRIRHUGAÈAN 'J¹BAKKAVEG ¹ ¶INGVÎLLUM ¹
ÖESSU SV¾ÈI ÖANNIG AÈ ÎLL MENGUN FR¹ HONUM MYNDI BERAST Å ÖETTA VATNSTÎKUSV¾ÈI
* Innifalið í verði: Flug og flugvallarskattar.

Ferðaskrifstofa

Vegurinn gæti
spillt vatnsbóli
Vatnalíffræðingur hjá Orkustofnun telur fyrirhugaðan Gjábakkaveg geta spillt framtíðarvatnsbóli
höfuðborgarsvæðisins. Oddviti Bláskógabyggðar
segir veginn stytta leið þriggja skólabarna.
3!-'®.'52 „Neysluvatnið í kringum höfuðborgarsvæðið er ekki á
þrotum en eftir nokkra áratugi
eiga menn eftir að þurfa að leita
lengra. Þá er næsta stóra gjöfula
vatnsbólið Þingvallavatn,“ segir
Freysteinn Sigurðsson, vatnalíffræðingur hjá Orkustofnun. Hann
telur fyrirhugaðan Gjábakkaveg á
Þingvöllum líklegan til að spilla
vatnsbólinu.
Freysteinn segir líklegt að ef
vatnstaka á svæðinu yrði væri það
af hraununum austanvert við Arnarfell og Miðfell. „Fyrirhugaður
Gjábakkavegur liggur efst á þessu
svæði þannig að öll mengun frá
honum myndi berast í þetta vatnstökusvæði,“ segir Freysteinn.
Vegaframkvæmdirnar
hafa
lengi verið á teikniborðinu og tvívegis verið kærðar til umhverfisráðuneytisins auk þess sem UNESCO hefur málið nú til athugunar.
Tveimur dögum fyrir kosningar í
maí úrskurðaði Jónína Bjartmarz,
þáverandi umhverfisráðherra, um
að vegurinn yrði lagður þrátt fyrir
harðort álit Umhverfisstofnunar
og áskorun nær allra starfandi
vatnalíffræðinga landsins.
„Þessi vegur var ein af forsendum sameiningar sveitarfélaga í
Bláskógabyggð árið 2002,“ segir
Margeir Ingólfsson, oddviti Bláskógabyggðar. Hann bendir á að
vegurinn stytti leið þriggja skólabarna um nær 80 kílómetra á dag
og líklegt sé að þeim fjölgi innan

skamms. Hann telur vegalengdina
ekki forsvaranlega. Þá bendir
hann á að vegurinn myndi bæta
umferðaröryggi mikið sem og
aðkomu ferðamanna að svæðinu.

Fyrirhugaður Gjábakkavegur liggur efst á þessu
svæði þannig að öll mengun
frá honum myndi berast í þetta
vatnstökusvæði.“
&2%934%).. 3)'52¨33/.
6!4.!,¥&&2¨).'52 (* /2+534/&.5.

Margeir segir sveitarstjórnina
meðvitaða um mikilvægi vatnsverndar sem komi meðal annars
fram í öflugri vatnsvernd í aðalskipulagi sveitarfélagsins við
vatnsupptökusvæðin við þingvallavatn. Hann telur vísindamenn hafa verið með sleggjudóma
og vísar þar til mótmæla Péturs
M. Jónassonar, fyrrverandi forseta Alþjóðasamtaka vatnalíffræðinga og prófessors við Kaupmannahafnarháskóla, en hann
hefur barist gegn uppbyggingu
vegarins vegna ótta við að hann
kunni að raska lífríki Þingvallavatns.
„Mér finnst lágmark að vísindamenn sýni fram á það sem þeir
eru að tala um með rannsóknum,“
segir Margeir. Ætlunin er að framkvæmdir á veginum verði boðnar
út innan skamms. KAREN FRETTABLADIDIS

%++) &/236!2!.,%' 6%'!,%.'$ /DDVITI "L¹SKËGABYGGÈAR SEGIR NÕJAN VEG STYTTA
LEIÈ ÖRIGGJA SKËLABARNA UM  KÅLËMETRA ¹ DAG 6ON SÁ ¹ AÈ ÖEIM FJÎLGI ENN FREKAR
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&ORSETI 3VARTFJALLALANDS

,ÅKAMSR¾KTART¾KI FYRIR BÎRN Å SÁRSTÎKUM SAL Å 7ORLD #LASS ,AUGUM

Fékk afhent
trúnaðarbréf

Þarf að byggja upp sjálfsmynd

54!.2¥+)3-, Sveinn Björnsson

(%),"2)'¨)3-,

sendiherra afhenti á föstudag
forseta Svartfjallalands, Filip
Vujanovic, trúnaðarbréf sitt sem
sendiherra gagnvart Svartfjallalandi með aðsetur í Vínarborg.
Forsetinn kvað það sögulega
stund að taka á móti fyrsta
sendiherra Íslands gagnvart
landinu, segir í fréttatilkynningu
utanríkisráðuneytisins.
Ísland var fyrsta ríki heims til
þess að viðurkenna sjálfstæði
Svartfjallalands, í júní árið 2006.
Geir H. Haarde forsætisráðherra
heimsótti landið í liðinni viku og
fundaði með forseta, forsætisráðherra og utanríkisráðherra.
SÖS

„Tækin
eru
appelsínugul og lóðin jafn stór og
fullorðins lóð nema þau eru
léttari. Þetta eru því eftirlíkingar
þannig að krakkarnir fíla þetta
mjög vel eftir að hafa horft á
foreldrana æfa,“ segir Björn Kr.
Leifsson,
framkvæmdastjóri
World Class Lauga, um tækjasal
með líkamsræktartæki fyrir
börn á aldrinum átta til fimmtán
ára
Í Fréttablaðinu í liðinni viku
kom fram að vísbendingar utan
úr heimi bentu til þess að börn
væru að greinast yngri en áður
með átraskanir. Fræðimenn telja
ástæðuna geta verið tengda

mikilli samfélagsumræðu um
offitu.
Rósa Björk Sigurðardóttir,
deildarstjóri
fyrir
ráðgjöf,
stuðning og fræðslu hjá Hinu
húsinu, segir það ekki jákvæða
uppeldisleið að setja barn á
líkamsræktartæki til að brenna
hitaeiningum. „Þú þarft að byggja
upp sterkan karakter og sjálfsmynd hjá börnum öðruvísi en
með brennslu. Það er miklu heilbrigðara að tala um heilsu á
jákvæðari máta, fara í göngutúr
með barninu eða fara í leiki.“
Björn segir tækjasalinn viðbót
fyrir foreldra, sem hafi nú meira
val um hvað henti betur fyrir

"*®2. +2
,%)&33/.
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börn þeirra. „Börn hafa gott af
styrktarþjálfun. Þetta prógramm
hjá okkur er eftir enskri fyrirmynd og er kennt undir leiðsögn
menntaðra þjálfara.“
LBB

(%,')!4(®&. ().$²! )NDVERSKUR
PRESTUR KVEIKIR ¹ KERTUM VIÈ HELGIAT
HÎFN HINDÒA FYRIR FRAMAN LÅKNESKI AF
GUÈINUM 'ANESH 4ÅU DAGA H¹TÅÈ TIL
HEIÈURS 'ANESH HËFST  SEPTEMBER Å
INDVERSKU BORGINNI -UMBAI

BARÁTTAN UM

BESTA FÓLKIÐ
$2%.'52 ¥ "!'$!$ ¶ESSI PILTUR VAR
MEÈ BRAUÈ Å POKA OG N¹ÈI SÁR Å VATN ¹
MATSTOFU Å MIÈBORG "AGDAD
&2¡44!",!¨)¨!&0

&LESTIR VILJA FARA TIL 3VÅÖJËÈAR

Fleiri Írakar
sækja um hæli
'%.& !0 Fjöldi íraskra flótta-

manna sem sótt hefur um hæli í
iðnríkjum á fyrri helmingi þessa
árs vegna ofbeldis í heimalandi
sínu hefur meira en tvöfaldast
frá sama tímabili í fyrra, að því
er flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna greindi frá í gær.
Um 19.800 Írakar sóttu um
hæli í 36 vestrænum ríkjum frá
janúar til júní 2007. Með sömu
þróun má gera ráð fyrir að á
árinu 2007 hafi allt að 50.000
Írakar sótt um hæli í iðnríkjum.
Svíþjóð er eftirsóttasta ríkið,
með nærri helming allra
umsókna það sem af er ári.
Um 2,2 milljónir Íraka eru nú
utan heimalandsins, flestir í
nágrannaríkjum.
SDG

ALÞJÓÐLEG RÁÐSTEFNA Á NORDICA
25. SEPTEMBER 2007
Samkeppnin um hæfasta starfsfólkið harðnar hröðum skrefum. Tæknibyltingar, hækkandi
menntunarstig, minnkandi tryggð, kröfur um sveigjanleika og nýr alþjóðlegur vinnumarkaður
eru aðeins forsmekkur þeirra breytinga sem eru að verða á íslensku atvinnulífi. Er þitt fyrirtæki
viðbúið þessari þróun?
Á ráðstefnunni gefst stjórnendum einstakt tækifæri til að skyggnast inn í framtíðina
með tveimur af fremstu sérfræðingum heims á sviði stjórnendaþjálfunar og
rannsókna á vinnumarkaði.

DAGSKRÁ
12:30 Móttaka
13:00 Setning ráðstefnunnar
13:10 Mannauður og áskoranir 21. aldarinnar
Dr. Svafa Grönfeldt, rektor Háskólans í Reykjavík,
og Atli Atlason, framkvæmdastjóri starfsmannasviðs Landsbankans

13:40 Adjusting to the World of Work for Creating a
Competitive Advantage - Dr. Dominique Turcq
Dr. Dominique Turcq er meðal fremstu sérfræðinga heims í málefnum
alþjóðlegs vinnumarkaðar. Hann starfar meðal annars sem ráðgjafi æðstu
stjórnenda Manpower Inc., stærstu vinnumiðlunar heims, og alþjóðlega
ráðgjafafyrirtækisins McKinsey. Dr. Turcq hefur einstaka yfirsýn yfir
strauma og stefnur í atvinnumálum á heimsvísu og innsýn í fjölbreytilegar
þarfir fyrirtækja, enda hefur hann helgað sig rannsóknum, stefnumótun
og viðskiptaþróun á því sviði um árabil.

14:50 Kaffihlé
15:20 The Future of Leadership - Sir John Whitmore
/0.5. 6%4.)334®¨6!2 "RAGI RNASON

PRËFESSOR SAGÈI ¹ #.. AÈ ¥SLAND V¾RI
TILVALINN STAÈUR FYRIR VETNISSAMFÁLAG

6ETNISSAMFÁLAGIÈ ¥SLAND

Hrein íslensk
orka á CNN
/2+5-, Fjallað var um hreina
íslenska orku á fréttavef CNN í
vikunni sem leið. Rætt var við
Braga Árnason, fyrrverandi
prófessor hjá Háskóla Íslands,
um hvernig Íslendingar gætu
skipt jarðefnaeldsneyti út fyrir
vetni til að knýja bíla og farartæki. Bragi, sem hefur hlotið
gælunafnið Prófessor vetni, segir
Ísland tilvalinn stað fyrir fyrsta
vetnissamfélagið.
„Björk er kannski þekktasta
útflutningsvara Íslendinga en
hrein orka er ný og ört vaxandi
stjarna sem mun færa þjóðinni
frægð í framtíðinni,“ segir meðal
annars í greininni.
SÖS

Sir John Whitmore er frumkvöðull á sviði stjórnendaþjálfunar. Hann vakti fyrst
athygli sem Bretlands- og Evrópumeistari í kappakstri en skaust upp á
stjörnuhimininn með bók sinni Coaching for Performance. Bækur hans hafa
verið þýddar á yfir tuttugu tungumál og vakið verðskuldaða athygli á stjórnendaþjálfun sem leið að árangri, enda einkennast fyrirlestrar hans af líflegri
framsetningu og virkri þátttöku áheyrenda. Sir John Whitmore var nýlega
útnefndur sem sá fremsti á sviði stjórnendaþjálfunar í Bretlandi af blaðinu
The Independent.

16:30 Umræður
17:00 Ráðstefnulok
Ráðstefnustjórn: Dr. Margrét Jónsdóttir

Verð: 18.000 kr.
Skráning á www.hr.is eða skraning@ru.is

„Sterkur leiðtogi er máttlítill ef hann hefur
ekki öflugt lið á bak við sig.“
- Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri Landsbankans
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5MHVERFISV¾NSTI FERÈAM¹TINN
ER AÈ SKILJA BÅLINN EFTIR HEIMA

Ferðast fyrir
eigin afli
34%).5.. 34%&.3$«44)2 3+2)&!2

M

eð hverju árinu sem líður herðir á umræðunni um
umhverfismál. Bílar og útblástur frá bílum eru
iðulega í brennidepli og svo var einmitt í vikunni
sem leið þegar hér var haldin alþjóðleg ráðstefna
um umhverfisvæna samgöngutækni.
Umræðan um eldsneyti framtíðarinnar á bíla hefur einkennst
nokkuð af því að talsmenn hverrar leiðar fyrir sig hafa reynt
með ráðum og dáð að hvetja menn til fylgis við sína hugmynd,
þannig að svo virðist sem ákveðið áróðursstríð sé háð.
Í umræðunni vill þó oft sleppa undan sú staðreynd að umhverfisvænast af öllu hlýtur að vera að ferðast fyrir eigin afli eins og
kostur er.
Reiðhjól voru þó í kastljósinu í vikunni sem leið enda var
vikan sú sérstaklega kennd við samgöngur. Árni Þór Sigurðsson,
fráfarandi borgarfulltrúi Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, lagði fram tillögu í borgarstjórn um að unnin yrði sérstök
hjólreiðaáætlun fyrir borgina með það að markmiði að gera hjólreiðar að fullgildum samgöngukosti. Áætlunin á annars vegar
að taka til stefnumótunar um aukið aðgengi hjólafólks, en hins
vegar vera framkvæmdaáætlun til nokkurra ára þar sem gera á
grein fyrir einstökum verkefnum og fjármögnun þeirra. Tillagan var samþykkt samhljóða.
Reiðhjól eru ákaflega þægilegir fararskjótar. Þau hafa þróast
mikið undanfarin ár og eiga því fátt sameiginlegt með þeim tvíhjóla fararskjótum sem þekktust fyrir nokkrum áratugum. Það
er því ekki lengur goðgá að fara ferða sinna á hjóli, jafnvel í því
mishæðótta borgarlandslagi sem við búum við, eða vindasömu
veðurlagi.
Aðstæður hér í borginni eru þó ekki hjólreiðafólki sérlega
vinsamlegar. Göngustígarnir meðfram ströndinni eru vissulega
ljómandi hjólreiðabrautir fyrir þá sem geta nýtt sér þær. Annars
staðar eru sérstakar hjólreiðabrautir í algeru skötulíki. Örstuttir kaflar sem allt í einu gufa upp.
Vissulega eru fáir á ferli á flestum gangstéttum, þannig að
þær nýtast hjólreiðafólki þokkalega. Malbikaðir stígar eru þó
tvímælalaust aðgengilegri hjólreiðabrautir en gangstéttirnar.
Það er þó ekki nóg að leggja brautir. Þær þarf líka að hirða til
að koma í veg fyrir óþægindi eins og Elvar Örn Reynisson lýsti í
frétt blaðsins í gær en hann varð fyrir því óláni að tvisvar sprakk
á hjóli hans í samgönguvikunni vegna glerbrota á stígnum sem
hann hjólar.
Það eru framsýn borgaryfirvöld sem vilja stuðla að því að gera
hjólreiðar að fýsilegum valkosti. Með því að draga úr daglegum
akstri til og frá vinnu er lagt lóð á vogarskálar betra samfélags,
með hreinna lofti, minna svifryki og minni losun gróðurhúsalofttegunda. Vonandi verður þess ekki langt að bíða að til verði
áætlun um hjólreiðamál í borginni og að aðgerðir samkvæmt
henni líti dagsins ljós. Markmiðið hlýtur að vera að sem flestir
uppgötvi þau gæði sem felast í að ferðast hjólandi.
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¹ SUÈVESTURHORNINU %INNIG ER H¾GT AÈ F¹ BLAÈIÈ Å VÎLDUM VERSLUNUM ¹ LANDSBYGGÈINNI &RÁTTABLAÈIÈ ¹SKILUR SÁR RÁTT TIL AÈ
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BIRTA ALLT EFNI BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS

/KUR
$OKTOR 'UNNI ER KOMINN MEÈ NËG AF
ÅSLENSKU OKRI OG HEFUR OPNAÈ HEIMA
SÅÈU ÖAR SEM OKURBÒLLUR LANDSINS ERU
F¾RÈAR TIL BËKAR -EÈAL ÖEIRRA VERSL
ANA SEM $R 'UNNI TELUR UPP ER  
FYRIR AÈ SELJA 3ËL APPELSÅNUSAFA ¹ 
KRËNUR  BAR FYRIR AÈ SELJA STËRAN
BJËR ¹  KRËNUR OG (¹LENDIS
MIÈSTÎÈIN Å (RAUNEYJUM FYRIR
AÈ SELJA NÒÈLUSÒPU Å PAKKA ¹
 TTA ÖJËNUSTUAÈILAR HAFA
VERIÈ F¾RÈAR TIL BËKAR EN ÖEIR
SEM VITA UM bSKEFJALAUST OG
SVÅVIRÈILEGTm OKUR EIGA AÈ
L¹TA DOKTORINN VITA MEÈ
TÎLVUPËSTI

3KRËPAÈI
¥ NËGU HEFUR VERIÈ AÈ
SNÒAST HJ¹ "JÎRGËLFI

'UÈMUNDSSYNI SÅÈUSTU DAGA 5M
SÅÈUSTU HELGI BAUÈ ,ANDSBANKINN
 VIÈSKIPTAVINUM Å UMDEILDA
DEKURFERÈ TIL ¥TALÅU ¹ MIÈVIKUDAGINN
VORU KYNNTAR RËTT¾KAR HUGMYNDIR
EIGNARHALDSFÁLAGSINS 3AMSON 0ROP
ERTIES UM VERSLUNAR OG ÖJËNUSTUMIÈ
STÎÈ Å MIÈB¾NUM OG SAMA DAG
VORU KYNNTAR BREYTINGAR ¹ STJËRN
ENSKA KNATTSPYRNULIÈSINS 7EST
(AM 3VO MIKIÈ VAR ATIÈ HJ¹
"JÎRGËLFI AÈ HANN ÖURFTI AÈ
SKRËPA ¹ KYNNINGARFUNDINN
UM BREYTTAN MIÈB¾ EN
SAMKV¾MT ÒTGEFINNI
DAGSKR¹ ¹TTI
HANN AÈ
OPNA
FUND
INN

2EKINN
¶AÈ ER M¹L MANNA AÈ +RISTJ¹N ,
-ÎLLER SAMGÎNGUR¹ÈHERRA SÁ MAÈUR
AÈ MEIRI EFTIR AÈ HAFA BEÈIÈ %INAR
(ERMANNSSON SKIPAVERKFR¾ÈING
AFSÎKUNAR EFTIR AÈ HANN REYNDI AÈ
KLÅNA 'RÅMSEYJARFERJUKLÒÈRINU ¹ HANN
JAFNVEL ÖËTT AFSÎKUNARBEIÈNIN HAFI
KOMIÈ ALLT OF SEINT «MAR 2
6ALDIMARSSON M¹LPÅPA
)MPREGILO TELUR +RISTJ¹N Å
ÖAÈ MINNSTA HAFA GERT RÁTT
EN LEGGUR TIL AÈ R¹ÈHERRANN
HREINSI ENN BETUR UPP EFTIR
SIG OG REKI ÖANN SEM ¹TTI
HUGMYNDINA AÈ ÖVÅ AÈ GERA
%INAR AÈ BLËRABÎGGLI Å
M¹LINU
KRISTJAN
FRETTABLADIDIS

Kirkjubrúðkaup
V

ið hljótum öll að samgleðjast
nýbökuðum brúðhjónum sem
gefin voru saman í Fríkirkjunni á
dögunum á vegum Siðmenntar,
sem er félagsskapur trúleysingja
og hefur staðið fyrir mjög vel
heppnuðum borgaralegum
fermingarathöfnum á umliðnum
árum. Og við hljótum líka að
skilja hvað vakir fyrir prestunum
í Fríkirkjunni að opna svona hús
sitt fyrir fólki sem ekki aðhyllist
sömu lífsviðhorf og trú og kristnir
menn. Þetta er iðulega gert þegar
tónleikar eru haldnir og Fríkirkjuprestur hefur líka verið með
athyglisverðar tilraunir í sameiginlegum athöfnum með Ásatrúarmönnum.

%N SAMT
Vissar efasemdir sækja að manni
varðandi þessa þróun. Eins og sá
ágæti prestur á Akureyri, Svavar
A. Jónsson, orðar það svolítið
þurrlega á bloggsíðu sinni:
„Hjónaleysi sem ekki vilja láta
hjónavígslu sína tengjast Guði
eða kristni geta eiginlega ekki
valið óheppilegri stað fyrir þá
athöfn en kirkju.“
"ORGARALEGUR S¹TTM¹LI
Allir hlutirnir sem svo mikil
stemmning fylgir í kirkjunni hafa
nefnilega visst tákngildi sem miðar
að því að ýta undir tilbeiðslu á
Guði, og óneitanlega finnst manni
skemmtilegra þegar inntaki slíkra
tákna er sýnd virðing. Samt er það
kannski ekki aðalatriðið heldur hitt
að þegar kirkju er valinn staður
undir hjónavígslu er eiginlega
verið að samþykkja að hjónavígslan sé á einhvern hátt í eðli sínu
kirkjuleg athöfn og að hinn
náttúrulegi vettvangur slíkrar
athafnar sé kirkja - sé maður ekki
kristinn reyni maður bara að láta
eins og maður sjái ekki altarið og
altaristöfluna og hin helgitáknin.
En þetta er ekki rétt: hjónavígslan
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KIRKJUATHAFNIR
er í eðli sínu borgaraleg og
hjónabandið er borgaralegur
sáttmáli; við ákveðum sjálf hvernig
við kjósum að standa að þessum
gjörningi og þetta þarf ekki að fara
í gegnum kirkjuna.
Það er nú þegar hægt að gera allt
mögulegt þegar fólk giftir sig: fara
á Þingvöll, finna fallegt rjóður
einhvers staðar, vera undir
eftirlætisfjallinu sínu, vera í
sundlaug, vera undir fossi … Ég
hef verið viðstaddur ákaflega
fallegar borgaralegar athafnir úti í
garði fyrir utan heimili brúðhjóna
og í Þjóðleikhúskjallaranum – og
ekki þurr hvarmur á svæðinu. Við
þurfum ekki á kirkju eða prestum
að halda til að vera vettvangur
fyrir eða aðili að þessari mikilvægu stund í lífi okkar – en ættum
við ekki samt að sýna kirkjum og
prestum þá virðingu að nota ekki
kirkju ef við viljum halda Guði og
hans fólki utan við þessa stund?
Kirkja er alltso Guðshús …

2¹ÈHÒSBRÒÈKAUP
Þetta leiðir hins vegar hugann að
því hvort „hið opinbera“ ætti ekki
að bjóða fólki sem hyggur á
borgaralega hjónavígslu upp á
annan valkost en að ösla í gegnum
gjaldþrotin í Skógarhlíðinni áður
en það fær að hitta misjafnlega
innlifaða og hátíðlega dómara sem
gefa það saman.
Ættu ekki slíkar athafnir að fara
fram í Ráðhúsinu á hverjum stað,

frekar en í skelfilegum húsum á
borð við húsið í Skógarhlíð þar sem
einhver fjármálaógæfa grúfir yfir
öllu? Og væri ekki upplagt að
borgarstjórinn tæki svo sem
klukkutíma á dag eða svo til að
setja á sig keðjuna góðu og gefa
fólk saman með einhverjum
fyrirfram útbúnum texta. Vilhjálmur borgarstjóri mundi sóma
sér mjög vel í slíku hlutverki og
ekki er að spyrja að því að vinsældir hans mundu enn aukast – og eru
ærnar fyrir. Og ekki veitir
bæjarstjóranum í Kópavogi af því
að fá að tengjast slíkum gleðistundum í lífi fólksins í bænum eða
bæjarstjóranum í Hafnarfirði eftir
hinar hörmulegu byggingarframkvæmdir við höfnina þar og þannig
koll af kolli hringinn í kringum
landið.
Bæjarstjórar myndu ljá slíkri
athöfn þann virðuleika og festu og
tengsl við æðri mátt sem fólk
sækist eftir þegar það lætur gefa
sig saman í kirkju. Það hlýtur líka
að vera hægt að koma fyrir
orgelskrifli einhvers staðar í
þessum byggingum þar sem hægt
er að hamra da-dada-dammm
meðan brúðurin líður inn eftir
rauðum dregli leidd af föður eða
frænda eða slíkri persónu úr lífi
sínu. Brúðkaupssiðirnir og
hátíðleikinn þarf ekkert endilega
að vera sér-kristinn.
Og þarna gætu samkynhneigðir
sem vilja hátíðlegar og hefðbundnar athafnir fengið enn nýjan
valkost, og Þjóðkirkjan gæti
fengið að vera í friði með sínar
hélgiljur um það hvernig samlífi
fólks skuli háttað.
En kirkjurnar eru sem sé
kristilegar. Erfitt að komast undan
því. Og þó að þær standi opnar
vantrúuðum og annarrar trúar
fólki er kannski til nokkurs mikils
mælst að fá að nota athafnir
kristinnar kirkju án kristilegs
inntaks.

Fátt um svör um framtíð Kolaportsins
áskorunum um að standa vörð um Kolaportið hljóta því að vekja athygli.
Í Reykjavík erum við nú að sjá ávexti
framsýnnar stefnu um uppbyggingu og
eflingu miðborgarinnar. Sú stefna var
estir og rekstraraðilar Kolaportsins
mörkuð fyrir áratug þegar miðborgin var í
hafa enn engin svör fengið um hvernig
sögulegri lægð. Við sjáum ávextina í hinum
brugðist verði við yfir fjögur þúsund
nýja og lifandi Austurvelli, endurbættum
undirskriftum sem söfnuðust á einni helgi
Skólavörðustíg, Laugavegi og Bankastræti
vegna yfirvofandi framkvæmda við að
og skemmtilegri veitinga- og kaffihúsabreyta Tollhúsinu, Tryggvagötu 19, í
$!'52 "
menningu. Miðborgarstefnan mun ekki síður
bílastæði. Ef í þær verður ráðist leggst starf%''%2433/.
sjást í nýjum íbúðahverfum sem skipulögð
semi Kolaportsins af í hálft annað ár og
hafa verið á Slippasvæðinu og við Hlemm, í staðsetnverulega þrengir að starfseminni til frambúðar.
ingu Tónlistar- og ráðstefnuhússins við höfnina,
Tveir inngangar Kolaportsins hverfa, fimmtungur
fimm stjörnu hóteli og höfuðstöðvum Landsbankans
gólfflatarins einnig og lofthæð aðalsölurýmisins
á sama svæði og í endurnýjun Lækjartorgs og
lækkar um helming.
Kvosar. Þá má nefna a.mk. þrjá nýja verslunarkjarna
Það er mjög ósannfærandi að ekki sé hægt að
sem eru í farvatninu við Laugaveg. Allt eru þetta
mæta bílastæðaþörf starfsfólks öðru vísi, líkt og
stefnu- og baráttumál Samfylkingarinnar í borgartalsmaður fjármálaráðuneytisins hefur látið hafa
stjórn.
eftir sér. Hinum megin götunnar er verið að steypa
Mikilvægi Kolaportsins minnkar ekki vegna
stærsta bílakjallara landsins með 1.600 stæðum,
þessara væntanlegu glæsibygginga, það eykst.
neðanjarðar.
Kolaportið er einfaldlega ómissandi vídd sem ekki
Í þessu máli koma saman ótalmargir þættir sem
má tapast. Við værum öll fátækari ef allt verður hvíteiga að vera leiðarljós við stjórn borgarinnar: að
skúraður marmari og miðborgin okkar lúxusvædd.
standa vörð um öfluga og skemmtilega miðborg, að
Þetta skilja fjöldamargir og vinir Kolaportsins skipta
stuðla að félagslegri fjölbreytni og gera hinum
tugum þúsunda. Þeir eiga rétt á svörum.
margbreytilegu litum mannlífsins öllum jafnhátt
undir höfði. Kolaportið er ómissandi fyrir ótalmarga.
Vandræðaleg og hikandi viðbrögð borgarstjóra við
Höfundur er oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík.
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„Mér gekk vel að umgangast blaðamenn þangað til ég
giftist Paul.“
Linda McCartney var ljósmyndari og eiginkona bítilsins Paul McCartney. Hún
lést 17. apríl 1998.

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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MH settur í fyrsta sinn

 &YRSTA DAGBLAÈ %NGLANDS

VAR PRENTAÈ
 -JËLKURVÎRUR H¾KKUÈU

-ENNTASKËLANUM VIÈ (AMRAHLÅÈ VAR ÕTT ÒR VÎR
LAUGARDAGINN  SEPTEMBER ¹RIÈ  OG FYRSTU
STÒDENTAR BRAUTSKR¹ÈUST ÖAÈAN ¹RIÈ  2EKT
OR VAR 'UÈMUNDUR !RNLAUGSSON SEM LANDS
ÖEKKTUR VAR FYRIR SNILLI SÅNA VIÈ SK¹KBORÈIÈ &AST
R¹ÈNIR KENNARAR VORU SEX &YRSTU ¹RIN STARFAÈI SKËL
INN SAMKV¾MT BEKKJAKERFI EINS OG HEFÈ VAR FYRIR
EN  VAR ¹FANGAKERFIÈ TEKIÈ UPP OG VAR Ö¹
ALGER NÕJUNG HÁR ¹ LANDI 3AMA ¹R HËFST KENNSLA Å
ÎLDUNGADEILD HINNI FYRSTU Å ÅSLENSKUM FRAMHALDS
SKËLA
3KËLINN VAR TILRAUNASKËLI LENGI VEL OG FÁKK HEIM
ILD TIL AÈ FARA ËTROÈNAR SLËÈIR ¹ ÕMSUM SVIÈUM
-¹ ÖAR NEFNA STOFNUN FÁLAGSFR¾ÈABRAUTAR OG
SÅÈAR TËNLISTARBRAUTAR TIL STÒDENTSPRËFS OG KËR SKËL
ANS HEFUR OG GEFIÈ STARFI HANS AUKNA DÕPT %INNIG
HEFUR HANN BYGGT UPP ÕMSA ÖJËNUSTU VIÈ FATLAÈA
NEMENDUR SEM STEFNA ¹ STÒDENTSPRËF
.EMENDAFJÎLDI Å DAGSKËLA HEFUR SÅÈUSTU ANNIR
VERIÈ UM  OG Å ÎLDUNGADEILD KRINGUM 










Å VERÈI UM FJËRÈUNG HÁR
¹ LANDI OG DAGINN EFTIR
H¾KKAÈI KJÎT UM ÖRIÈJ
UNG
&YRSTA SKURÈAÈGERÈIN VAR
GERÈ ¹ "ORGARSPÅTALANUM Å
&OSSVOGI Å 2EYKJAVÅK
&YRSTU "RETARNIR KOMUST ¹
TOPP FJALLSINS -OUNT %VER
EST SEM ER Å .EPAL
+ANADÅSKI HLAUPARINN "EN
*OHNSON SIGRAÈI Å HUNDRAÈ
METRA HLAUPI ¹ «LYMPÅU
LEIKUNUM Å 3EOUL Å +ËREU
3AMTÎK IÈNAÈARINS VORU
STOFNUÈ Å 2EYKJAVÅK
&ELLIBYLURINN 2ITA NAM
LAND Å "ANDARÅKJUNUM OG
OLLI MIKLUM SKEMMDUM Å
4EXAS OG ,OUISIANA

)NNFLYTJENDUM HEFUR FJÎLGAÈ MJÎG ¹ LANDINU UNDANFARIN ¹R EN Å DAG FER
FRAM M¹LÖING UNGS FËLKS AF ERLENDUM UPPRUNA ÖAR SEM ÖAU MUNU
R¾ÈA STÎÈU SÅNA OG FRAMTÅÈ Å ÅSLENSKU ÖJËÈFÁLAGI

Málþing erlendra
ungmenna
Í dag klukkan 8.30 fer fram
málþing í hátíðarsal Menntaskólans við Hamrahlíð.
Á málþingi þessu mun
hópur ungs fólks af erlendum uppruna ræða stöðu sína
og framtíð í íslensku þjóðfélagi. Tilgangurinn með málþinginu er að auka skilning
milli þessara ungmenna og
annarra landsmanna. Þar
gefst ungu fólki á aldrinum
sextán til tuttugu og fimm
ára tækifæri til að koma
skoðunum sínum á framfæri um hvernig hægt sé að
byggja framtíð Íslands með
tilliti til allra sem hér búa
og stuðla að heilbrigðu umhverfi fyrir samfélagið sem
heild. Ungmennin vilja með

þessu frumkvæði taka virkan þátt í mótun íslensks fjölmenningarsamfélags.
Málþingið er haldið í samvinnu við Framtíð í nýju
landi sem er samstarfsverkefni Rauða krossins, Reykjavíkurborgar, Alþjóðahúss,
Velferðarsjóðs barna, stéttarfélagsins Eflingar, ásamt
mennta- og félagsmálaráðuneyti. Verkefninu er ætlað
að aðstoða ungmenni af erlendum uppruna við að afla
sér menntunar og skipuleggja líf sitt til að verða að
virkum þátttakendum í íslensku samfélagi.
Málþingið stendur til
klukkan 12.30.

AFMÆLI
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Ástkær dóttir okkar, systir, barnabarn og
mágkona,

Edda Sigrún Jónsdóttir,
Álftamýri 8,

lést þriðjudaginn 11. september síðastliðinn. Útförin
fer fram frá Laugarneskirkju þriðjudaginn 25. september kl. 15.00. Blóm og kransar eru vinsamlega
afþökkuð en þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Barnaspítala Hringsins.
Anna Reynisdóttir,
Halldór Jónsson,
Guðbjörg R. Jónsdóttir,
Sigurður R. Jónsson,
Kjartan V. Jónsson,
Svandís E. Jónsdóttir,
Hrefna V. Jónsdóttir,
Anna Sigurjónsdóttir,

Jón Baldvin Sveinsson,
Helena H. Júlíusdóttir,
Brynjar Ingason,
Svala Hilmarsdóttir,
Olga B. Bjarnadóttir,
Ólafur Þráinsson,
Tómas Rúnarsson,
Kristján J. Ólafsson
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,ÅFIÈ HEFUR LEIKIÈ VIÈ MIG
Sr. Anna Sigríður Pálsdóttir, prestur í
Grafarvogskirkju, var valin úr hópi sjö
umsækjenda um starf dómkirkjuprests,
sex kvenna og eins karls. Hún tekur við
embætti hinn 1. október.
„Ég get ekki sagt að ég hafi látið mig
dreyma um þetta embætti. Ég hugsa
ekki þannig,“ segir sr. Anna Sigríður
og kveðst hafa starfað í Grafarvogskirkju í tíu ár í góðum anda og góðum
félagsskap. „Svona vistaskipti hvarfla
ekkert að manni fyrr en möguleikarnir
verða til. En þegar ég vissi að Dómkirkjan mundi losna var ég þess fullviss að
mig langaði að láta reyna á þetta tækifæri. Söfnuðirnir eru ólíkir og bjóða upp
á ólíkar áherslur, því þótti mér Dómkirkjan spennandi starfsvettvangur.“
Sr. Anna Sigríður segir annríki mikið
í preststarfinu. Miklu meira en margur geri sér grein fyrir. „Ég hef aldrei
unnið meira á ævinni en eftir að ég varð
prestur og hef þó alltaf verið vinnugefin,“ segir hún og heldur áfram: „Maður
veit aldrei fyrir fram hvernig dagurinn
leggst og þó að margt sé hægt að skipuleggja koma upp óvæntir þættir sem
ekki er hægt að sjá fyrir. Hér í Reykjavík eru söfnuðirnir svo stórir og margbreytilegir og bjóða upp á mikið vinnuálag. Sumt er erfitt og annað gleðilegt
og skemmtilegt. Það er allt í bland.“

Sr. Anna Sigríður er fyrst kvenna til
að vera ráðin í starf dómkirkjuprests.
Þegar henni er óskað til hamingju með
það tekur hún skýrt fram að konur hafi
þjónað í Dómkirkjunni áður og nefnir prestana Agnesi Sigurðardóttur og
Maríu Ágústsdóttur sem voru þar báðar
í æskulýðsstarfi, Jónu Hrönn Bolladóttur sem var miðbæjarprestur með athvarf í Dómkirkjunni og Báru Friðriksdóttur sem var í afleysingum. „Ég er
þakklát fyrir að verða fyrir valinu sem
dómkirkjuprestur og er afskaplega auðmjúk gagnvart því hlutverki,“ segir hún
en finnst ekki viðeigandi að nota hugtakið stolt í því sambandi.
Nú er sr. Anna Sigríður innt eftir fyrri
störfum. „Ég lauk prófi frá Myndlistaog handíðaskólanum og sinnti myndlistarkennslu í fjórtán ár. Eftir það starfaði
ég sem fjölskylduráðgjafi aðstandenda
fólks með áfengis- og vímuefnavanda
og síðan vann ég á þeim vettvangi
fyrir Skandinava sem komu hingað til
meðferðar. Þá fékk ég líka þjálfun í að
starfa með þeim sem glíma við áfengis- og vímuefnaneyslu. Svo ákvað ég að
fara í nám 45 ára gömul og þá kom ekkert annað til greina en guðfræði.“ Þegar
haft er orð á að störf sr. Önnu Sigríðar
hafi alltaf snúist um manneskjur segir
hún glaðlega: „Já, fyrst með börnum og

Fallegir legsteinar
á góðu verði

unglingum og síðan fullorðnu fólki. Svo
blandast þetta allt í eitt í preststarfinu.“
Hún kveðst hafa verið svo lánsöm að
eftir að hún lauk guðfræðinámi hafi ekki
liðið langur tími þar til hún fékk embætti við Grafarvogskirkju. „Lífið hefur
leikið við mig. Ég hef fengið að starfa
við það sem mér hefur þótt áhugavert
og það er ekki sjálfgefið. Við eigum mikinn sjóð í góðu fólki sem er útskrifað úr
guðfræði en fær ekki prestsstörf,“ segir
hún og bætir við: „Eins og ég gleðst yfir
því nú að fá starf dómkirkjuprests finn
ég til með þeim sem ekki fengu það en
höfðu sínar væntingar. Hugur minn er
líka hjá þeim. Þetta eru vinir mínir því
prestasamfélagið er náið.“
Spurð hvort búast megi við miklum
breytingum við komu hennar í Dómkirkjuna svarar sr. Anna Sigríður: „Mér
dettur ekki í hug að koma inn í nýjan
söfnuð og boða breytingar heldur mun
ég fyrst og síðast vinna í samvinnu með
þeim sem eru fyrir og hlakka til þess.
Ég vona að ég standi undir þeim væntingum sem þeir sem völdu mig hafa til
mín. Það veit ég að ég geri ekki nema
með Guðs hjálp og góðum stuðningi
þeirra sem með mér vinna. Ég treysti
því að það verði þannig og reyni bara að
gera mitt besta.“
GUN FRETTABLADIDIS

50 ára afmæli
Sævar Árnason

rafvirkjameistari, bassaleikari og
kafari er ﬁmmtugur í dag.
Hann er staddur á Grænlandi en við
fjölskyldan óskum honum innilega til
haming ju með daginn.
Elena, Vilhjálmur Örn og fjölskylda.
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Minnir á upprunann
Anna María Sigurjónsdóttir ljósmyndari heldur
mikið upp á gamlan lampa sem hefur fylgt henni
síðan úr æsku. Fyrir utan það að vera heimilisprýði gegnir lampinn því hlutverki að minna
Önnu Maríu á uppruna hennar, en slíka áminningu telur hún nauðsynlega í hraða nútímans.

Auglýsingasími

„Þessi lampi var til á mínu æskuheimili og hefur
fylgt mér æ síðan. Ég rændi honum frá mömmu og
lét gera á hann nýjan skerm,“ segir Anna María og
bætir því við að henni þyki gott að hafa lampann á
heimili sínu þar sem hann minni hana á uppruna
sinn og æsku.
„Það er öllum hollt að muna hvaðan þeir koma,“
segir hún og vísar með þeim orðum í inntak sýningar hennar á ljósmyndum í Start Art
á Laugavegi. Sýningin heitir On sale now og með
henni vill ljósmyndarinn vekja sýningargesti til
umhugsunar um hvar við, sem þjóð, erum stödd í
dag.

„Við erum einhvern
veginn komin út fyrir
allt. Það er svo mikill
hraði í öllu að fólk
gleymir að staldra við og
leiða hugann að því hvaðan
við komum og hvar við erum stödd.
Neyslumenningin hefur völdin, fólk
er mikið að losa sig við gamla hluti
fyrir nýja og kannski þarfnast verðmætamatið endurskoðunar,“ segir
hún og bætir því við að ekki séu nema
fimmtíu ár síðan landsmenn
bjuggu í torfkofum.
„Við fylgjumst með öllum
tækninýjungum og girnumst
allar nýjungar, en þessar hröðu
breytingar hafa orðið til þess að
fyrir vikið erum við í mínum huga
fremur áttavillt þjóð,“ segir þessi kraftmikla kona
að lokum.
MARGRET FRETTABLADIDIS

– Mest lesið

www.honda.is
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CBR 1000RR Fireblade CBF 1000F ABS
CB 600 F Hornet
VTX 1300 R
VTX 1800 F
1.299.000 TILBOÐSVERÐ KR. 1.090.000 TILBOÐSVERÐ KR. 920.000 TILBOÐSVERÐ KR. 1.180.000 TILBOÐSVERÐ KR. 1.487.000

TILBOÐSVERÐ KR.

Mikið úrval mótorhjóla á tilboðsverði.
Leitið upplýsinga hjá sölumönnum.
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AF GAMLA SKËLANUM STANDA ALLTAF FYRIR SÅNU ¶ESSAR
GÎMLU GËÈU SEM SKELLT ER ¹ ELDAVÁLARHELLUNA ERU MEÈF¾RILEGAR OG AUÈVELT AÈ
KIPPA ÖEIM MEÈ SÁR Å FERÈALÎG 3VO ER KAFFIÈ EINNA BEST ÒR ÖEIM KOMIÈ

Fótum troðnar móttökur
Visnað lauf undir sóla. Jafnvel snemmkomið slabb á stígvélatá.
Sandur milli lítilla tásla þegar tosaðir eru burt útiskór.

2ÎNDËTT EINS OG
BÕFLUGA 3KEMMTILEG
FYRIR HEIMILI LÅFFR¾ÈINGA
N¹TTÒRUFËLKS OG ÖEIRRA
SEM SJ¹ TILVERUNA Å ÖREP
UM (ALSTED DYRAMOTTA
FR¹ )KEA ¹ KR 

Allar þessar náttúru- og veðurminjar koma með
heim að dyrum. Ekki alltaf velkomnar á pólerað
parkett og drifhvít teppi. Þess vegna þarf sterkar
útidyramottur þegar haustar og kólnar. Til að taka
við leifum sumarsins og upphafi nýrrar árstíðar.
Velkomin heim!
ÖLG
¶ËTT SUMRI HALLI ER
ENGIN ¹ST¾ÈA TIL AÈ
L¹TA BLËMIN SOFNA
(AMINGJUVALDANDI
KËKOSMOTTA FYRIR
GLAÈSINNA HEIMILI
&R¹ "YKO ¹ KR


3TERK OG
BJËÈANDI
LITLUM DRULLU
POLLAFËTUM
OG HARÈASTA
ÒTIVISTARFËLKI
'ÒMMÅMOTTA
MEÈ SPORUM FR¹
3TRÎND 3UÈUR
LANDSBRAUT 
¹ KR 

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

(LÕLEGT
EKKI SATT -OTTA
SEM FAGNAR HVERS KYNS
¹TROÈNINGI HEIMILIS
FËLKS +ËKOSMOTTA
FR¹ 2ÒMFATA
LAGERNUM
¹ KR


PUMA INNA
NHÚSSSKÓ
R
Verð áður: 3.
990
Stærðir: 28–3
3

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt
Nóatún

Margt Smátt
Toppskórinn

Húsasmiðj

an

Mosfellsbær

Vínlandsleið

Vesturlandsvegur

¶ESSI MINNIR EILÅTIÈ ¹ FRANSKAN HERRAGARÈ
(EIMILISLEGUR H¹LFM¹NI ÒR KËKOS OG
GÒMMÅ &R¹ 2ÒMFATALAGERNUM ¹ KR 

%KKI EIGA ALLIR ÒTIDYR SEM
F¹ VETRARHRÅÈINA FRAMAN Å
SIG ²TIDYR VÅSA LÅKA ÒT AÈ
TEPPALÎGÈUM STIGAGÎNGUM
OG SUMIR HAFA SÅNA DYRAMOTTU
FYRIR INNAN ¶ESSI ER AFGÎNSK
ÒR GEGNHEILLI ULL OG LIFIR
ENDALAUST FALLEG &R¹ 0ERSÅU
"¾JARLIND  ¹ KR 

 BARNELSKUM HEIMILUM ER
FALLEGT AÈ LEYFA "ANGSÅMON OG
'RÅSLINGI AÈ HEILSA SM¹FËLKINU
VIÈ HEIMKOMU $ISNEY MOTTUR
F¹ST Å ÒRVALI Å 3TRÎND 3UÈUR
LANDSBRAUT  ¹ KR 

Reykjavík

WWWRAINBOWIS
3KÕRAR LÅNUR OG EKKERT BULL VIÈ INNGANG
INN !LLT ¹ HREINU EN L¹TLAUST OG TÎFF
KËKOSMOTTA FR¹ (ABITAT !SKALIND  ¹
KR 

"OX FR¹ 'EORG *ENSEN
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¶ETTA LITLA BOX KALLAST 3PIN OG
ER HANNAÈ AF +ARIM 2ASHID FYRIR
'EORG *ENSEN ¶AÈ ER KJÎRIÈ TIL AÈ
GEYMA Å ALLT SM¹DËTIÈ SEM FL¾K
IST FYRIR OG ¹ SÁR ENGAN SÁRSTAK
AN STAÈ 4IL D¾MIS ER TILVALIÈ AÈ
GEYMA HLUTI EINS OG LYKLA OG KLINK Å
BOXINU 3VOLEIÈIS SM¹DËT ¹ ÖAÈ TIL
AÈ TÕNAST EÈA DREIFAST ÒT UM VÅÈAN
VÎLL OG ER ÖETTA ÖVÅ SMEKKLEG LEIÈ
TIL AÈ KOMA ¹ SKIPULAGI OG TAKA TIL
HS

(AUSTLEGT AUGNAYNDI FYRIR FAGURKERA OG
SMEKKFËLK Å HÒSUM MEÈ HJARTA +ËKOS
MOTTA FR¹ "YKO ¹ KR 

Kámugt króm
Lausn til að ná óhreinindum
af krómi.
Undanfarin ár hefur króm verið
mikið í tísku og varla það
íslenska heimili þar sem ekki
fyrirfinnst að minnsta kosti einn
hlutur úr slíku efni.
Eins flott og króm kann að
virðast getur yfirborð þess hæglega orðið kámugt og sumum vex
því í augum að halda því hreinu
og gljáfægðu.
Nú hafa gárungarnir fundið
lausn við því, en það er að hella
nokkrum dropum af Johnson‘sbarnaolíu í bómullarklút og
renna yfir óhreinindin.
Eins undarlega og þetta kann
að láta í eyrum er staðhæft að

olían virki á blettina. Það er því
ekki annað að gera en prófa til
að fá úr því skorið.
RVE

fasteignir
24. SEPTEMBER 2007

Þjónusta ofar öllu

ATH

VIÐ SELJUM
ALLA DAGA !

HRINGDU NÚNA

699 6165
Húsið stendur í stórum garði sem unnið hefur tvisvar til verðlauna.

Einbýli á útsýnisstað
Fallegt og vel við haldið einbýlishús við Fagraberg
í Hafnarfirði er til sölu hjá Eignamiðlun.

U
Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
Löggiltur
Fasteignasali

m er að ræða hús sem stendur í stórum verðlaunagarði á frábærum útsýnisstað. Það er á
tveimur hæðum, 153,6 fermetrar að stærð.
Þar fyrir utan er 20 fermetra sólstofa og einnig
geymsluris og kjallari.
Á 1. hæð er forstofa, innra hol, stofa, borðstofa,
eldhús, vinnuherbergi, baðherbergi, þvottahús og
sólstofa, auk annarrar forstofu. Í risi er hjónaherbergi, tvö barnaherbergi og lítið herbergi auk snyrtingar. Gólfefni eru flísar og parkett.

Eldhúsið er með góðri innréttingu, lögn fyrir
þvottavél og borðkrók. Baðherbergið er með hvítmáluðum panel, skáp, baðkeri og sturtuklefa.
Eignin stendur nokkuð hátt á lóðinni og er vel
staðsett í rólegum botnlanga með fallegu útsýni yfir
fjörðinn og niður á höfn. Stór, hellulögð og skjólgóð
verönd er úti af sólstofunni. Húsið er byggt 1933
en var mikið endurnýjað 1994, loft og útveggir vel
einöngruð og skipt um lagnir að mestu.
Garðurinn er stór og skjólsæll. Þar er dúkkuhús,
kartöflugeymsla, verkfærageymsla og hjólageymsla.
Hiti er undir bílastæðum, undir gönguleið frá
aðalinngangi hússins að bílastæðum og undir
hellulagðri verönd að hluta.

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

SAMANBURÐUR Á LÁNUM
MYNTKÖRFULÁN ***

LÁNSUPPHÆÐ
VEXTIR

F í t o n / S Í A

GREIÐSLUBYRÐI****

20.000.000
3,9% *
64.700

BLANDAÐ LÁN **

ÍBÚÐARLÁN

20.000.000

20.000.000

4,9% *
106.600

5,95%
109.500

* M.v. 1. mánaða Libor vexti 24.07.2007. ** 50% íbúðarlán/50% erlent lán í CHF og JPY.
*** Vextir á erlendri myntkörfu ráðast af veðsetningu og myntsamsetningu og eru á bilinu 3,2% til 4,3% m.v. myntkörfu 4.
**** Mánaðarlegar afborganir fyrsta árið, lánstími 40 ár, einungis greiddir vextir af myntkörfuláninu fyrstu þrjú árin, án verðbóta eða gengisbreytinga.
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Skipholt 15, 105 Reykjavík

LÓÐIR

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

Höfum til
ráðstöfunar
byggingalóðir
í Garði og
Sandgerði
Á mjög góðu
verði.

Frum

Við aðstoðum þig alla leið
og veitum þér góða þjónustu.

Frum

Ætlar þú að selja
eða kaupa fasteign?

Innifalið í okkar þjónustu er m.a.
Frítt verðmat - Frí myndataka
Frí flutningsþrif
Vegna mikillar sölu þá vantar allar
tegundir eigna á skrá, hringdu núna í
síma 590 9500 eða 896 0421.
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Einbýlishús verð frá: 7,990,000 kr.
Parhús verð frá: 10,990,000 kr.
– Einbýlishús – Parhús – Sumarhús – Gestahús – Smáhýsi –
V.H. ehf. - Heiðarbraut 3 - 250 Garður - sími 864 2400 - www.volundarhus.is - volundarhus@volundarhus.is
Stærð: 153,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 28.890.000
Bílskúr: Já

Naustabryggja 2
110 Reykjavík
PENTHOUSE - ÞAKÍBÚÐ

Fasteignir
Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

Verð: 43.900.000

Seljandi skal aflétta öllum þeim áhvílandi veðskuldum sem ekki eru yfirteknar í kauptilboði þessu. Kaupandi
skal leggja fram greiðslumat eða lánsloforð lánsstofnunar innan 10 virkra daga frá samþykki kauptilboðs
þessa, að öðrum kosti er seljanda heimilt að rifta tilboði þessu með einhliða yfirlýsingu. Fái kaupandi ekki
þá lánafyrirgreiðslu sem hann þarf til efnda kauptilboðs þessa er starfsmönnum fasteignasölunnar heimilt
að leita staðfestingar á því hjá viðkomandi lánastofnun.

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
821 7337
stefanp@remax.is

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is
ú

Danfoss ofnhitastillar
Háþróuð og notendavæn
hitastýring sem veitir
þægilega húshitun og
hámarks orkusparnað
Við erum leiðandi í
framleiðslu ofnhitastilla
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
109 Reykjavík:

Fallegt hús með tveimur íbúðum

Hjallasel 1: Innbyggður bílskúr og mikið útsýni
RE/MAX Torg hefur til sölu fallegt raðhús
með tveimur íbúðum í Seljahverfi.
Lýsing: Komið er inn í rúmgóða forstofu
með marmarasteini á gólfi og stórum
fataskáp. Frá forstofu er innangengt í
bílskúr sem er með heitu og köldu vatni og
rafmagnshurðaopnara. Inni af bílskúrnum
er geymsla með hillum. Á jarðhæðinni eru
tvö svefnherbergi og er opið á milli þeirra í
dag. Eldhúsið er á annarri hæð og var tekið
í gegn fyrir um 2 árum. Inni af eldhúsi er
rúmgott þvotthús með góðu skápaplássi.
Við hlið eldhúss er stofa og sólstofa.
Stofan er með fallegum frönskum glugga og útgengi á svalir sem eru opnar niður í garðinn. Sólskáli
er með flísum á gólfi og þaðan er útgengt á svalir. Í garðinum er stór og skjólsæll aflokaður sólpallur
með heitum potti með Danfoss hitagrind. Baðherbergi er rúmgott með upprunalegri furuinnréttingu,
tveir vaskar eru á baðherberginu ásamt baðkari með sturtuaðstöðu og glerskilrúmi. Á efstu hæð eru 3
svefnherbergi. Tvö þeirra barnaherbergi en hjónaherbergi er rúmgott með stórum þakglugga. Aukaíbúð
er með sérinngangi. Komið er inn í opið rými. Stofa og svefnaðstaða er með plastparketti á gólfi. Eldhús
er með nýlegri hvítri beykiinnréttingu, flísar eru á gólfi. Eldavél er með keramikhelluborði, tengi er fyrir
þvottavél í eldhúsinu. Inni af eldhúsi er lítið búr. Geymsla og salerni er inni af stofu.
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KAPLASKJÓLSVEGUR - LAUS FLJÓTLEGA

Sverrir Kristinsson lögg. fast.sali

HRAUNBÆR - RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ

Stórglæsileg 147 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin hefur nýlega verið standsett á smekklega n
og vandaðan hátt. Íbúðin skipstist m.a. í stóra stofu, eldhús/borðstofu, sjónvarpshol og þrjú
svefnherbergi. Íbúðin er öll arkitektahönnuð. Nýtt eldhús. Sérsmíðaðar hurðir og innréttingar.
Lýsing frá Lumex. Tvennar svalir. Húsið hefur nýlega verið standsett og málað að utan. Eftirsótt
staðsetning. V. 46,5 m. 6902

FAGRABERG 46, SETBERGSLANDI

SJAFNARGATA - FALLEGT FÚNKISHÚS

Frum

Mjög fallegt og mikið endurnýjað 152,2 fm raðhús á einni hæð ásamt 20,8 fm
bílskúr. Húsið skiptist þannig: anddyri, stofa, borðstofa, arinstofa, eldhús,
hjónaherbergi, baðherbergi, sjónvarpsherbergi ( voru áður tvö svefnherbergi),
snyrting, þvottahús og geymsla. Í dag eru tvö svefnherbergi í húsinu en með
auðveldum hætti mætti fjölga þeim í fjögur. Heildarstærð 173 fm. Bílskúrin
stendur í lengju rétt við húsið og undir honum er kjallari sem er ekki inní fm.
tölu. V. 45 m. 6991

Vel staðsett og einstakt 275 fm fúnkishúsið sem er teiknað af Einari
Sveinssyni árið 1934 og stendur á 741 fm hornlóð. Ásamt 24,4 fm
bílskúr. Húsið er á þremur hæðum og skiptist m.a. þannig að á aðalhæð eru tvær samliggjandi stofur, tvö herbergi, hol, anddyri, gestasnyrting og eldhús. Á efri hæð eru fjögur herbergi og baðherbergi. Í
kjallara er m.a. þvottahús, þrjú herbergi og geymsla. 6999

FUNALIND 15, 2. HÆÐ - OPIÐ HÚS
Fallegt og velviðhaldið 153,6 fm einbýlishús með stórum verðlaunagarði og
frábæru útsýni. Eignin stendur nokkuð hátt á lóðinni og er vel staðsett í rólegum botnlanga - Stór hellulögð og skjólgóð verönd. Ákveðin sala. V. 45,9 m.
6900

TJARNARMÝRI - MEÐ STÆÐI Í BÍLAG.

Glósalir - fallegt útsýni
Um er að ræða 3ja herb. 103,4 fm íbúð á
jarðhæð í tvíbýli. Eignin stendur innarlega í
botnlanga. Geysilega fallegt útsýni er til vesturs. Eignin skiptist í forstofu, tvö svefnherb.,
stofu, þvottah., sérgeymslu, fataherb og baðherbergi. Hiti er í öllum gólfum. Falleg eign á
eftirsóttum stað í Kópavogi.V. 28,5 m. 6995

Hjaltabakki – Standsetning
Íbúð sem þarfnast endurnýjunar. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í húsi sem lítur vel út að
utan. Eignin skiptist í hol, stofu, borðstofu,
eldhús, þrjú herbergi og baðherbergi. Í kjallara er sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús. V. 17,0 m. 7004

Glæsileg og vel skipulögð 102 fm 3ja herb íbúð á eftirsóttum stað í Kópavogi. Þvottahús í íbúð. Fallegt útsýni. Íbúðin
snýr í suður, vestur og norður. Góð staðsetning á miðju
höfuðborgarsvæðinu. ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
MÁNUDAG FRÁ KL. 17.30-18.

Langholtsvegur - útleigu
mögul. Falleg og vel skipul. 100 fm hæð Sóleyjarimi
Mávahlíð - Laus fljótlega
Vorum að fá í sölu mjög fallega 133,2 fm íbúð á tveimur hæðum við Tjarnarmýri á Seltjarnarnesi. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu og 4-5 herbergi.
Mikil lofthæð á neðri hæð. Suðursvalir. Glæsilegt útsýni. Íbúðinni fylgir stæði í
bílageymslu. V. 45,0 m. 7005

Vel staðsett 114,2 fm neðri sérhæð ásamt
28,0 fm bílskúr og suðurgarði. Íbúðin skiptist
í hol, þrjú svefnherbergi, tvær stofur, eldhús,
bað, geymslu og sameignar þvottahús. V.
34,9 m. 6996

með íbúðarherb. í kjallara sem hefur aðgang
að baðherb. Íbúðin skiptist stofu, borðstofu,
tvö svefnherb., baðherb.og eldhús. Í kjallara
er íbúðarher. og við hlið þess er geymsla sem
mætti útbúa sem herbergi. Í sameign er þhús
og baðherb. með sturtu. V. 25,9 m. 7000

Mjög björt og falleg 104,5 fm, 3 til 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi byggt
árið 2005. Íbúðin skiptist í forstofu, 2 góð
svefnherbergi bæði með skápum, þvottahús, baðherbergi, stofu og borðstofu og opið eldhús. Stórar suður svalir. V. 27,9 m.
6990
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Glæsilegar

Þjónusta ofar öllu

íbúðir
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

á góðu

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

INNFLUTNINGUR FYRIR HÓTEL, VEITINGAHÚS
OG SPÍTALA

verði!

Til sölu heildverslun sem þjónustar hótel og veitingahús og fl. Flytur inn
vörur í háum gæðaflokki. Góð umboð og viðskiptasambönd. Upplýsingar á skrifstofu.

Stefán Páll
Lögg.
fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Flétturimi 16

Opið
í dag hús
fr
kl 18
:00 – á
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 mándag
17.09.07
kl 18:00 – 19:00

Hringdu núna!

699 6165

Frum

112 Reykjavík

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.

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

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.

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.

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
Frum

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

www.nesbyggd.is

4

Til sölu bónstöð í hverfi 105. Er í góðu rúml. 80 fm leiguhúsnæði. Mikið
um fasta viðskiptavini, bæði einstaklinga og fyrirtæki. Mjög sanngjarnt
verð.

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.

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

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

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

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

GLÆSILEG SNYRTISTOFA og VERSLUN:
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 allri umferð. Tekur yfir 30
manns í sal. Gott dæmi.

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.

HEMLAVERKSTÆÐI.
Þekkt fyrirtæki í eigin húsnæði með mikinn tækjakost, á frábærum stað.
Þjónustar jafnt stóra bíla sem litla. Nægur tækjakostur fyrir t6vö verkstæði. Topp Tækifæri

SÖLUTURN í HVERFI 108.

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

www.nesbyggd.is

Nú er gott tækifæri fyrir aðila sem vill starfa sjálfstætt. Söluturn með opnun frá Kl. 8,30 - 18.oo og lokað um helgar. Vaxandi góð velta, Verð aðeins 2,8 millj

Fjöldi annarra fyrirtækja á skrá!
Leitið nánari upplýsinga. Sjáið www.atv.is
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Íbúðir 0203-1103

Íbúðir 0201-1101

Hörðukór 3
WWW.HORDUKOR.IS
ÖLL ÞJÓNUSTA
Í GÖNGUFÆRI
203 KÓPAVOGUR

AUÐVELDARA LÍF
ÞÆGINDI

52 ÍBÚÐIR Í
BARNGÓÐU
HVERFI
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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
Drangahraun Hfj.

Hólmaslóð, Rvk, 100 fm.

Hverafold 240 fm

Frum

Til leigu um 100 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð
við Hólmaslóð. Húsnæðíð
er laust nú þegar. Húsnæðið hentar vel undir
hverskyns verslunar- og
þjónustustarfsemi. Leiga
150 þús. /mán.

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.

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.

Drangahraun, Hfj, 528 fm.

Grandatröð, Hfj., 271 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.

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.

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.

Tunguháls, Rvk, 1070 fm stækkanlegt í 2770 fm.
Í einkasölu fremri hluti
hússins samtals 1070 fm
iðnaðarhúsnæði
ásamt
211 fm steypts milligólfs.
Með fylgir byggingarréttur
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.

Fiskeldisstöð í rekstri m/fasteignum.
Til sölu fiskeldisstöð ásamt atvinnuhúsnæði og kerjum,
staðsett í landi Saurbæjar í Hvalfirði. 2x 200 rm útikör
með ca. 500 fm gólfradíus, 1x 80 rm útikar og 2x 60 rm
útikör. 3ja ára lífmassi nú. Áætlaður lífmassi 2008 er um
100 tonn. Áætlaður lífmassi 2009 er um 140 tonn.
Vatnshitakerfi svo ekki frjósi í kerjum. Fullkomið eftirlitskerfi stýranlegt í gegnum netið. Fullkomin sjálfvirk
skömmtun. Í húsnæðinu eru 7 seiðaker í kjallara og 5 á
efri hæð þess. Auk þess eru skrifstofur og vinnuaðstaða.
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Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra
Jónsdóttir
ritari/sölumaður

Þorsteinn
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir
Sigurjónsson hrl.

Óskar
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir
ritari

Grímur
Hergeirsson,
BA lögfræði
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Höfuðborgarsvæðið

Bókið skoðun í 899 1178, Atli

Bókið skoðun í 899 1178, Atli

Bókið skoðun í 899 1178, Atli

Bókið skoðun í 899 1178, Atli

Birkihólar - Selfossi.

Frum

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

Bókið skoðun í 899 1178, Atli

Vandað og vel staðsett 165 fm parhús innst í botnlanga. 3
svefnherbergi, innbyggður bílskúr. Afhendist rúmlega tilbúið til innréttinga. Verð 25,9 millj.

Ásgarður - Eyrarbakka.

Bókið skoðun í 899 1178, Atli

Einarshús - Eyrabakka.
Einstaklega sjarmerandi þrílyft einbýlishús með mikla
sögu. Húsið er allt endursmíðað og uppgert á gamlamátann. Sjón er sögu ríkari.

Bókið skoðun í 899 1178, Atli

Vinalegt þrílyft og steypt einbýlishús auk bílskúrs, alls 162
m2. Eign með mikla möguleika og fallegu útsýni til sjávar
og fjalla.. Eign sem vert er að skoða.

Bókið skoðun í 899 1178, Atli

Birkihólar - Selfossi.
Langafit - Garðabær.
Tvílyft fallegt og vel staðsett parhús með innbyggðum bílskúr alls 232 m2.Vel skipulögð eign sem fengið hefur mjög
gott viðhald. Verð 57,9 millj.

Selfoss

Tjaldhólar - Selfossi.
Glæsilegt og vel staðsett 184 m2 parhús með innb. bílskúr
innst í botnlanga. Vönduð gólfefni og eikar innréttingar.
Húsið er klætt með flísum. Verð 31,9 millj.

Bókið skoðun í 899 1178, Atli

Fallegt og vel staðsett 155 m2 parhús í suðurbyggðinni á
Selfossi. Húsið skilast fokhelt ( fullbúið að utan ). Gólfhitalagnir komnar í plötu. Verð 17,5 millj.

Landsbygðin
Bókið skoðun í 899 1178, Atli

Austurbyggð - Laugarás.
Nýtt og vandað 167 m2 einbýlishús á stórkostlegum útsýnisstað í Biskupstungum. Gott skipulag og miklir gluggar. Eign sem vert er að skoða. Verð 34,5 millj.

Sumarbústaðir
Bókið skoðun í 899 1178, Atli

Bókið skoðun í 899 1178, Atli

Jórutún - Selfossi.

Bjarkarheiði - Hveragerði.

Hásteinsvegur - Stokkseyri

Kerengi - Grímsnesi.

Mikið endurnýjuð einbýlishús í frábæru umhverfi á eignalóð með glæsilegum garði. 2 stofur, 4-5 svefnherbergi, 2
baðherbergi. 100 fm verönd. Verð 41,9 millj.

Fallegt og vel staðsett, steypt parhús með innbyggðum bílskúr alls 138 m2. Stór stofa, vandaðar innréttingar. Laus
strax. Verð 24,9 millj. Góð kaup.

Vel skipulagt einbýlishús sem hefur verið mikið endurnýjað. 5 góð svefnherb. Verönd og heitur pottur, gróinn garður og 60 fm bílsk. Verð 23,7 millj.

Gott og snyrtilegt sumarhús á 8300 m2 eignarlóð. 2 svefnherbergi + svefnloft, parket á gólfum, góð verönd og
geymsluskúr. Fallegt útsýni. Verð 11,9 millj.

/\QJKiOV5H\NMDYtN6tPL
Upplýsingar í símum 896 6551 Ingólfur – 863 6551 Pálmi – 899 5068 Dóróthea
Skrifstofuhúsnæði á þriðju hæð, sem er 469 fm með sjö rúmgóðum skrifstofum, ca. 12
starfsstöðvum og eldhúsaðstöðu. Það er herbergi með ljósritunaraðstöðu, tölvuherbergi, pappírsgeymsla, ræstingarherbergi og 3 salerni og hægt að bæta við því fjórða.
Húsnæðið er að Lynghálsi 10. Leigusali er Brimrás.
Upplýsingar í símum 896 6551 Ingólfur - 863 6551 Pálmi - 899 5068 Dóróthea

Frum

Til leigu – til leigu

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

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

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

Erum með til leigu 3 misstórar vörugeymslur:
318 ferm. með innkeyrsludyrum - 176 ferm. með innkeyrsludyrum. Á hæðinni fyrir ofan þær er 93,5 ferm. vörugeymsla sem hægt er að breyta í skrifstofu, og tengist hún
hinum geymslunum með vörulyftu. Gæti hentað vel t.d. fyrir heildverslun. Möguleiki
er að leigja þær allar saman, eða í sitthvoru lagi.
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:: 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

Glæsilegt einbýlishús við Bollagarða, Seltjarnarnesi.

Hlíðarhjalli - Kópavogur

Einstakt hús með grónum verðlaunagarði og mikilli verönd í kringum hús ca.300 fm pallur
sem er skemmtilega hannaður t.d er heitur pottur á palli góðir skjólveggir á nokkrum stöðum
ásamt markísu. Hluti af verönd nýtist sem framlenging af stofum þar sem að markísur veita
mikið skjól. Fermetrafjöldi hússins er 212,6 fm, Húsið er fjögur svefnherbergi og þrjár stofur.

290 fm 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
stúdío íbúð með sér inngangi. Bílskúr er rúmgóður. Fallegur garður með potti og kamínu.
Gróinn garður.
Verð 84,9 milljónir

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.

Strandvegur - Garðabær

Furugrund - Kópavogur

Laugavegur - bakhús

Hofteigur

Tröllakór - Kópavogur

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

95.1 m² íbúð við Furugrund á
annarri hæð í Kópavogi í sex íbúða
húsi. Íbúðin er tvö svefnherbergi,
stofa, baðherbergi, eldhús, geymsla
og aukaherbergi. Verð 23.5 millj.

254 fm hús sem er kjallari með sjónvarpsh., hobby-herb., salerni, þv.hús og geymsla. Á miðhæð er gestasnyrting, eldhús, stofa og borðstofa. Í risi tvö svefnh. Verð 57 millj.

137,7 fm sérhæð. Íbúðin er í kjallara. Í íbúðinni eru anddyri, eldhús,
stofa, baðherbergi og 3 góð herbergi, í sameign er þvottahús og
geymsla. Verð 31.9 millj.

Íbúðirnar skilast fullb. án gólfefna.
Allar íbúðir eru með góðum herb. og
stórum suðursv. Stutt í skóla, útivist
og gönguleiðir. Traustur byggingaraðili Ris ehf. Verð 26.2 millj.

Víkurás - Árbær

Unnarstígur - Miðbær

Fjölnisvegur - Þingholt

Lautasmári - Kópavogur

Þórðarsveigur-efsta hæð

111.1 fm 4ra herbergja íbúð á 2
hæð. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús,
þrjú svefnherb. og baðh. Stæði í
bílageymslu. Örstutt í skóla og aðra
þjónustu. Verð 23.7 millj.

280,5 fm einbýlishús ásamt 18,4 fm
bílskúr á eftirsóttum stað í miðborginni. Húsið er kjallari, hæð og ris.
Möguleiki að útbúa íbúð í kjallara og
hafa af henni leigutekjur. Verðtilboð

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. Verð kr. 79 millj.

78 fm íbúð á 10 hæð. Íbúðin er tvö
svefnherbergi, stofa með útgengi á
svalir, eldhús, baðherbergi flísalagt í
hólf og gólf, þvottahús innan íbúðar.
Verð 25,5 millj.

95.6 fm 3ja herb. íbúð á efstu hæð,
horníbúð. Tvö svefnherbergi, stofa,
eldhús, baðherbergi, þvottahús og
geymsla innan íbúðar. Gott útsýni til
allra átta. Verð 29.9 millj.

Þorláksgeisli - 112 Graf- Traðarland - Fossvogur
Drápuhlíð með bílskúr.
Rofabær - Árbær
Gott 365 fm einbýlishús með stór- Hæð og ris með sérinngangi og bíl- Góð 99,7 fm íbúð við
arholti

Seljabraut - 109 R.vík

Falleg og stór 4ra herb. íbúð á 3ju
hæð í góðu lyftuhúsi. Bílageymsla.
Gott lán sem hægt er að yfirtaka.
Laus við kaups. Verð 34.9 millj.

um bílskúr neðst í Fossvoginum.
Stór lóð sem býður upp á stækkunarmöguleika á húsinu. Verð 93 millj.

skúr alls 196 fm Töluvert endurnýjuð. 2 samliggjandi stofur, nýtt eldhús, baðh., og 2 herb. Ris er herb.,
stofa, þvottahús. Verð 55 millj.

Rofabæ.
Tvö svefnherbergi, stofa, stórar
svalir, gott eldhús, geymsla og
baðherbergi á annarri hæð. Íbúðin
er opin og björt. Verðtilboð

Meistaravellir-Vesturbær

Eyrargata - Ingólfur

Vesturgata - Gott útsýni

Gullteigur - Nýbygging

Kaplaskjólsvegur - 107 R.vík

109,5 fm 4ra herb. íbúð á annarri
hæð. Forstofa, eldhús, stofa og
borðstofa, 3 svefnh. með góðum
skápum og baðh. Verð 32 millj.

Húsið er 124,7 fm að stærð og með
elstu húsum á Eyrarbakka. Tilvalið
sem heilsárshús eða sem sumar/afþreyingarhús. Verð tilboð.

159 fm „penthouse“-íbúð með
óhindruðu sjávarútsýni. Íbúðin er á 2
hæðum, 6 herb. þar af 3 svefnh.,
eldhús, 2 stofur og hol. Verðtilboð

Íbúðir í grónu hverfi, 160 til 164 fm
Íbúðir skilast fullb. án gólfefna. Lóð
fullfrágengin. Áætluð afh. er í nóv.des. 2007. Verð 65.3-67.4 millj.

4ra herb. endaíbúð á 1. hæð á
þessu vinsæla stað. Íbúðin er 107,2
fm, skiptist í 2 svefnh., tvær stofur,
eldhús og baðh. Verð 28.3 millj.

.is

: : 535_1000

Stúdíó íbúð á efri hæð í verslunarhúsnæði með sérinngang. Eldhús
og stofa eru eitt rými, svefnloft og
baðherb. Sérmerkt bílastæði. Íbúð
er haglega útfærð. Verð 16.7 millj.
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Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Elfa
Bergsteinsd.
sölufulltrúi

Erla
Viggosdóttir,
ritari
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Páll
Guðjónsson
sölufulltrúi

Síðumúli 27, 108 R www.remax.is

Sigurlaug Ásta
Sigvaldadóttir
sölufulltrúi

eignastyring@remax.is

EIGNASTÝRING

S: 534 4040

TORFUFELL, REYKJAVÍK
Þriggja herb. íbúð á 4. hæð. Hol með fataskáp. Stofa með
útgengi út á vestur svalir. Baðherb. með sturtuklefa, tengt
fyrir þvottavél. Eldhús er með hvítri/beyki innréttingu, borðkrókur. Svefnherb. eru tvö og það stærra með góðum skáp.
Nýtt plastparket á herb. Verð 16,3 millj.

ENGJAVELLIR, HAFNARFJÖRÐUR

FRAMNESVEGUR REYKJAVÍK

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.

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.

SELJABRAUT, REYKJAVÍK,

Frum

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.

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.

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.

FÍFUSEL, REYKJAVÍK

ENGIHJALLI KÓPAVOGI

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

Falleg 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.

BÆJARGIL, GARÐABÆR

GRUNDARTJÖRN SELFOSS

RJÚPUFELL, REYKJAVÍK

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.

Góð 4 herbergja íbúð á jarðhæð með sér garði. þrjú svefnherbergi, baðherbergi nýlega flísalagt, ný tæki. Eldhús með
IKEA innréttingu, góður borðkrókur. Þvottahús í íbúð. Flísalögð sólstofa, hiti í gólfi. Þaðan gengið út í afgirtan garð
með palli. Búið að klæða blokkina að utan. Verð 20,9 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.

GLITVELLIR HAFNARFJÖRÐUR
Mjög glæsilegt einbýlishús á einni hæð 175,2 fm. auk 52,8
fm. bílskúrs með tveimur innkeyrsluhurðum, hæð 2,40
metra á hurðum. Húsið afhendist eins og það er í dag, fokhelt, nema hvítar útidyrahurðir verða ísettar og með
grófjafnaðri lóð. Að innan getur húsið verið einangrað með
milliveggjum tilbúnum undir spörtlun og málningu og rafmagnslögnum í veggjum. gert er ráð fyrir gólfhita. Til afhendingar strax. Verð kr. 35 millj.
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Um ræðir 4ra herbergja parhús í suðurbyggð á Selfossi rétt við sunnulækjarskóla.
Húsið skilast eins og það er rúmlega tilbúið til innréttinga. Malbikað plan hellulögð
verönd og steyptur pallur á bakvið með ótengdum heitum potti.

4 herb. íbúð, 128,0 fm. á 4. hæð í nýju fjölbýlishúsi við Ásakór í Kópavogi. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol/gangur, stofa/borðstofa, eldhús, baðherbergi, þvottahús og 3
herbergi.

TJARNARMÓI 2-16 800 SELFOSS

TRÖLLAKÓR - 203 KÓPAVOGUR

Frum
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Vorum að fá til sölumeðferðar nokkur parhús við Tjarnarmóa á Selfossi. Húsin eru
staðsteypt og verða steinuð að utan og með flísum. Húsin verða sérlega glæsileg og
skilast þau fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð og fokheld að innan.

Glæsileg 3ja herb. íbúð með bílastæði í bílakjallara. Íbúðin er á efstu hæð á þessum
góða stað í kópavogi. Íbúðin er fullbúin án gólfefna og með henni fylgir innfelldur
ísskápur, uppþvottavél og örbylgjuofn.

Til sölu Þessi glæsilega og virðulega 163,3 fm neðri sérhæð (með bílskúr) í fallegu
steinhúsi við Hagamel í vesturbænum. Um er að ræða eina af þessum virðulegu og
ÄJUDQG³K èXPPHèOLVWXPRJUyVHWWXP5~PJyèDUVWRIXU)UDQVNLUJOXJJDU)UiE U
eign í hjarta vesturbæjar.

5~PJyèRJEM|UWMDKHUEHUJMDtE~èPHèEtOVN~UiJyèXPVWDèt.ySDYRJLËE~èLQHU
vel staðsett og er mjög gott útsýni af svölum.

FÍFUSEL - 109 REYKJAVÍK

HÓTEL - TIL SÖLU

5$+(5%Ë%Òç0(çÒ7/(,*8+(5%Ë.-$//$5$2*67ç,Ë%Ë/*(<06/8.RPLè
er inná flísalagða forstofu, stofa og gangur eru lögð ljósu plastparketi, dúkur á
herbergjum sem eru þrjú. Í eldhúsi er hvít innrétting með ljósum viðarkanti, ný
HOGDYpORJIOtVDUiJyOIL%DèKHUSDQHONO WWPHèG~NiJyOILìDUHUQêWWEDèNDUQêU
vaskur og nýtt salerni. Þvottahús er inní íbúðinni. Íbúðinni tilheyrir herbergi í
VDPHLJQPHèDèJDQJLDèEDèKHUEHUJL%tODVW èLtEtODJH\PVOXI\OJLUtE~èLQQL

(UXPPHèWLOV|OXJO VLOHJWRJQêLQQUpWWDèKyWHOi6WyU5H\NMDYtNXUVY èLQX8PHU
að ræða eign sem er nýlega innréttuð og er öll í leigu. Hentar vel undir hótelrekstur
fyrir hluta ársins og gistiheimili einnig. Húsið er í topp ástandi og selst með öllum
búnaði, innréttingum, húsgögnum og tækjum. Morgunverðarsalur. Mjög góðar
leigutekjur eru af eigninni og er verð eignarinnar mjög gott ef samið er
strax. Góð áhvílandi lán fylgja. Sjón er sögu ríkari.
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Verð frá 271.000 kr.

: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#

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

Verð frá 895.000 kr.

Sumar-, gesta- og garðhús á hreint frábæru verði. Nánari upplýsingar á volundarhus.is
V.H. ehf. - Heiðarbraut 3 - 250 Garður - sími 864 2400 - www.volundarhus.is - volundarhus@volundarhus.is
Stærð: 78,2 fm
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Ánanaust 15
101 Reykjavík
TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR
Opið
Hús

Borg
Tryggvi Eyfjörð
Sölufulltrúi
696 8028
tet@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372
venni@remax.is

Sýning í dag 18:00-18:30

Verð: 27

RE/MAX BORG kynnir í samstarfi við Re/Max Esju glæsilegar nýjar 2-3 herbergja íbúðir í 4ra hæða
lyftublokk. Opið stofurými með opnu eldhúsi. Þvottahús innan í öllum íbúðum. Svalir frá stofu. Glæsilegt
útsýni frá norðurhlið. Sérstaklega glæsilegur frágangur í alla staði þar sem hvergi hefur verið tilsparað en
sem dæmi má nefna að gólfhiti er í öllum herbergjum, hvert með sér hitastilli. Fallegar íbúðir á besta stað.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is
Stærð: 8532 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Skálalækjarás
Land Indriðastaða
Glæsileg eignarlóð

Borg

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

Frum

Akureyri - 3ja herb. íbúð - hagstætt verð

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372
venni@remax.is

SKORRADALUR
Til sölu er góð og mjög vel staðsett þriggja herbergja íbúð á 3. (efstu)
hæð í litlu fjóleignahúsi við Smárahlíð nr. 7. Íbúðin er 83,7 fm. að stærð
og er til afhendingar strax. Íbúðin er mjög miðsvæðis á Akureyri og
t.d. er mjög stutt í Háskólann á Akureyri.
Arnar Sigfússon, Lögg fasteignasali, hdl.

Verð: 9.000.000

Um er að ræða 8.532 fm eignarland við Skálalækjarás (lóð 15) í landi Indriðastaða við Skorradalsvatn.
Lóðin er stórglæsileg, þakin gróðri og staðsetning býður upp á frábært útsýni yfir vatnið. Rafmagn og vatn
við lóðamörk. Leyfilegt er að vera með bátaskýli við vatnið og veiðiheimild í vatninu. Frábær afþreying í
boði á svæðinu, m.a. hesta- og fjórhjólaleiga á Indriðastöðum þar sem jafnframt er verið að taka í notkun
nýjan og glæsilegan golfvöll. Hafið samband við sölufulltrúa.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

Eistnesk einingahús: Sniðin

að íslenskum aðstæðum

Nútímaleg hönnun og hagnýtt skipulag
Völundarhús.is sérhæfir sig í innflutningi á eistneskum einingahúsum af öllum stærðum
og gerðum. Á heimasíðu fyrirtækisins www.volundarhus.is má nálgast staðlaðar teikningar
af einbýlishúsum, parhúsum, sumarhúsum, garðhúsum og smáhýsum. Húsin henta vel fyrir
íslenskar aðstæður og eru hagkvæmur kostur þar sem
hægt er að vinna í öllum undirbúningi áður en húsið
kemur til landsins. Uppsetning er einföld og það tekur
aðeins nokkra daga að gera húsið fokhelt. Viðskiptavinir
Völundarhús.is geta pantað draumahúsið sitt og fengið
það afhent á hafnarbakkann en fyrirtækið býður einnig
upp á uppsetningu.
Sumarhúsin sem Völundarhús.is eru frá 60 fermetrum að stærð. Hægt er að aðlaga innra
skipulag húsanna eftir þörfum og breyta þannig teikningum en starfsfólk Völundarhús.is veitir
ráðgjöf og aðstoð við breytingarnar.
Garðhús eða smáhýsi henta til dæmis vel fyrir ferðaþjónustu eða sem gestahús við sumarbústaði.
Smáhýsin eru til í ýmsum stærðum og eru meðal annars fáanleg með verönd og svefnlofti.
Völundarhús.is er ungt fyrirtæki en hefur nú þegar til sölu einbýlishús í Garði auk þess sem
sumarhús frá fyrirtækinu eru í byggingu. Fyrirtækið hefur til umráða nokkrar lóðir í Garði
og Sandgerði og hefur til sölu einbýlishús og parhús á þær lóðir. Allar upplýsingar um verð,
innihald og lýsingu á húsunum er að finna á heimasíðu fyrirtækisins auk þess sem starfsmenn
veita aðstoð og upplýsingar.

fasteignir L fréttablaðið L 11

24. SEPTEMBER 2007

Fasteigna- firma- & atvinnutækjasala. Guðmundur Þórðarson hdl., löggildur fasteignasali
Hlíðarsmára 14, 201 Kópavogi. Veffang: firmus.is Sími: 517 2600; fax: 517 2604

Frum

VEITINGAHÚS OG ÍBÚÐ Á SPÁNI — MALLORCA

203 Kópavogur:

Glæsilegar íbúðir í þrettán hæða húsi
Hörðukór 3: Húsið afhendist fullbúið að utan.
REMAX Senter er með til sölu glæsilegar íbúðir í þrettán hæða lyftuhúsi
við Hörðukór 3. Stærð íbúðanna er frá 93,7 fermetrum til 199,2 fermetra.
Í húsinu eru 52 íbúðir og 33 stæði í bílageymsluhúsi. Íbúðirnar afhendast
parkettlagðar nema baðherbergi og þvottahús eru flísalögð. Ísskápur og
uppþvottavél fylgja öllum íbúðunum og ljósin eru öll frá Lumex.
Lýsing: Eldhúsinnréttingar og fataskápar
eru frá HTH (hnota, eik og hvíttuð eik).
Baðherbergi er flísalegt í hólf og gólf með
baðkari og sturtuklefa. Þvottahús er inni í
íbúðinni auk myndavéladyrasíma. Öllum
íbúðum fylgja sér geymslur. Húsið afhendist
fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og bílastæði.
Allar nánari upplýsingar veita Nanna í síma
899 9493 eða nanna@remax.is og Svava í síma
898 3023 eða svava@remax.is.

TIL SÖLU FLOTTUR VEITINGASTAÐUR Í FULLUM REKSTRI Á MALLORCA - SPÁNI
EINSTAKT TÆKIFÆRI AÐ BÚA OG VINNA Í VEL ÞEKKTUM BÆ Á MALLORCA. MIKIL TRAFFÍK,
HEIMSÞEKKTIR FASTAGESTIR. ÖLL TÆKI OG HLUTIR FYLGJA. STAÐURINN VAR NÝLEGA TEKIN Í GEGN OG ELDHÚS ENDURNÝJAÐ.
1. hæð, glæsilega innréttaður veitingastaðurinn með öllu tilheyrandi. Kjallari: eldhús fyrir veitingastaðinn
með nýlegum tækjum, o.fl. 2. hæð, falleg íbúð með einstöku útsýni frá 20 fm. verön. Möguleiki að breyta
íbúðinni í veitingastað að hluta. UPPLÝSINGAR UM VELTU OG FRAMLEGÐ ER GEFINN EF VIÐKOMANDI HEFUR ÁKVEÐNA LÖNGUN AÐ SKOÐA ÞETTA BETUR. Sjón er sögu ríkari.
ODDNÝ - FASTEIGNARÁÐGJAFI HJÁ CASA FYRMA
GEFUR NÁNARI UPPLÝSINGAR UM EIGNINA:
Gsm: 861-2140 + oddny@firmus.is - mailto:oddny@firmus.is

LÁTTU OKKUR SELJA
EIGNINA FYRIR ÞIG
VILTU VINNA MEÐ

FRÁBÆRUM EINSTAKLINGUM
Á REMAX LIND Í KÓPAVOGI

ERUM AÐ LEITA AÐ FLEIRI LIÐSFÉLÖGUM

Hringdu í síma 699-5008

Hannes

Hannes
Sölufulltrúi
699 5008

Gunnar
Sölufulltrúi
6691005

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi
864 0803

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

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi
694 9900

Kristín
Sölufulltrúi
824 4031

Óskar Freyr
Sölufulltrúi
899 9427

Olly Björk
Sölufulltrúi
867 5099

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Lögg. fasteignasali
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PALLBÅLAR FR¹ ÖÒS .ÕJIR.ÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹ 
ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI
 WWWISLANDUSCOM

3NARL¾KKAÈ VERÈ ¹ NÕJUM OG NÕLEGUM
BÅLUM (RINGDU NÒNA OG GERÈU REYFARA
KAUP ¹ HAUSTÒTSÎLUM Å 53! 4D $ODGE
#ALIBER EÈA &ORD & ¹ ÖÒS .ÕJIR
.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹
 ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI  WWWISLANDUSCOM

2EYFARAKAUP ¹ HAUSTÒTSÎLUM  &ORD
& 4OYOTA 4ACOMA EÈA $ODGE 2!FR¹ ÖÒS 3T¾RRI PALLBÅLAR OG SENDI
BÅLAR BENZÅNDÅSEL ¹ TOMBËLUVERÈUM
.ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM

3ENDIBÅLAR

²TSALA ¶ESSI GL¾SILEGI 67  F¾ST ¹
ÒTSÎLUVERÈI VEGNA FLUTNINGA 5PPL Å S
  6ÅÈIR
2ENAULT +ANGOO ¹RG k   BEINSK %K
 Ö .ÕSKOÈAÈUR 4OPPBÅLL VERÈ 
Ö  

(ÒSBÅLAR
4OYOTA 9ARIS RG k %K  Ö "ÒINN Å 
Ö TÁKKI 3  
.ÕR $AIHATSU 3IRION  "JËÈUM ÖÁR AÈ
KOMA ¹ FRUMSÕNINGU HJ¹ 8 EHF OG
REYNSLUAKA 3IRION 

$AEWOO ,EGANZA #$8 ¹RGERÈ 
BENSÅN  MANNA , SSK -IKIÈ END
URNÕJAÈUR  Ö L¹N  ¹ M¹N 6ERÈ
 '3-  

)CE "EE CC VATNSK¾LD VESPA VERÈ


4IL SÎLU ÎLL SKIPTI SKOÈUÈ

.ÕR $AIHATSU 4REVIS "JËÈUM ÖÁR AÈ
KOMA ¹ FRUMSÕNINGU HJ¹ 8 EHF OG
REYNSLUAKA 4REVIS

 FM EINBÕLI Å 'RÅMSNESI Å CA 
M FJARL¾GÈ FR¹ NÕJA GOLFVELLINUM 6
 MILL (ÒSINU VERÈUR SKILAÈ TILBÒNU
AÈ INNAN FYRIR INNRÁTTINGAR ¹N GËLFEFNA
'L¾SILEGU ÒTSÕNI 5PPL Å SÅMA 


0OLO TIL SÎLU ¹RG k %K CA  Ö #$ OG
GR¾JUR ,OW PROFILE DEKK 6  Ö ,¹N
¹HVÅLANDI 3  

(YUNDAI !CCENT k BSK EK  ÖÒS
NÕSKOÈ k  NÕ DEKK 6  ÖÒS
 L¹N  ÖÒS ¹ M¹N 3  

4IL SÎLU NÕR (OBBY 6AN HÒSBÅLL ¹RGERÈ
 &ORD 4RANSIT   $IESEL  (Î
6ERÈ AÈEINS  (OBBYHÒSIÈ
$UGGUVOGI  3   WWWHOBBY
HUSIDIS

-ËTORHJËL

  ÖÒS

 ÖÒS ÒT

)CE "EE 14 TILBOÈSVERÈ ¹ VESPUM
FR¹  

&ORD %XPLORER %DDIE "AUER ¹RG k
EKINN  ÖÒS KM 6ERÈ  ÖÒS 5PPL
Å SÅMA   "ÅLASALA ¥SLANDS

.ÕR $AIHATSU 4ERIOS X JEPPLINGUR
"JËÈUM ÖÁR AÈ KOMA ¹ FRUMSÕNINGU
HJ¹ 8 EHF OG REYNSLUAKA 4ERIOS

-INI #HOPPER CC VERÈ  KYNN
INGARVERÈ

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

8 EHF
-ALARHÎFÈI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ LAUGARD  
WWWXIS

4IL SÎLU .ISSAN 0ATROL k ¹RG KEYRÈUR
 Ö BEINSKIPTUR BREYTTUR l VERÈ
 Ö 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
0AJERO 6   ¹RGl %K  Ö 3K k
3SK ¥ GËÈU STANDI 3  

  MILLJËNIR

4IL SÎLU $AIHATSU &EROZA k EKINN CA
 ÖÒS «RYÈGAÈUR OG SKOÈAÈUR BÅLL
SETT VERÈ  5PPL Å S 


²TSALA ÒTSALA ÒTSALA

3HINERAY


CC

"ARNAFJËRHJËL

VERÈ

4IL SÎLU 4OYOTA !VENSIS ¹RG  SJ¹LF
SKIPTUR 3K  -JÎG GOTT ÒTLIT OG ¹STAND
MOGUL ¹   L¹NI SETT VERÈ Ö
UPPL Å 3 

4IL SÎLU 3UBARU )MPREZA  SJ¹LFSK
 EK  ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å SÅMA  

0AJERO DÅSEL  MANNA ¹RG k EK 
Ö m BREYTTUR ,EÈUR TOPPLÒGA KRËKUR
AIRCOND 6ERÈ   3   (ALLDËR

6ESPUR TIL SÎLU NÒ ¹  CC 
GENGIS %F ÖÒ KEMUR MEÈ  FÁLAGA MEÈ
OG PRËFAR F¾RÈU VESPUNA ¹  KR
 STK KRAKKAHJËL CC TIL SÎLU ¹ 
 STK %NDUROHJËL EFTIR ¹ FR¹B¾RU VERÈI
AÈEINS  5PPL Å S   OG
ENDUROHJOLCOM
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3-!5',µ3).'!2
)CEBIKEIS AUGLÕSIR

4IL SÎLU ER MIKIÈ ÒRVAL AF MËTORHJËLUM
FJËRHJËLUM AUKAHLUTUM ¹ MËTORHJËL
DEKK ¹ MËTORHJËL OG FJËRHJËL FATNAÈUR
OG MARGT FLEIRA 3ÅMI    


(LJËÈF¾RI

µMISLEGT
0ARKETGËLFFLÅSAR

4IL SÎLU  FM AF PARKETGËLFFLÅSUM ÒR
KERAMIK DÎKKBRÒNAR %R EINS OG PARKET
ÖEGAR BÒIÈ ER AÈ FLÅSALEGGJA 5PPL Å S
  EÈA  

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

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


&ELLIHÕSI

-AGNHÒS EHF

!LHLIÈA VIÈHALD FASTEIGNA INNAN OG UTAN
3     

4IL SÎLU 0ALAMINO 9EARLING ¹RGERÈ 
-EÈ FORTJALDI VERÈ AÈEINS 
#AMP ,ET TJALDVAGN ¹RGERÈ  6ERÈ
AÈEINS  (OBBYHÒSIÈ $UGGUVOGI
 3   WWWHOBBYHUSIDIS

"ÅLAÖJËNUSTA

!LSP¹  

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

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

ÞJÓNUSTA
(REINGERNINGAR

+LARA

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

3JËNVARPSVIDEOVIÈGERÈIR !FSL TIL ELLI
ÎRYRKJA 3¾KJUM ,ITSÕN 3ÅÈUMÒLI 
3  

4ÎLVUR

,¹RA ER FARIN Å FRÅ OG +LARA TEKIN VIÈ /PIÈ
FR¹   3     

-ÒRVERKTAKAR

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

&LÅSALÎGN

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
FLÅSALÎGNUM 4ÅMAVINNA EÈA TILBOÈ 3ÅMI
  EÈA ¹ SHC HIVEIS
(REINGERNINGAR "ËNUN "ËNLEYSING
&LUTNINGSÖRIF
¶RIF EFTIR IÈNAÈARMENN
THVEGILLINNIS 3TOFNAÈ  4RAUSTIR OG
VANIR MENN

3TÅFLUÖJËNUSTA

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

)ÈNAÈUR
4IL LEIGU ¹LDOKAMËT LM X OG BYGG
INGAKRANI 5PPL Å SÅMA   +ALLI
¶ËR

¶JËNUSTA
3AMTALSTÅMAR

2AFVIRKJUN

%RFIÈ SAMSKIPTI SORG HEGÈUN
BÎRN UNGLINGAR %INKATÅMAR
0RÎ (ËPAR 4EYMI
(ANDLEIÈSLA
'ÒSTAF %DILONSSON 3  
'ESTALT  0SYCOTHERAPEUT
OPAL SIMNETIS

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
&YRIRT¾KJA FLUTNINGS OG NÕBYGGINGAR
ÖRIF 3V¾ÈI EHF 3  
%IGUM VATNSKASSA Å MARGAR GERÈIR BÅLA
'RETTIR 6ATNSKASSAR 6AGNHÎFÈI  3 


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

(ANNA  

3ÅMASP¹ FYRIRB¾NIR DRAUMAR TAROT
!NDLEG LEIÈSÎGN   6ISAEURO

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å PÅPU
LÎGNUM OG FLÅSALÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     
-ÒRVERTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG ALLT ALMENT
MÒRVERK EÈA MÒRVIÈGERÈIR -ARGT KEMUR
TIL GREINA 3  

WWWDIETIS q WWWDIETIS -ARGRÁT S
 

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

0ÅPULAGNIR

3JËNVARP

!UKAHLUTIR Å BÅLA

3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

'ARÈYRKJA

3AMTALSTÅMAR

4ÎLVUR
(JËLBARÈAR

%RFILEIKAR -ÎGULEIKAR 6IÈHORF
²RR¾ÈI (ANDLEIÈSLA
"ERGLJËT 6 «LADËTTIR 'ESTALT 
0SYCOTERAPEUT 4ÅMAPANTANIR
SÅMI  

4ÎLVUÖJËNUSTA

9FIR  FYRIRT¾KI Å FÎSTUM VIÈSKIPTUM

STK  m ¹  Ö 3  

OG HUNDRUÈIR EINSTAKLINGA

*EPPADEKK TIL SÎLU m7ILD COUNTRY FYRIR
mFELGUR F¹ST FYRIR ÖVEL MFARIN 3
 

+EM ¹ STAÈINN -ICROSOFT VOTTUN

µMISLEGT

 ¹RA REYNSLA -IÈNET EHF 2ÅKHARÈUR
3  

6ARAHLUTIR
0ARTASALAN 3ÅMI  

.UDD

6ÁLAR OG VERKF¾RI

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA

.UDD

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

6ATNSLOSANDI ILMOLÅUNUDD OG
NUDD VIÈ VÎÈVABËLGU
5PPLÕSINGAR Å S  

0ARTALAND S  

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

-ASSAGE -ARIA TEL  

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

3P¹DËMAR

"ÅLAPARTAR EHF
3  

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

'ARÈAÖJËNUSTA ('

®LL HELSTU GARÈVERK HELLULAGNIR SËLPALL
AR 5PPL Å S  

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL 


'RÎFUÖJËNUSTA HELLULAGNIR ÖÎKULAGNIR
DRENLAGNIR JARÈVEGSSKIPTI OG ÎLL ALMENN
LËÈAVINNA 3KJËT OG GËÈ ÖJËNUSTA
6ÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ 33 HELLULAGNIR 3
    

'R¾NUMÕRI  -OSFELLSB¾
WWWBILAPARTARIS

&LUG

-¹LARAR

*APANSKAR 6ÁLAR"ÅLSTART
"ÅLAPARTASALA

-¹LARAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM OG
SANDSPÎRTSLUN &ÎST VERÈ OG TÅMAVINNA
3   3IGURÈUR  +RISTMUNDUR
,IST VERK

%RUM AÈ RÅFA FLESTAR GERÈIR JAPANSKRA OG
KËRESKRA BÅLA &IAT /PEL 67 OFL SÁRSTÎK
¹HERSLA ¹ .ISSAN OG -.# /PIÈ  
3      PARTASOLURIS

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

&" M¹LARAMEISTARAR

6ARAHLUTIR Å ,ANCER k STATION 3UNNY
¹RG k ,EGACY k !CCENT k 3 


'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR INNIVERKEFNUM
4ILBOÈ EÈA TÅMAVINNA 5PPL Å S 


HEILSA
(EILSUVÎRUR

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

KEYPT
& SELT

®NNUR ÖJËNUSTA

4IL BYGGINGA

4IL SÎLU

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

 BÒSLËÈALYFTUR

(ANNA OG SMÅÈA STIGA &¹ST ¹ ÕMSUM
BYGGINGARSTIGUM 3ÁRLAUSNIR Å ÖRENGSLUM
 ¹RA REYNSLA 5PPL Å S  

6ERSLUN

(ÒSAVIÈHALD
(ÒSAVIÈHALD
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERK
EFNUM Å M¹LNINGARVINNU OG
FLÅSALÎGNUM
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

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

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA BÒSLËÈAFLUTNINGA
OG AÈRA FLUTNINGA 'ËÈ ÖJËNUSTA %RUM
MEÈ BESTA VERÈIÈ 5PPL Å SÅMA 
   
4IL SÎLU  BÒSLËÈALYFTUR ÎNNUR NÕ OG HIN
MIKIÈ YFIRFARIN 5PPL Å S  

&LUGSKËLI ¥SLANDS
&LUGSKËLI ¥SLANDS MUN HEFJA
FLUGKENNARAN¹MSKEIÈ &)! 
«KTOBER OG UPPRIFJUNARN¹M
SKEIÈ FLUGKENNARA  «KTOBER
¶EIR SEM VILJA SKR¹ SIG GETI
FARIÈ ¹ WWWFLUGSKOLIIS EÈA
HAFT SAMBAND Å  

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

HEIMILIÐ

%INKATÅMAR %RLA S  

$ÕRAHALD
,ÁTTIST UM  KG ¹
AÈEINS  VIKUM
,2 (%..).'

.ÕTT ¹ ¥SLANDI

6ILTU LÁTTAST &¹ MEIRI ORKU

(ÒSASMIÈUR
'ERUM TILBOÈ Å VIÈHALD OG END
URNÕJUN Å SM¾RRI OG ST¾RRI VERK
Å NÕBYGGINGUM OG ELDRI HÒSUM
&LJËT OG GËÈ VINNA
5PPLÕSINGAR GEFUR 2AGNAR Å
SÅMA  

0ARKETLAGNIR

'EFINS
«SKA EFTIR ÅSSK¹P OG ÖVOTTAVÁL GEFINS M¹
VERA BILAÈ 5PPL Å S  

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR PARK
ETLÎGNUM &JARL¾GJUM GÎMLU
GËLFEFNIN EF ËSKAÈ ER 6INNUM
EINNIG KVÎLD OG HELGAR ¥SLENSKIR
SMIÈIR MEÈ REYNSLU VÎNDUÈ
VINNUBRÎGÈ
&AGMANNSVERK
SÅMI  

3TUÈNINGUR EINKAR¹ÈGJÎF OG
MATARPRËGRAMM SNIÈIÈ AÈ
ÖÅNUM ÖÎRFUM
5PPL 'EFUR $ËRA Å SÅMA 

%ÈA LR DORA INTERNETIS 
WWWDIETKURIS
RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R 0ANTAÈU
FRÅAN PRUFUPAKKA %DDA "ORG 3 
 WWWLIFSSTILLIS
,ÁTTIST UM  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ
LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2EYNSLA Å HEILSUR¹È
GJÎF +AUPAUKI FYLGIR WWWHEILSUVAL
TOPDIETIS 2ANNVEIG S  

6ILTU LÁTTAST HRATT OG
ÎRUGGLEGA

¥SHUNDAR AUGLÕSA
(AUSTSÕNING ¥SHUNDA FER FRAM
HELGINA  OG  /KT NK
3KR¹NING ER HAFIN Å SÅMA 
 OG ¹ ISHUNDARIS SKR¹N
INGU LÕKUR  OKT
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PAKKNINGAR
BETRA
VERÐ

Afríka sunnan Sahara
Út er komið tímamótaverk, „Afríka sunnan Sahara – í brennidepli“. Aldrei hefur verið skrifað
jafn umfangsmikið rit um álfuna
á íslensku.
Bókinni er ætlað að veita almennan fróðleik og auka skilning
á álfunni, sögu hennar og samtíma. Útgefendur bókarinnar eru
félagið Afríka 20:20, sem er félag
áhugafólks um málefni Afríku
sunnan Sahara, og Háskólaútgáfan. Ritstjórar eru mannfræðingarnir Jónína Einarsdóttir og Þórdís Sigurðardóttir.
Bókin er sneisafull af litríku
myndefni og umfjöllunarefnin
eru afar fjölbreytt. Tólf höfundar
skrifa kafla í bókina, sem er skipt
upp í fjóra hluta: Sagan, Lifnaðarhættir og lífsafkoma, Listir
og bókmenntir og Afríka og umheimurinn.
Sérstaklega hefur verið vandað
til útgáfunnar og er ritinu ætlað
að hjálpa okkur að skilja Afríku.
Sigríður Dúna Kristmundsdóttir,
sendiherra í Suður-Afríku, segir
í formála að bókin „miðli þekkingu um margbreytileika álfunnar, auðlindir hennar og vandamál, stöðu hennar á alþjóðavettvangi og þá ímynd sem hún hefur
í hugum okkar“.

TVÖFALDAR MÖGULEIKA ÞÍNA
ÞÍNA Á AÐ HÆTTA AÐ REYKJA!

CLASSIC
NIKÓTÍN
BRAGÐ

MINTU
BRAGÐ

LAKKRÍS
BRAGÐ

ÁVAXTA
BRAGÐ

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

Auglýsingar sendist á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma
550 5000.

Fyrsta Vísindakafﬁð í KVÖLD 24.sept.

Fá nátthrafnar og morgunhanar sér hænublund eða kríu yﬁr miðjan daginn?
- vísindamenn segja frá rannsóknum sem koma öllum við – á mannamáli
Kafﬁstofa Listasafns Reykjavíkur – Hafnarhúsi frá kl. 20.00 – 21.30
Öll þekkjum við ótrúlega sterka svefnþörf, en af hverju sofum við og hvaða áhrif hefur svefn á líkamlega og andlega
heilsu okkar? Dr. Karl Ægir Karlsson hjá Háskólanum í Reykjavík
og Björg Þorleifsdóttir hjá Háskóla Íslands, sem um árabil hafa starfað
við rannsóknir á svefni ræða málið.

Kafﬁstjóri er Davíð Þór Jónsson, þýðandi

nir!
Allir velkom
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September er afmælismánuður hjá mér. Fyrir
utan sjálfa mig fagna
bæði lítill bróðir og ein
besta vinkona mín
afmæli í sama mánuði.
Sjálf hélt ég mjög fágaða afmælisveislu sjálfri
mér til heiðurs um helgina. Ég var
hvað spenntust yfir því að skreyta
borðið – ég eyddi klukkutíma ráfandi á milli hillna í Blómavali,
keypti blóm, blómavasa, skraut,
servíettur, kertastjaka og sjö þúsund kerti í ýmsum litum. Ég missti
mig, í hreinskilni sagt. Ég skammast mín því lítið þegar ég lýsi því
yfir að ég er keppinautur um titilinn Næsta Martha Stewart.
Fyrir utan borðið var aðaltil-

hlökkunarefnið að hitta gestina og
borða góðan mat (þó ég segi sjálf
frá). Svona er maður orðinn fullorðinn. Af er það sem áður var
þegar mig var farið að dreyma um
pakkafjallið einhvern tímann í
maí.
Fyrir tveimur vikum var ég í
afmæli hjá litla bróðurnum. Hann
varð fjögurra ára, og þar var pakkaáhuginn á sínum stað, ásamt sykursjokkinu og almennum æsingi. Mér
er tjáð að drengurinn væri með
dálítil fráhvarfseinkenni eftir
hátíðahöldin, sem ég skil ósköp vel.
Það er gaman að vera miðpunktur
athyglinnar þegar maður er fjögurra ára, og leiðinlegt þegar allir
veislugestirnir fara heim.
Ég er alin upp við fyrsta, annan

og þriðja í afmæli, við að það eigi
að fagna svona áföngum almennilega. Þeir þurfi ekki að vera merkilegri en að hafa lifað eitt ár í viðbót.
Með aldrinum hef ég þó misst dálítinn metnað í þessum efnum. Undanfarin ár hef ég bara stefnt vinum
og vandamönnum á veitingastað
(eða bar, ef ég á að vera alveg hreinskilin) og skálað tvisvar, þrisvar.
Eftir að hafa séð hamingjuna hjá
strumpinum mínum yfir athyglinni, sykrinum, pökkunum, er ég
hins vegar horfin aftur til fyrri og
betri vegar. Í dag hefst afmælisvikan mín. Og ég áskil mér rétt til að
verða skökk af sykri, rífa pakkana
upp án þess að lesa á kortið og taka
frekjukast ef einhver mótmælir
óskum mínum.
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Skáldað í tré í Ráðhúsinu
ATH!
Fjórða breiðskífa hljómsveitarinnar
Múm, Go Go Smear the Poison Ivy,
kemur út í dag en þrjú ár eru síðan
sveitin gaf síðast út plötu. Sú nýja var
tekin upp úti um víðan völl, meðal
annars í Tónlistarskóla Ísafjarðar og
á eynni Nötö við vesturströnd
Finnlands. Það er Smekkleysa sem
sér um útgáfu plötunnar.

MENNING FRETTABLADIDIS

.Ò STENDUR YFIR SÕNING &ÁLAGS TRÁRENNISMIÈA Å
4JARNARSAL 2¹ÈHÒSSINS Å 2EYKJAVÅK UNDIR YFIRSKRIFT
INNI b3K¹LDAÈ Å TRÁ p HANDVERKSHEFÈ Å HÎNNUNm
3ÕNINGIN STENDUR TIL SUNNUDAGSINS  SEPTEMBER
N¾STKOMANDI
 SÕNINGUNNI SÕNA ÖRETT¹N FÁLAGSMENN RENND
TRÁLISTAVERK SEM ERU ÖVERSNIÈ AF ÖVÅ HVERNIG VINNA
OG HÎNNUN HEFUR ÖRËAST Å TRÁRENNISMÅÈI ¹ ¥SLANDI
UNDANFARIN ¹R b¶ARNA SÕNA TËLF KARLMENN OG
EIN KONA m SEGIR +ARL (ELGI 'ÅSLASON SEM SITUR Å
SÕNINGANEFND FÁLAGSINS b6IÈ ÖYRFTUM AÈ F¹ FLEIRI
KONUR Å FÁLAGIÈ SEM ER NÒ ORÈINN  MANNA
FÁLAGSSKAPUR UM ALLT LANDm
¶ETTA ER Å ÖRIÈJA SINN SEM &ÁLAG TRÁRENNISMIÈA ¹
¥SLANDI SK¹LDAR Å TRÁ Å 2¹ÈHÒSINU OG FIMMTA SÕNING
FÁLAGSINS UNDIR ÖEIM MERKJUM b(INAR SÕNINGARNAR
GENGU VEL OG MÎNNUM BER SAMAN UM AÈ NÒ SÁ
ÖETTA KOMIÈ ¹ GËÈAN VEGSPÎL ¶AÈ ER ENGINN BYRJ
ENDABRAGUR ¹ ÖESSU LENGUR ENDA ERU MENN FARNIR
AÈ GERA HINAR ÕMSU KÒNSTIR Å TRÁ m SEGIR +ARL
3ÕNINGIN ER OPIN FR¹ KL   ALLA DAGA

Vinsældir í Japan
Plata hljómsveitarinnar Skakkamanage, Lab of Love, er komin út
hjá japönsku tímarita- og tónlistarútgáfunni Afterhours. „Þeir
fengu eintak af plötunni í gegnum
Örvar úr múm sem var staddur
þarna úti. Hann gaf þeim plötu og
þau hrifust svona vel af henni að
þau höfðu samband við okkur og
vildu gefa hana út,“ segir Svavar
Pétur Eysteinsson, liðsmaður
Skakkamanage. „Það er verið að
leggja drög að því að fara til Japans og spila á næsta ári en það er
ekki komið lengra en það.“ Á plötunni eru tvö aukalög; annars
vegar jólalagið Merry Christmas
og hins vegar Drunk Tourist.
Skakkamanage heldur tónleika
á Organ 12. október til að fagna
útgáfu plötunnar í Japan. Ný plata
frá sveitinni kemur síðan út á
næsta ári og hefjast upptökur í
janúar. „Við erum að klára að
útsetja bunka af lögum sem við
erum búin að semja. Við ætlum að
frumflytja slatta af þeim á Organ
og á Airwaves,“ segir Svavar
Pétur.
FB

Semur fyrir
Anderson
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Jonny Greenwood, gítarleikari
Radiohead, semur
tónlistina við
nýjustu mynd
Pauls Thomas
Anderson, There
Will Be Blood. Daniel
Day-Lewis fer með
aðalhlutverkið í myndinni, sem er
byggð á skáldsögunni Oil! eftir
Upton Sinclair sem kom út 1927.
Upptökum er lokið á nýrri plötu
Radiohead en ekki hefur verið
ákveðið hvenær hún kemur út eða
hjá hvaða plötufyrirtæki. Síðasta
plata Radohead, Hail To The Thief,
kom út árið 2003.

3PAUGILEGAR HLIÈAR HERLÅFS
Hildur Helgadóttir hjúkrunarfræðingur sendir
frá sér bókina Í felulitum
á næstunni. Þar miðlar
hún af reynslu sinni af
friðargæslu og veltir upp
áleitnum spurningum um
þátttöku Íslands í slíkum
verkefnum.

3+!++!-!.!'% (LJËMSVEITIN

3KAKKAMANAGE VIRÈIST EIGA UPP ¹ PALL
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Hildur Helgadóttir fór til Bosníu
á vegum íslensku utanríkisþjónustunnar árið 1998, ásamt þremur öðrum Íslendingum; tveimur
læknum og einum hjúkrunarfræðingi. „Við fórum með breska
hernum í þetta verkefni á vegum
íslenska utanríkisráðuneytisins,
og undir merkjum Nató. Fyrst
fórum við í mánuð í þjálfun til
Bretlands, til að kynnast herdeildinni og herlífinu. Síðan
vorum við með þeim í Bosníu í
hálft ár,“ útskýrir Hildur. Verkefni Íslendinganna var fyrst og
fremst að sinna heilsugæslu og
sjúkrahúsþjónustu fyrir hermennina, frekar en almenning í
landinu. „Af því að hermenn eru
nú upp til hópa ungt og hraust
fólk þurfa þeir alla jafna ekki
mikið á heilbrigðisþjónustu að
halda. Af því hlaust þess vegna
svona allsherjar aðgerðarleysi.
Það er það sem sat í mér eftir
þessa reynslu, og er ein af ástæðunum fyrir því að ég fór að skrifa
um þetta,“ heldur Hildur áfram.
Í bókinni gagnrýnir Hildur það
fyrirkomulag sem var á þátttöku
Íslendinga í friðargæslu á þessum tíma. „Ég veit ekki annað en
að allir þeir hópar sem fóru utan
á vegum utanríkisráðuneytisins
á þessum árum hafi verið tengdir við herdeildir. Það fóru hópar

(),$52 (%,'!$«44)2 ¥ BËK SINNI ¥ FELULITUM VELTIR (ILDUR (ELGADËTTIR UPP SPURNING
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HLIÈUM HERLÅFSINS
&2¡44!",!¨)¨'6!

á hálfs árs fresti í nokkur ár. Ég
þekki nokkra af þeim sem fóru á
undan mér og eftir, og það var
alveg það sama upp á teningnum
hjá þeim, fólk hafði ekkert að
gera,“ segir Hildur.
Henni þykir því mikilvægt að
farið sé yfir í hvað starfskraftar
Íslendinga í friðargæslu nýtast.
„Þarna er verið að velja reynda
og góða atvinnulækna og hjúkrunarfræðinga, með fjölþætta og
breiða reynslu, en svo hefur
þetta fólk ekkert að gera. Kraftar þeirra væru betur nýttir í einhverjum öðrum verkefnum á
öðrum forsendum,“ segir Hildur.
Af aðgerðaleysi því sem hún

lýsir hljótast einnig nokkrar
spaugilegar uppákomur. „Ég geri
svolítið grín að þessum aðstæðum öllum, án þess að þetta sé einhver grínsaga. Þegar fólk er
svona í framandi landi og er alltaf að bíða eftir því að eitthvað
gerist fer það smám saman að
brjóta reglurnar. Við vorum svolítið eins og krakkar í sveit, fólk
fór að skríða út fyrir girðinguna
og athuga hvað það kæmist langt.
Það er margt spaugilegt sem
kemur upp, og herinn sjálfur er
náttúrlega alveg ótrúleg stofnun,“ segir Hildur og kímir.
Í felulitum kemur út á næstu
vikum. JPV gefur út.
SUNNA FRETTABLADIDIS

Meistaraverk í viðeigandi búning
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SÓLRÚN BRAGADÓTTIR

SIGURÐUR FLOSASON

TÓNLEIKAR
Laugarneskirkju

mið. 26. sept. kl. 20:30
Forsala: midi.is
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The Piper at the Gates of Dawn
var fyrsta plata Pink Floyd og
sú eina sem sveitin gerði með
Syd Barrett. Þessi fjörutíu ára
afmælisútgáfa er þreföld.
Á fyrsta disknum er upprunalega platan í mónó, á disk númer
tvö er platan endurhljóðblönduð í steríó og á þriðja disknum
eru smáskífulög sem ekki rötuðu á plötuna (þ. á m. Arnold
Layne, See Emily Play og Apples and Oranges) og að auki
aðrar útgáfur af nokkrum laganna, þ. á m. tvær af Interstellar Overdrive.
The Piper at the Gates of
Dawn kom upphaflega út 5.
ágúst árið 1967. Hún var að
mestu leyti tekin upp í hljóðveri 3 í Abbey Road á tímabilinu febrúar–júlí það ár. Á sama
tíma voru Bítlarnir að taka upp
Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts
Club Band í næsta herbergi.
Syd Barrett notaði mikið af
LSD á þessum tíma, „tuggði það
stöðugt, næstum daglega“ að
sögn. Heilsu hans hrakaði jafnt
og þétt á árinu og hann hætti í

Floyd snemma á árinu 1968, en
hann samdi langflest lögin á
Piper.
Tónlistin á Piper er mjög tilraunakennd. Sum laganna eru
popplög sem búið er að krukka
í, önnur eru hrein tilraunamennska, þ. á m. hið tíu mínútna sýruferðalag Interstellar
Overdrive. Tilraunamennskan
á plötunni kemur fram bæði í
spilamennskunni (gítar- og orgelorgíum), útsetningum (t.d.
röddun og hljóðeffektum), lagasmíðunum og textunum, sem
eru margir skemmtilegir.
The Piper at the Gates of
Dawn er eitt af höfuðverkum
enska sýrurokksins. Tónlistin
hefur elst mjög vel og þessi
nýja viðhafnarútgáfa er fyrirtak. Hún er bundin inn í bók
með textum og myndum og endurgerð af einni af klippimyndabókum Syd Barrett fylgir með í
sérstökum vasa.
Útgáfa sem hæfir meistaraverki eins og þessu.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

4«.,)34
4HE 0IPER AT THE 'ATES
OF $AWN
0INK &LOYD

(((((
¶ESSI FYRSTA OG EINA PLATA 0INK
&LOYD MEÈ 3YD "ARRETT ER EITT AF
HÎFUÈVERKUM ENSKA SÕRUROKKSINS
-EISTARAVERK SEM STENDUR FYRIR SÅNU
ENN Å DAG HÁR Å ÖREFALDRI FJÎRUTÅU
¹RA AFM¾LISÒTG¹FU
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Britney óhæf til að ala upp börnin

6)33)2 ¶²
(AMBORGARAR EIGA R¾TUR SÅNAR AÈ REKJA AFTUR TIL
FYRRI HLUTA NÅTJ¹NDU ALDAR ÖEGAR ÖÕSKUR KAUP
MAÈUR S¹ HEIMAMENN Å !SÅU MÕKJA KJÎT SITT
MEÈ ÖVÅ AÈ SETJA ÖAÈ UNDIR HNAKKA SÅNA %FTIR
ÖAÈ HNOÈUÈU ÖEIR KJÎTIÈ SAMAN OG BORÈUÈU
(UGMYNDIN N¹ÈI TIL HEIMABORGAR KAUPMANNS
INS (AMBORGAR ÖAR SEM MATURINN VAR KALLAÈ
UR (AMBORGARKJÎT

FOLK FRETTABLADIDIS

Hjálpar einhverfum syni
Leikkonan Jenny McCarthy segir
að kærasti sinn Jim Carrey hafi
hjálpað syni sínum Evan að takast
á við einhverfu sína. Áður en hún
hitti Carrey óttaðist McCarthy að
hún gæti ekki fundið góðan mann
vegna veikinda sonar síns en annað
kom á daginn.
„Það var án efa ákveðið fyrir
fram að Jim og Evan myndu ná vel
saman,“ segir hún í viðtali við tímaritið People. „Hann hefur hjálpað
Evan að komast yfir hindranir sem
ég gat ekki hjálpað honum með.
Stundum kallla ég hann einhverfuhvíslarann. Hann talar tungumál
sem Evan skilur og Evan finnur til
mikils öryggis hjá honum.“
Hin 34 ára McCartney og Carrey,
sem er 45 ára, viðurkenndu sam-

og það var hvítt duft og rör á borðinu.
Britney var alveg úti á túni og við héldum að hún myndi deyja,“ segir lífvörðurinn. Auk þessa segir lífvörðurinn að
Britney hafi neytt eiturlyfja á heimili
sínu meðan synir hennar dvöldust hjá
henni.
Í breskum fjölmiðlum í gær var sömuleiðis greint frá því að Britney hefði
verið valin versta mamman á meðal
fræga fólksins. Fékk hún yfirburðakosningu í könnuninni, sem gerð var á
breskri vefsíðu.

Lífvörður Britney Spears segir að söngkonan sé ófær um að ala upp börn sín
vegna andlegra vandamála sinna og eiturlyfjaneyslu. Lífvörðurinn, sem heitir
Tony Barretto, bar vitni um ástand
Britneyjar við réttarhald í forræðisdeilu hennar og Kevin Federline.
„Ég ákvað að bera vitni vegna þess að
Britney er orðin stjórnlaus og þarfnast
hjálpar,“ sagði Barretto í viðtali í News
of the World. „Ég gerði þetta fyrir börnin hennar. Hún er ekki góð móðir vegna
þess að hún á við andleg vandamál að
stríða og hún er háð eiturlyfjum. Það er
ekki gott umhverfi fyrir börn.“
Í viðtalinu kemur fram að fyrir
skemmstu óttaðist Barretto að Britney
hefði tekið of stóran skammt af eiturlyfjum. „Ég kom upp í herbergið hennar

+253450!2 *ENNY -C#ARTHY OG *IM
#ARREY ¹ GËÈUM DEGI Å 2ËM

band sitt opinberlega á síðasta ári.
Þrátt fyrir að vera afar ástfangin
ætlar McCarthy ekki að giftast
hinum tvífráskilda Carrey. „Það
verður ekki skrifað undir neitt
lagaplagg. Samband okkar nær
lengra en það. Jim kom inn í líf
okkar með opnu hjarta og opnum
örmum. Hann hefur lært mikið um
einhverfu. Hann hlustar. Það að
hlusta getur skipt sköpum.“
McCarthy skildi við leikstjórann
John Asher fyrir tveimur árum
eftir sex ára hjónaband. Skömmu
fyrir skilnaðinn var Evan, sem er
fimm ára, greindur með einhverfu.
McCarthy segir frá glímu sinni við
einhverfu sonar síns í bók sinni
Louder Than Words: A Mothers´s
Journey in Healing Autism.

«(& -!--! "RITNEY 3PEARS ¾TTI EKKI
AÈ HAFA FORR¾ÈI YFIR BÎRNUM SÅNUM AÈ
SÎGN LÅFVARÈAR HENNAR

Tilþrifamikil tíska
Tískuvikan í London hefur
nú runnið sitt skeið. Sýning
House of Holland, Louise
Gray og Noki undir merkjum Fashion East vakti
mikla athygli, en þar var
hver klæðnaðurinn öðrum
tilþrifameiri. Sumartíska
Kisa var hins vegar hvít,
svört og í gráum tónum
þess á milli. Hönnun
Matthew Williamson féll
í kramið hjá áhorfendum,
en Prince stal þó senunni
á þeirri sýningu þegar
hann stökk upp á svið og
söng fyrir hópinn.
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Þriggja ára skilorð
Rapparinn Snoop Dogg hefur verið
dæmdur í þriggja ára skilorðsbundið fangelsi og til að inna af
hendi 160 klukkustunda samfélagsþjónustu eftir að hann játaði
sig sekan um að hafa haft í fórum
sínum hættulegt barefli.
Snoop var handtekinn á flugvelli
í Kaliforníu fyrir ári eftir að bareflið fannst í tösku hans. „Markmið Snoop er að búa til tónlist, ekki
að mæta í réttarsali,“ sagði lögfræðingur hans. „Hann vill halda
áfram með líf sitt. Hann vill taka
upp tónlist, leika í kvikmyndum og
koma fram á tónleikum.“
Þetta er í annað sinn á þessu ári
sem rapparinn sleppur við fangelsisdóm. Í apríl var hann dæmdur
í fimm ára skilorðsbundið fangelsi
og til að inna af hendi 800 klukku-

Timberlake talar um kærusturnar

3.//0 $/'' 2APPARINN 3NOOP $OGG

HEFUR VERIÈ D¾MDUR Å ÖRIGGJA ¹RA SKIL
ORÈSBUNDIÈ FANGELSI

stunda samfélagsþjónustu eftir að
hann játaði að hafa haft fíkniefni
og byssu í fórum sínum.

Britney Spears, en þau hættu
saman fyrir fimm árum. „Ég
veit það hreinlega ekki,“ sagði
Timberlake. „Ég hef ekki talað
við hana árum saman.“ Söngvarinn bætti þó við að Britney væri
frábær einstaklingur með afar
stórt og gott hjarta.

Söngvarinn Justin Timberlake
er meðal annars þekktur fyrir
að ræða ekki ástarsambönd sín,
hvorki fyrrverandi né núverandi. Hann gerði þó undantekningu á því í viðtali hjá Opruh
Winfrey á miðvikudag þar sem
hann tjáði sig bæði um Jessicu
Biel og Britney Spears.
Hann nefndi Jessicu þó ekki á
nafn heldur sagðist hann vera
að hitta ákveðna manneskju sem
„ilmaði mjög vel“. Sömuleiðis
viðurkenndi hann að vera rómantískur og sagðist stundum
syngja fyrir kærustuna.
Oprah spurði Timberlake
einnig hvað hann héldi að væri í
gangi hjá hans fyrrverandi,
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3ÎNGVARINN ER AFAR VAR
F¾RINN ÖEGAR KEMUR AÈ ÖVÅ
AÈ TALA UM EINKAM¹LIN
/PRAH 7INFREY N¹ÈI ÖË
UPP ÒR HONUM NOKKRUM
SETNINGUM
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AÈALLEIKKONAN Å 7EEDS HEFUR ¾TTLEITT
LITLA STÒLKU FR¹ !FRÅKU

Ættleiðir
afríska stúlku
Mary-Louise Parker, aðalleikonan
í þáttaröðinni Weeds, hefur fetað
í fótspor Angelinu Jolie og
ættleitt stúlku frá Afríku. Parker
á þriggja ára son með leikaranum
Billy Crudup, en þau hættu saman
áður en að hann kom í heiminn,
eftir að hafa verið saman í átta ár.
Parker, sem var tilnefnd til
tveggja Emmy-verðlauna fyrir
leik sinn í Weeds, sást með dóttur
sinni yfir helgina. Talsmenn
hennar hafa þó ekki gefið upp
hvenær ættleiðingin átti sér stað.
Heimildarmaður People Magazine segir Parker vera í skýjunum.
„Mary-Louise er frábær mamma,
hún gæti ekki verið hamingjusamari yfir þessu.“
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EÈA «KINDIN VERÈUR SÕND OFAN Å ,AUGAR
DALSLAUG HINN  SEPTEMBER

Jaws sýnd í
sundlaug
Spennumyndin Jaws eftir Steven
Spielberg verður sýnd í Laugardalslaug hinn 29. september á
Alþjóðlegri kvikmyndahátíð í
Reykjavík. Sýningartjaldi
verður komið fyrir í lauginni og
verður myndinni varpað þangað.
Þá verður hljóðkerfi sem varpar
hljóði undir yfirborð vatnsins
komið fyrir og því verður aðeins
hægt að sjá og heyra í því sem
fram fer með því að kafa ofan í
laugina.
Ef upplifunin reynist of
raunveruleg er hægt að flýja
upp á bakkann og klára myndina
í öruggri fjarlægð, því myndinni
verður einnig varpað á venjulegt
tjald með hefðbundnu hljóðkerfi
fyrir þá áhorfendur sem vilja
vera á þurru landi.

Reykjavík: Mörkin 4, sími: 533 3500

Akureyri: Hofsbót 4, sími: 462 3504

Opið virka daga: 10-18 og laugardaga 11-16
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STIN ER STERKASTA AFLIÈ

Skemmtilegustu vinkonur í
heimi eru mættar.

Allir eiga sín leyndarmál.

Langmest sótta myndin á Íslandi í dag

Mynd í anda Clueless
og Mean Girls.

Óvæntasti sálfræðitryllir ársins.

AKUREYRI

ÁLFABAKKA

12

BRATZ - THE MOVIE

kl. 6

L

16

kl. 8 -10
kl. 6 síðustu sýningar

16

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

SHOOT ´EM UP
ASTRÓPÍÁ

kl. 8 - 10:30

14

MR. BROOKS
VACANCY

kl. 8
kl. 10

16

DISTURBIA
ASTRÓPÍÁ
ASTRÓPÍÁ

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

L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

kl. 5:30

CHUCK AND LARRY
CHUCK AND LARRY

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

MR. BROOKS
BRATZ

VIP
L

L

16

KEFLAVÍK

VIP
L

KRINGLUNNI

CUCK AND LARRY
BRATZ THE MOVIE

kl. 8 - 10:10
kl. 8

L

DISTURBIA

kl. 10:10

12

L

MR. BROOKS

kl. 8 - 10:30

16

BRATZ
LICENSE TO WED

kl. 5:30
kl. 8

L

KNOCKED UP

kl. 8 - 10:30

12

7

VEÐRAMÓT

kl. 8 - 10:20

14

ASTRÓPÍÁ
BOURNE ULTIMATUM

kl. 6
kl. 8 - 10

L

TRANSFORMERS

kl. 10:30

SELFOSSI

14

DIGITAL

10

Sími: 553 2075

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
CHUCK & LARRY
HÁKARLABEITA ÍSL TAL
HAIRSPRAY
KNOCKED UP

kl. 5.45, 8 og 10.20
kl. 6 600 kr.
kl. 5.30, 8 og 10.20
kl. 8 og 10.30

12
L
L
14

www.laugarasbio.is - Miðasala á
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Heimildarmyndin Lion in
the House fylgir eftir fimm
krabbameinsveikum börnum og fjölskyldum þeirra í
sex ár. Myndin fékk bandarísku Emmy-verðlaunin í
flokki heimildarmynda og
verður sýnd á RIFF-kvikmyndahátíðinni sem hefst
hér í vikunni. Jarþrúður
Karlsdóttir ræddi við leikstjóra myndarinnar.

„Þegar dóttir okkar veiktist af
krabbameini breytti það öllu í
okkar lífi. Það gjörbreytti fjölskyldustrúktúrnum og kenndi mér
margt. Hvað það er að vera móðir
og hve sterkt afl ástin er,“ segir
Julia Reichert, annar leikstjóri
heimildarmyndarinnar Lion in the
House, sem fylgir eftir lífi fimm
krabbameinssjúkra barna og fjölskyldna þeirra í sex ár.
Nafn myndarinnar, Ljón í húsinu, vísar til krabbameinsins. Þess
að tilvera þess hefur svipuð áhrif
og lifandi ljón í stofunni myndi
hafa. Maður gleymir því ekki svo
glatt.
Julia gerði myndina með manni
sínum Steven Bognar. Þau eru
bæði margverðlaunaðir leikstjórar, Julia hefur tvisvar verið tilnefnd til Óskarsverðlaunanna
fyrir heimildarmyndir sínar og
Lion in the House vann bandarísku Emmy-verðlaunin um síðustu helgi.

3AGA SEM ÖARF AÈ SEGJA
Þrátt fyrir persónulega reynslu
þeirra af börnum með krabbamein
var hugmyndin að myndinni ekki
þeirra. Barnalæknir sem var að
leita að einhverjum sem væri tilbúinn að gera mynd um þetta efni
hringdi í þau og falaðist eftir því
að þau gerðu heimildarmynd.
„Fyrst þegar hann spurði okkur
var svarið strax nei. Við gátum
ekki hugsað okkur að fara aftur
inn í heim krabbameinsins sem
við vorum nýsloppin frá,“ segir
Steve en dóttir þeirra var þá
nýlæknuð af krabbameini. „Það
tók okkur hins vegar ekki nema

+2!""!-%).36%)+ "®2. !LEX ,OUG
HEED ER EIN ÖEIRRA FIMM BARNA SEM
FYLGST ER MEÈ Å MYNDINNI

,*«. ¥ (²3).5 *ULIA 2EICHERT OG 3TEVEN "OGNAR UNNU %MMY VERÈAUNIN FYRIR HEIMILD
ARMYNDINA ,ION IN THE (OUSE SEM FYLGIR EFTIR FIMM KRABBAMEINSVEIKUM BÎRNUM OG
FJÎLSKYLDUM ÖEIRRA Å SEX ¹R

fimm mínútur að átta okkur á að
við yrðum að gera þetta.“ Julia
heldur áfram: „Ef það væri ekki
fyrir dóttur okkar hefðum við ekki
gert myndina. Við hefðum ekki
vitað að þetta væri saga sem þyrfti
að segja.“

.ÅU ¹RA VINNA
Þegar þau byrjuðu höfðu þau þó
ekki hugmynd um hvað þau væru
að fara út í. „Við vorum mjög
„naív“. Við héldum að við myndum fara á spítalann, taka myndir í
svona eitt ár og klára myndina.
Dóttir okkar var veik í ár, læknaðist og svo héldum við bara áfram
að lifa eðlilegu lífi og þannig héldum við að þetta væri yfirleitt.“
Raunveruleikinn var allt annar.
Vinnsla myndarinnar tók níu ár og
á þessum tíma tengdust þau fjölskyldunum sterkum böndum.
Í tengslum við sýningu myndarinnar verða Julia og Steven með
námskeið í eftirvinnslu fyrir kvikmyndagerðarfólk. Við gerð myndarinnar tóku þau upp rúma 520
tíma af efni sem þau styttu niður í
tæplega fjögurra stunda mynd í
tveimur hlutum. Námskeiðið fer
fram hinn 3. október í Norræna
húsinu.
6ILJA OPNA UMR¾ÈU
Í myndinni er fylgt eftir lífi fimm

barna og fjölskyldna þeirra í sex
ár. Myndin sýnir sorgir þeirra og
gleði, litla og stóra sigra og langa,
erfiða baráttu allra sem koma að.
Ekki bara fjölskyldnanna heldur
líka læknanna og hjúkrunarfólksins.
„Öll börnin vildu vera með í
myndinni. Foreldrarnir tóku þátt í
myndinni bæði vegna barnanna,
því í langri sjúkrahússdvöl er öll
tilbreyting kærkomin, en líka til
að reyna að koma einhverju til
leiðar. Þau myndu líka ganga í
gegnum þetta óháð því hvort við
værum á staðnum eða ekki og við
gætum alveg eins tekið það upp.“

STIN OG DAUÈINN
Gerð myndarinnar hafði mikil
áhrif á þau bæði. Aðeins tvö barnanna eru enn á lífi og talin læknuð. „Við skiljum dauðann miklu
betur núna, erum ekki hrædd við
hann langur. Við skiljum ástina
líka miklu betur. Við sáum hana
þarna í sínu tærasta formi. Það er
magnað að horfa á foreldri berjast fyrir lífi barnsins síns,“ segir
Julia. „Ég lærði líka að hætta að
dæma fólk fyrir ákvarðanirnar
sem það tekur. Áður dæmdi ég oft
foreldrana
fyrir
ákvarðanir
þeirra. Núna trúi ég því að allir
séu að gera sitt besta og það sé
ekki mitt að dæma það.“

Stuttur en eftirminnilegur
- L.I.B., Topp5.is

-A.F.B. Blaðið

SÍMI 564 0000

SHOOT´EM UP
SHOOT´EM UP LÚXUS
HÁKARLABEITA 600 KR.
HAIRSPRAY
VACANCY
VEÐRAMÓT
KNOCKED UP
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL

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

16 SHOOT´EM UP
HÁKARLABEITA 600 KR.
VACANCY
VEÐRAMÓT
16 RUSH HOUR 3
14
14

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

kl.6 - 8 - 10
kl.6
kl. 8 - 10
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 8 - 10.20

16
16
14

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

CHUCK AND LARRY
HAIRSPRAY
VEÐRAMÓT
ASTRÓPÍA
BOURNE ULTIMATUM

SÍMI 551 9000

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

12 CHUCK AND LARRY
HÁKARLABEITA 600 KR.
14 HAIRSPRAY
KNOCKED UP
14

kl. 6 - 8 - 10.10
kl. 6
kl. 8
kl. 10.10

12

14

Heavenly Sword er eitt af fyrstu
trompspilum Sony fyrir Playstation3 leikjatölvuna þessa vetrarvertríð sem nú er að byrja og
spannar fimm daga í lífi Nariko.
Hún er dóttir foringja hins himneska sverðs sem ætt hennar hefur
gætt í margar aldir. Sverðið er
talið hafa stigið niður af himni og
síðan þá hefur verið eftirsótt af
öllum sem hafa viljað notað það til
að ná völdum. Til að vernda fjölskyldu sína og vini tekur Nariko
upp sverðið og notar það gegn
hinum illa konungi Bohan, þrátt
fyrir að vita að það muni kosta
hana lífið.
Þó að Nariko sé aðalpersóna
leiksins mun spilarinn stundum
spila sem Kai fóstursystir Nariko.
Kai er yndisleg persóna og mín
uppáhalds í leiknum. Kai er með
boga og örvar en getur að öðru
leyti ekki varið sig. Hennar partar í leiknum eru því frekar öðruvísi og brjóta leikinn upp. Þegar
Kai skýtur ör úr boga sínum
hefur maður tækifæri á að nota
sixaxis-stjórnun
leiksins
og
stjórna hvert örin hennar fer.
Þetta tekur andartak að læra og
er stórskemmtilegt.

Nariko hefur Sverðið sér til
halds og trausts. Það eru þrír
stansar sem spilarinn getur notast
við og til að lifa bardagana af er
mikilvægt að læra hvaða stans
virkar á móti árásum óvinanna.
Þetta snýst allt um ákveðið
mótjafnvægi.
Styrkur leiksins liggur að mínu
mati í raddsetningu og hreyfingum persónanna. Þar er að þakka
Andy Serkis, sem lék Gollum í
Hringadróttinssögu. Serkis er
dramatískur leikstjóri leiksins og
ljær Bohan konungi, aðalóþokka
leiksins, bæði rödd sína og andlit.
Á milli hasarparta leiksins eru
leikin atriði innan leiksins þar sem
leikurinn og raddsetningin fá að
njóta sín til hins ýtrasta.
Grafík leiksins og hljóð eru til
fyrirmyndar og sýna hvert stökkið á milli Playstation2 og Playstation3 er mikið. Hin nýja kynslóð
leikjatölva er að gera hluti sem
mann gat bara dreymt um áður.
Leikurinn er hraður og það hægist aldrei á hasarnum. Heavenly
Sword er stuttur en mjög eftirminnilegur og sómar sér vel í
safni Playstation3-eigenda.
3VEINN ! 'UNNARSSON
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,EIKURINN SËMIR SÁR VEL SEM STËR
(OLLYWOOD MYND OG ÁG HVET FËLK TIL
AÈ UPPLIFA ¾VINTÕRIÈ SEM ER (EAVENLY
3WORD
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Skrítin og sjálfstæð Björk
Stór grein um tónlistarmanninn
og upptökustjórann Valgeir Sigurðsson er að finna í breska
dagblaðinu The
Independent. Dvaldi

blaðamaður í fimm daga á Íslandi
og lætur vel af landi og þjóð.
Í greininni kemur fram að Valgeir hafi verið hægri hönd Bjarkar Guðmundsdóttur í mörg ár en
núna stígi hann loks úr skugganum með útgáfufyrirtæki sitt
Bedroom Community og með
sólóplötu sinni Ekvilibrium. Valgeir fékk stóra
tækifærið sem upptökustjóri þegar hann var
beðinn um að vinna að
lögum Bjarkar fyrir
söngvamyndina Dancer in the Dark. Hann
ber söngkonunni vel
söguna. „Fólk er mjög
stolt af henni. Það er
gott fyrir okkur að ímynd
íslenskrar tónlistar úti í
heimi sé svona skrítin og sjálfstæð.“
Valgeir segist á sínum tíma
hafa rætt við Björk um að búa til
„heimagerða“ tónlist, sem síðar
varð til í heimahljóðveri hans,
Gróðurhúsinu. „Hún sagði mér
frá alls kyns undarlegum hugmyndum eins og að búa til lag
með því að nota öll hljóðin úr
eldhúsinu,“ segir Valgeir, sem
"*®2+ "JÎRK 'UÈMUNDSDËTTUR HEFUR

UNNIÈ MIKIÈ MEÈ 6ALGEIRI 3IGURÈS
SYNI Å GEGNUM TÅÈINA
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OG TËNLISTARMAÈURINN 6ALGEIR 3IGURÈS
SON ER Å VIÈTALI Å BRESKA DAGBLAÈINU 4HE
)NDEPENDENT

einnig hefur tekið upp fyrir
þekkta flytjendur á borð við
Bonnie „Prince“ Billy, Cocorosie
og Maps. „Að fá tónlistarmenn
heim til mín er að mínu mati rétta
aðferðin til að búa til tónlist,“
segir hann. „Það er mjög persónulegt vegna þess að það er
ekki hægt að fara neitt annað. Ég
tengist verkefnunum miklum tilfinningaböndum og þegar ég lýk
við þau líður mér eins og ég sé að
binda enda á ástarsamband.“

Spennandi Airwaves-sveit
Ein af mest spennandi hljómsveitum
næstkomandi
Airwaveshátíðar er án efa Ra Ra Riot frá
Syracuse
í
Bandaríkjunum.
Miðað við umtalið á hinum ýmsu
miðlum um tónleika sveitarinnar
gæti Ra Ra Riot orðið einn
óvæntasti glaðningur hátíðarinnar.
Hljómsveitin varð hins vegar
fyrir gríðarlegu áfalli í byrjun
sumars þegar trommari sveitarinnar drukknaði. Ra Ra Riot
hefur hins vegar haldið ótrauð
áfram þrátt fyrir missinn en
þessi stuttskífa sveitarinnar leit
dagsins ljós réttum mánuði eftir
fráfall trommarans, John Pike.
Það er því á dramatískan hátt
sem lögin sex á plötunni kallast á.
Dying Is Fine og Ghost Under
Rocks eru kannski bestu dæmin.
Yfirbragðið er hins vegar kankvíst og hispurslaust. Meðlimir Ra
Ra Riot framkalla afar safaríkar
melódíur með ljúffengu bragði.
Hér er einfaldlega á ferð beinskeytt og gítardrifið kraftapopp,
skreytt
með
hógværum
strengjum. Samanburður við
Arcade Fire er því nærri óumflýjanlegur, sérstaklega er lagið
A Manner to Act vel til þess fallið. Manni finnst samt allt einhvern veginn hófstilltara í fari
Ra Ra Riot en Arcade Fire.

4«.,)34
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'RÅÈARLEGA SPENNANDI STUTTSKÅFA MEÈ
BITAST¾ÈUM LÎGUM 'ÅTARDRIFIÈ KRAFT
APOPP Å H¹UM G¾ÈAFLOKKI

Þessi stuttskífa Ra Ra Riot
sannar að hér er hljómsveit sem
getur vel gert magnaða hluti með
tíð og tíma. Við skulum vona að
sú verði raunin á Airwaves í október.
3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON
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 'UÈJËN 6ALUR ¹ LEIÈ Å AÈGERÈ
(ANDKNATTLEIKSKAPPINN 'UÈJËN 6ALUR 3IGURÈSSON SPILAR
EKKI MEÈ 'UMMERSBACH N¾STU VIKURNAR 'UÈJËN FËR
ÒR AXLARLIÈ Å LEIK 'UMMERSBACH UM HELGINA OG MUN ÖVÅ
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Owen aftur frá
vegna meiðsla
&«4"/,4) Newcastle vann góðan

heimasigur á West Ham í ensku
úrvalsdeildinni í gær. Mark
Viduka skoraði tvö marka
Newcastle í leiknum sem komust
upp í fimmta sæti með sigrinum.
Newcastle varð fyrir áfalli í
leiknum þar sem hinn meiðslahrjáði framherji þeirra, Michael
Owen, þurfti að yfirgefa völlinn í
byrjun seinni hálfleiks og ekki
var vitað hversu alvarleg
meiðslin eru.
„Ef Owen þarf að fara í aðgerð
þá fer hann strax í hana. Hans
hagsmunir eru ofar öllu öðru,“
sagði Sam Allardyce, stjóri
Newcastle.
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3AMI AUMINGJASKAPURINN
HJ¹ OKKUR OG Å ALLT SUMAR
Ívar Björnsson tryggði Fram 1-1 jafntefli gegn KR með marki í uppbótartíma.
Stefán Logi Magnússon, markvörður KR, var foxillur út í sína menn í leikslok.
&«4"/,4) Ívar Björnsson tryggði

Fram eitt mikilvægt stig í 1-1 jafntefli við KR í botnbaráttu- og borgarslagnum á Laugardalsvelli í
gær.
Jöfnunarmarkið kom í uppbótartíma þegar pressa Framliðsins
upp við KR-markið var orðin mjög
mikil og í rauninni aðeins tímaspursmál hvenær markið kæmi.
Þetta var fimmti leikurinn í röð
sem Framarar ná í stig og fyrir
vikið er staða liðsins mun betri
fyrir lokaumferðina. Framliðið
hefur miklu betri markatölu en
KR og það gæti skipt máli þegar
upp er staðið um næstu helgi.
„Þetta var bara snilld og ætli
þetta sé ekki eftirminnilegasta
markið sem ég hef skorað hingað
til,“ sagði markaskorari Framara,
Ívar Björnsson, sem var kátur í
leikslok. Ívar hafði komið inn á
sem varamaður fimmtán mínútum áður. „Maður varð að koma inn
og sanna sig. Óli sagði mér að fara
inn á og berjast og sýna hvað ég
gæti en það er rosalega sætt að
skora á 90. mínútu,“ sagði Ívar
sem var að skora sitt fyrsta mark
síðan í þriðju umferðinni.
„Loksins datt þetta hjá mér því
ég var búinn að fá nóg af færum í
sumar. Ég sagði að þetta gengi
ekki þegar hann bjargaði frá mér
á línunni og negldi hann inn,“ sagði
Ívar sem skoraði markið eftir að
varnarmenn KR höfðu bjargað frá
honum á marklínu.
Það leit samt út fyrir að glæsilegt mark Óskars Arnar Haukssonar á 49. mínútu myndi færa
KR-ingum þrjú stig og góða stöðu
í botnbaráttunni en KR-liðið hafði
þó ekki gert mikið meira en að
skora þetta eina mark. Framarar
voru bæði grimmari og sókndjarfari. Logi Ólafsson hafði skipt
tveimur varnarsinnuðum leik-

#!2,/3 4%6%: 3KORAÈI SITT FYRSTA MARK

FYRIR 5NITED Å G¾R

Vondir dagar
hjá Chelsea
&«4"/,4) Það er lítil gleði í
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MUNDSSON Å G¾R
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mönnum inn fyrir sóknarmenn á
lokakaflanum og liðið lagði alla
áherslu á að halda fengnum hlut.
Sú ráðstöfun gerði það einungis að
verkum að liðið féll enn aftar á
völlinn sem endaði síðan með því
að Framarar jöfnuðu.
Stefán Logi Magnússon varði
oft á tíðum vel í marki KR-inga en
hann var ekki sáttur með sína liðsfélaga í leiknum. „Það er hryllingur að fá á okkur þetta mark en við
áttum þetta samt bara skilið. Við
vorum búnir að bíða eftir þessu í
30 mínútur,“ sagði Stefán Logi
sem varði meðal annars fjögur
skot á lokamínútunum áður en
hann þurfti að horfa á eftir boltanum í markið í blálokin.
„Þetta er sami aumingjaskapurinn sem er búinn að vera hjá okkur

í allt sumar. Menn benda á hver
annan í staðinn fyrir að gera það
sem fyrir var lagt,“ sagði Stefán
foxillur í leikslok. „Þetta er stig í
húsi en þau áttu að vera þrjú.
Framararnir börðust eins og ljón
og voru miklu klókari en við. Þeir
sáu það að við vorum ekki tilbúnir
í þetta,“ sagði Stefán Logi sem
stóð fyrir sínu í leiknum.
Fyrri hálfleikur hafði ekki upp á
margt að bjóða. Bæði lið vörðust
vel, tóku litla áhættu og gáfu ekki
mörg færi á sér. Það var meira í
gangi í seinni hálfleik og eftir
mark KR-inga tóku Framarar
smám saman öll völd á vellinum
og reyndu hvað þeir gátu til að
jafna leikinn sem tókst síðan á
endanum.

Fátt um fína drætti í Kópavogsslagnum

*!&.4%&,) "LIKINN 0RINCE 2AJCOMAR Å
BAR¹TTU VIÈ (+ INGANA SGRÅM !LBERTSSON
OG #ALUM ¶ËR "ETT
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

við af því er virtist litla snertingu
á 83. mínútu og varamaðurinn
Þórður Birgisson skoraði örugglega með sinni fyrstu snertingu.
Ólafur Kristjánsson, þjálfari
Breiðabliks, var mjög vonsvikinn
í leikslok. „Við höfum átt í vand-

herbúðum Chelsea þessa dagana.
Fyrst missti liðið stjórann sinn,
José Mourinho, og í gær tapaði
liðið fyrir Man. Utd á Old
Trafford, 2-0. Það voru Carlos
Tevez og Louis Saha sem skoruðu
mörk United en mark Saha kom
úr víti.
Það var þó Mike Dean dómari
sem stal senunni. Hann sleppti
augljósu víti á Chelsea snemma í
leiknum en henti síðan John Obi
Mikel af velli og þótti það spjald
grimmur dómur. Sir Alex
Ferguson vildi þó fá annað rautt
spjald á Joe Cole er hann tæklaði
Ronaldo illa.
„Cole átti að sjá rautt. Svona
tæklingar eru stórhættulegar og
það er ekki honum að þakka að
Cristiano sé ekki stórslasaður,“
sagði Ferguson reiður en Avram
Grant, stjóri Chelsea, var líka
ósáttur við dómarann og hefur
þegar áfrýjað spjaldi Mikel.
„Ferguson á ekki að kvarta
heldur getur hann verið ánægður
með dómarana. Dómarinn gerði
sitt besta en gerði þrjú afdrifarík
mistök – rauða spjaldið, fyrsta
markið og svo vítið,“ sagði Grant.
HBG

OOJ FRETTABLADIDIIS

(+ F¾RÈIST STIGI N¾R ÖVÅ AÈ HALDA S¾TI SÅNU Å ,ANDSBANKADEILDINNI

jöfn, 1-1, í miklum baráttuleik í
Landsbankadeildinni í gærkvöldi.
Eins og oft vill verða í nágrannaslögum sem þessum þá var baráttan á kostnað gæðanna.
Breiðablik var sterkari aðilinn í
fyrri hálfeik án þess þó að skapa
sér mörg góð færi. Eitt þeirra leit
þó dagsins ljós á 41. mínútu þegar
Gunnar Örn Jónsson átti góða
rispu upp hægri kantinn. Gunnar
Örn sendi boltann fyrir þar sem
Ásgrímur Albertsson varð fyrir
því óláni að senda boltann í eigið
mark undir mikilli pressu frá
Magnúsi Páli Gunnarssyni.
HK sótti í sig veðrið í seinni
hálfleik og var þá meira jafnræði
með liðunum. Eins og í fyrri hálfleik var lítið um færi en HK jafnaði metin úr vafasamri vítaspyrnu.
Oliver Jaeger féll í vítateignum

./2$)# 0(/4/3'%449 )-!'%3
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&«4"/,4) HK og Breiðablik skildu
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Baráttan skein úr hverju Valsandliti

ræðum með að drepa leiki sem við
eigum að klára í allt sumar. Annars var HK að berjast fyrir lífi
sínu og ná í mikilvægt stig. Þjálfarar á Íslandi virðast stilla upp
fimm manna varnarlínu og ég get
svo sem ekkert sett út á það. Menn
verða að eiga það við sig,“ sagði
Ólafur óánægður eftir að horfa á
leiðinlegan leik.
Gunnar Guðmundsson, þjálfari
HK, var öllu ánægðari í leikslok.
„Við náðum í gríðarlega mikilvægt stig. Ég var ósáttur við fyrri
hálfleikinn þar sem við vorum
seinir í öll návígi en það var mikill
vilji til að jafna leikinn og komast
yfir í seinni hálfleik,“ sagði Gunnar. HK er enn í fallhættu fyrir síðustu umferðina í deildinni í sjöunda sæti en stigið í dag gæti farið
langt með að halda liðinu í deildinni.
GMI
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«LAFUR *ËHANNESSON

Treystum á
Kópavogsrisann
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*ËHANNES 6ALGEIRSSON 

&«4"/,4) Ólafur Jóhannesson,

  "ALDUR !ÈALSTEINSSON 
  (ELGI 3IGURÈSSON 

þjálfari FH, var óánægður með
frammistöðu sinna manna í
leiknum.
„Það er erfitt að segja hvað
klikkaði hjá okkur í dag. En þeir
voru einfaldlega betri en við,“
sagði hann en minnti um leið á að
mótið er ekki búið. „Nú er þetta
ekki lengur í okkar höndum og
við verðum bara að vona að
Kópavogsrisinn vakni með hvelli
í næsta leik,“ sagði Ólafur og átti
þar við lið HK, andstæðinga
Valsmanna í lokaumferðinni. „Það
dásamlega við fótboltann er að
allt getur gerst og þess vegna
höldum við enn í vonina,“ sagði
Ólafur.
VIG
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6ALDATÅÈ &( ¹ ENDA RUNNIN
Það er allt útlit fyrir valdaskipti í íslenskum fótbolta eftir að Valur gerði sér lítið
fyrir og lagði Íslandsmeistara FH, 2-0, á Kaplakrika í gær. Sigur Vals var fyllilega verðskuldaður. Valsmenn verða Íslandsmeistarar með sigri á HK.
&«4"/,4) FH var búið að sitja á

toppi
Landsbankadeildarinnar
síðan 19. júlí árið 2004 áður en þeir
lutu í gras fyrir Val á heimavelli í
gær. FH hafði setið samfleytt á
toppnum í 60 umferðir. Þetta var í
fjórða skiptið sem Valur fékk
tækifæri til að komast á toppinn
og óhætt að segja að Valsmenn
komi upp á hárréttum tíma.
Fyrri hálfleikur var bráðfjörugur og leikmenn héldu áhorfendum
heitum með fjörugum leik. Valsmenn þurftu að sækja til sigurs í
leiknum enda tveim stigum á eftir
meisturunum.
Þeir mættu mun betur stemmdir til leiks, voru grimmari á alla
bolta á meðan FH-ingar voru fullrólegir í tíðinni. Valsmönnum gekk
vel að komast upp kantana þar
sem Baldur Aðalsteinsson og
Bjarni Ólafur fóru mikinn.
Helgi Sigurðsson var síðan mjög
ógnandi í fremstu víglínu og hélt

óöruggri vörn FH við efnið. Valsmenn bökkuðu líka vel, lokuðu
svæðum og voru síðan fljótir
fram.
Það var einmitt úr snarpri sókn
sem Valur tók forystuna. Freyr
Bjarnason missti þá af boltanum,
Helgi lagði boltann út í teiginn þar
sem Guðmundur Benediktsson lét
boltann fara og fyrir aftan hann
kom Húsvíkingurinn Baldur Aðalsteinsson og lagði boltann snyrtilega í netið.
Eins og búast mátti við féllu
Valsmenn nokkuð til baka í síðari
hálfleik. FH-ingar reyndu hvað
þeir gátu að brjótast í gegnum
þéttan og gríðarlega vel skipulagðan varnarmúr Vals en án
árangurs.
Það var engin hugmyndaauðgi í
sóknarleik meistaranna, þeir komust ekkert upp vængina sem fyrr
og sóknarleikurinn einkenndist af
háum sendingum í teiginn sem

6ÅKINGAR ERU KOMNIR ¹ BOTN ,ANDSBANKADEILDARINNAR EFTIR   TAP GEGN ¥!

Valur var í litlum vandræðum
með.
Ólafur Jóhannesson, þjálfari
FH, hefði að ósekju mátt hrista
upp í leik sinna manna fyrr og það
var ekki fyrr en Atli Guðnason
kom af bekknum tíu mínútum
fyrir leikslok sem FH náði að ógna
Val af einhverju viti. Atli fékk
strax færi en skallaði yfir.
Skömmu síðar komst hinn lúsiðni Helgi Sigurðsson inn fyrir
vörn FH og hann lagði boltann
listavel í netið framhjá Daða í
marki FH.
Sigur Vals var fyllilega verðskuldaður. Valsmenn voru betri í
vörn sem sókn og það segir sína
sögu að FH náði nánast aldrei að
opna vörn Valsmanna að einhverju
ráði. Valur hefur öll ráð í hendi sér
fyrir lokaumferðina. Það er í
þeirra höndum að velta FH endanlega af valdastóli í íslenskum fótbolta.
HENRY FRETTABLADIDIS

®25''52 +JARTAN 3TURLUSON VAR ÎRYGGIÈ

UPPM¹LAÈ Å MARKI 6ALS Å G¾R OG GREIP OFT
VEL INN Å LEIKINN
&2¡44!",!¨)¨!.4/.
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Valur átti sigurinn skilinn
&«4"/,4) Leikmenn FH voru
niðurlútir er þeir gengu af velli í
Kaplakrika í gær og miðjumaðurinn Davíð Þór Viðarsson var
fámáll í leikslok.
„Við mættum einfaldlega ekki
tilbúnir til leiks og því fór sem
fór. Það er ömurlegt að hafa lent á
svona degi í þessum leik, fyrir
framan alla þessa áhorfendur á
okkar heimavelli,“ sagði Davíð.
„Ég ætla ekkert að vera að reyna
að afsaka þetta, Valsarar voru
bara betri og áttu sigurinn
skilinn.“
VIG

+EFLAVÅK S¹ ALDREI TIL SËLAR Å RB¾NUM

Víkingar voru sjálfum sér verstir Fjögurra stjörnu

frammistaða hjá Fylki

&«4"/,4) Víkingur og ÍA mættust á

Akranesi í hörkuleik sem spilaður
var við erfiðar aðstæður. ÍA fór
með sigur, 1-0, en Víkingur var
meira með boltann í leiknum og
átti fleiri skot en nýttu sér ekki
tölfræðilega yfirburði sína.
ÍA-liðið náði að skora strax á 16.
mínútu þegar Andri Júlíusson var
fyrstur að átta sig í teignum og
afgreiddi boltann í netið eftir að
skalli Björns Bergmanns fór í slá.
En fram að markinu höfðu Víkingar sótt grimmt og leikurinn
nánast farið fram á vallarhelmingi ÍA. Jafnræði var með liðunum
fram að hálfleik, en Víkingur var
þó nær því að skora eftir hálftíma
leik þegar Sinisa Kekic átti skot
rétt framhjá.
Í seinni hálfleik fór leikurinn að
mestu fram í teignum hjá ÍA og
Víkingar reyndu allt til þess að
skora en þetta var ekki þeirra
dagur.
Magnús Gylfason, þjálfari Víkinga, var vitanlega svekktur í
leikslok. „Við yfirspiluðum Skagamenn á þeirra heimavelli hér í dag
og það er slæmt að taka ekki neitt
frá leiknum. En það lið sem nýtir
ekki færi sín, það vinnur ekki leiki

,/+ ,/+ /' ,3 $ARIO #INGEL OG FÁLAGAR Å 3KAGAVÎRNINNI KOMU Å VEG FYRIR AÈ 3INISA

+EKIC N¾ÈI AÈ SKORA Å G¾R

og það var okkar hlutskipti í dag,“
sagði Magnús sem var þó sáttur
með baráttu sinna manna í leiknum. „Ef við spilum á móti FH eins
og við spiluðum í dag og hlutirnir
falla með okkur, þá er ég ekkert
smeykur við næsta leik,“ sagði
Magnús að lokum. Guðjón Þórðarson, þjálfari ÍA, var sáttur við

&2¡44!",!¨)¨%)2¥+52

úrslitin en ekki jafn sáttur við
spilamennskuna. „Sigurinn var
góður og við vissum að Víkingar
myndu koma grimmir til leiks og
þeir gerðu það. Í restina var pressan gríðarlega mikil á okkur og það
má kannski segja að við höfum
sloppið fyrir horn,“ sagði Guðjón.
- ËÖ

&«4"/,4) Fylkir vann frábæran 40 sigur á Keflavík í gær. Fylkismennvoru snarpir í upphafi leiks
og fengu víti strax á annarri mínútu þegar Kristinn Jakobsson,
dómari leiksins, taldi að brotið
hefði verið á Páli Einarssyni
innan vítateigs. Peter Gravesen
spurði hins vegar engra spurninga og skoraði örugglega úr
spyrnunni.
Keflvíkingar vöknuðu aðeins
við markið. Fylkismenn voru þó
alltaf hættulegri, og áttu nokkrar hraðar sóknir. Albert Brynjar
Ingason komst einn inn fyrir
eftir eina slíka. Kristján Valdimarsson var fljótur að snúa vörn
í sókn og sendi langa sendingu
inn fyrir á Albert, sem kláraði
með stæl.
Albert, sem var frábær í fyrri
hálfleik, skoraði sitt annað mark
á 40. mínútu. Enn barst löng
sending fram völlinn, og aftur
kláraði Albert Brynjar frábærlega. Setti boltann upp í vinstra
hornið. Fjórða markið leit dags-

ins ljós á 68. mínútu og uppskriftin var enn og aftur sú sama. Löng
sending barst inn fyrir frá Andrési Má Jóhannessyni. Miðverðir
Keflvíkinga voru einu sinni sem
oftar í vandræðum, Albert Brynjar komst einn gegn Bjarka markverði og innsiglaði þrennuna.
Fylkismenn voru betri á öllum
sviðum knattspyrnunnar í gær.
Varnarlínan steig vart feilspor,
með þá Guðna Rúnar og Kristján
sem bestu menn, miðjan var
sívinnandi og Albert Brynjar
eins og gammur í framlínunni.
Keflvíkingar vilja hins vegar
gleyma leiknum sem allra fyrst.
Jónas Guðni Sævarsson getur
einn þeirra borið höfuðið hátt.
Kristján Valdimarsson, varnarmaður Fylkis, segir Fylkismenn stefna ótrauða að Evrópusæti. „Við getum ekki annað gert
en að vinna síðasta leikinn og
vonað að Keflvíkingar geri
Skagamönnum grikk. Þetta gekk
fullkomlega upp hjá okkur í
kvöld.“
JSK
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¹R OG FJALLAR UM BAR¹TTU MANNA SEM
FËRNUÈU ÎLLU Å STRÅÈINU UM UPPLÕSINGAR
FYRIR #)! +'" OG -) &RAMLEIÈENDUR
Ö¹TTANNA ERU BR¾ÈURNIR 2IDLEY OG
4ONY 3COTT SEM GERT HAFA FJÎLMARGAR
STËRMYNDIR Å (OLLYWOOD

 "¾N
 -ORGUNVAKTIN
 /KKAR ¹ MILLI
 -ORGUNLEIKFIMI
 3TEFNUMËT
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
 "AK VIÈ STJÎRNURNAR
 ²TVARPSSAGAN 6ANS¾MD
 $R 2²6
 3ÅÈDEGISFRÁTTIR

 6EÈURFREGNIR
 (LAUPANËTAN
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 %NDURËMUR ÒR %VRËPU
 ,EYNIFÁLAGIÈ
 (EIMA ER BEST
 3TJÎRNUKÅKIR
 !FSPRENGI
 ,ANDIÈ HELGA
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM
TIL MORGUNS

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   8! 2ADÅË   SPORA EFNI &-   8 IÈ  %NGINN VIÈBJËÈUR

 &RÁTTIR
 (OLLYOAKS 
 (OLLYOAKS 
 4HE 7AR AT (OME  (JËNIN
6ICKY OG $AVE HALDA ¹FRAM DAGLEGRI BAR¹TTU
SINNI VIÈ UNGLINGANA ¹ HEIMILINU

flugfelag.is

T

 -OST 3HOCKING (ÎRKUSPENNANDI
RAUNVERULEIKI SEM ¹ ENGAN SINN LÅKA (ÁR
ER FYLGST MEÈ LÎGREGLUNNI ¹ HENNAR MESTU
H¾TTUSTUNDUM OG ÖAÈ ER EINS GOTT AÈ HALDA
SÁR FAST 
 3MALLVILLE  3JÎTTA Ö¹TTARÎÈIN
UM /FURMENNIÈ ¹ UNGLINGS¹RUNUM ¥
3MALLVILLE BÕR UNGLINGURINN #LARK +ENT (ANN
ER PRÒÈMENNI OG FÒS TIL AÈ RÁTTA ÎÈRUM
HJ¹LPARHÎND ,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

 -ONK  &YRRVERANDI RANNS
ËKNARLÎGREGLUÖJËNNINN !DRIAN -ONK SNÕR
AFTUR Å FIMMTA SINN OG ER ENN AÈ REYNA AÈ
KOMAST AÈ HJ¹ LÎGREGLUNNI ¶AÈ GENGUR ILLA ÖAR
SEM ÖR¹HYGGJAN OG F¾LNIN STJËRNAR HONUM
OG ÖAÈ KANN EKKI GËÈRI LUKKU AÈ STÕRA FYRIR
LÎGREGLUMANN 

 .¾TURVAKTIN .µ44 'L¾NÕR ÅSLENSKUR
GAMANÖ¹TTUR MEÈ *ËNI 'NARR OG 0ÁTRI *ËHANNI
3IGFÒSSYNI Å AÈALHLUTVERKUM .¾TURVAKTIN ER
FYRSTA LEIKNA Ö¹TTARÎÈ SINNAR TEGUNDAR ¹ ¥SLANDI
UPPFULL AF GR¹GLETTNUM HÒMOR Å ANDA 3EINFELD
OG 4HE /FFICE 
 4HE 4UDORS  $RAMATÅSK
Ö¹TTARÎÈ MEÈ G¾ÈALEIKARANUM *ONATHAN
2HYS -EYERS Å AÈALHLUTVERKI -EYERS ER
HÁR Å HLUTVERKI (INRIKS 6))) SEM ÖEKKTUR
VAR FYRIR ¹STARSAMBÎND SÅN EKKI SÅÈUR EN
KONUNGSTITILINN 3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

Njóttu dagsins
- taktu flugið

 4HE  
 *AKE   E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

GRÍMSEY
ÞÓRSHÖFN

DRANGAJÖKULL

ÍSAFJÖRÐUR

 3TORE BESLUTNINGER  .YHEDER P½ TEGN
SPROG  46 !VISEN MED VEJRET  $AWSONlS
#REEK  (JERTEFLIMMER  %LMERS EKSPERI
MENT  3KYLAND  4ROLDSPEJLET  ,INUS
I 3VINGET  !FTENSHOWET  46 !VISEN MED
3PORT  !FTENSHOWET MED 6EJRET  (ARRY
MED FAR I KÐKKENET  +RONPRINSPARRET I .EW
9ORK  5VENTET BESÐG  46 !VISEN 
(ORISONT  3PORT.YT  -½SKE SKYLDIG 
/"3  "REV FRA 6IETNAM  (JERTEFLIMMER

 .2+ NYHETER  'ROSVOLD  "EAT
FOR BEAT  -ED HJARTET P½ RETTE STADEN 
4OM OG *ERRY  4OM OG *ERRY  &ABRIKKEN
 4OTALT GENIALT  'ATEFOTBALL  6IVA
0INATA  +ID 0ADDLE  .2+ NYHETER MED
VERDENSV¾RET  /DDASAT .YHETER P½ SAMISK
 4ID FOR TEGN  -¹N¹ID TV 3AMISK
BARNE TV  .YHETER P½ TEGNSPR½K 
"ARNE TV  3M½ %INSTEINS  'JENGEN
P½ TAKET  $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN
MED SPORT  0ULS  &AKTOR +ONSERT
FOR TRE HESTER I TO TAKTER  2EDAKSJON 
$ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN  
m,EENDE GULDBRUNA ÎGONn  3TORE STUDIO
 +VELDSNYTT MED SPORT  #OLUMBO
 .YTT P½ NYTT  +ULTURNYTT  3PORT
JUKEBOKS  #OUNTRY JUKEBOKS

364 
 +URRAGÎMMA  !NDRA !VENYN
 2APPORT  'OMORRON 3VERIGE 
'LOBALISERING  +ROKOMAX  .ICKE
.YFIKEN  %BB OCH &LO  (OCKEYKV¼LL
 2APPORT  !NDRA !VENYN  5PP
TILL KAMP  0AKISTAN :INDABAD  2APPORT
 +ULTURNYHETERNA  "ABBEN  CO 
6ITA HUSET  3¼NDNINGAR FR½N 364

VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

SNÆFELLSJÖKULL

REYKJAVÍK

VESTMANNAEYJAR

Aðeins nokkur skref á Netinu og þú ferð á loft
Það getur ekki verið auðveldara.
Þú bókar flugið á flugfelag.is þar sem
þú finnur ódýrustu fargjöldin og að
auki frábær tilboð.

Njóttu dagins, taktu flugið
og smelltu þér á flugfelag.is
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 $OWN TO %ARTH  -ISS -ARPLE 
0ASSPORT TO THE 3UN  #ASH IN THE !TTIC
 3MALL 4OWN 'ARDENS  !S 4IME 'OES
"Y  ,AST OF THE 3UMMER 7INE  !
,IFE #OACH ,ESS /RDINARY  ! ,IFE #OACH
,ESS /RDINARY  3ILENT 7ITNESS  -URDER
0REVENTION  4WO 0INTS /F ,AGER  ! 0ACKET
/F #RISPS  4HE +UMARS !T .UMBER  
3ILENT 7ITNESS  %VER $ECREASING #IRCLES 
-URDER 0REVENTION  !S 4IME 'OES "Y 
,AST OF THE 3UMMER 7INE  %AST%NDERS 
3ILENT 7ITNESS  $OWN TO %ARTH  (OW )
-ADE -Y 0ROPERTY &ORTUNE
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Sverrir vinnur með Grammy-verðlaunahafa

„Ég hlusta á Gufuna þegar ég er
heima hjá mér en í vinnunni get
ég ekki hlustað á neitt.“
'UÈRÒN ¶ËRA 6ILHJ¹LMSDËTTIR N¹MSR¹ÈGJAFI
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 ÅÖRËTT  BOR  LÅK  LOFT  GOLF
¹HALD  SKR¹  GIMSTEINN 
HOLSKRÒFA  UMFRAM  K¾RLEIKUR
 ¹TT  MÎR
,«¨2¡44
 HLUTA SËLAHRINGS  ÎFUG RÎÈ 
TILGERÈARLAUS  LEYFI  MJËLKURSYKUR
 S¾  HERMA  GEÈ  RANGL
 TVEIR EINS
,!53.
,«¨2¡44  DAGS  ON  L¹TLAUS
 FRÅ  LAKTËSI  SJË  APA 
SKAP  R¹F  TT
,2¡44  GOLF  AL  N¹R  GAS
 TÅ  SKJAL  TËPAS  RË 
AUK  ¹ST  SA  FITA

6%)345 36!2)¨
3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ SÅÈU 

 !LBERTO &UJIMORI
 ,OGI Å BEINNI
 *AMES 'ANDOLFINI

alvöru mann til að reka lokahnútinn á þetta,“ segir Sverrir, sem
reiknaði með því að Husky myndi

hefjast handa við verkið í lok október eða byrjun nóvember.
Sverrir segir eina meginástæð-

&ËTBOLTAKAPPARNIR (ELGI
3IGURÈSSON Å LIÈI
6ALSMANNA OG
3KAGAMAÈURINN
"JARNI 'UÈJËNSSON EIGA
FLEIRA SAMEIGINLEGT EN AÈ
BERJAST UM EFSTU S¾TIN
Å ,ANDSBANKADEILDINNI Å
SUMAR ¶EIR STUNDA B¹ÈIR
N¹M VIÈ (¹SKËLANN Å
2EYKJAVÅK OG SITJA SAMAN Å
SUMUM ¹FÎNGUM %KKI FYLGIR SÎGUNNI
HVORT SAMKEPPNIN SÁ SAMB¾RILEG
UTAN VALLAR OG INNAN

„Ég var að skoða möguleikana á
því að læra meira í kínversku,“
segir kvikmyndagerðarmaðurinn
Hrafn Gunnlaugsson, sem er
nýkominn heim frá langþráðu fríi
í Kína. Ferðin var þó aðallega
hugsuð til að teygja aðeins úr sér
og slaka á eftir mikla törn við að
endurklippa og hljóðsetja kvikmyndina Emblu, sem frumsýnd
verður 6. október að viðstaddri
aðalleikkonunni Marie Bonnevie.
Að sögn Hrafns koma nokkrir
staðir til greina en í fríinu kíkti
hann á skóla í Hong Kong og
Guangzhou auk þess sem skóli í
borginni Haikou á eyjunni Hainan kemur sterklega til greina.
„Eyjan er eiginlega hlýjasti staðurinn í Kína og ég held að ég
myndi kunna vel við mig þar,“
segir hann.
Hrafn hefur verið duglegur við
að bæta tungumálakunnátta sína
því hann er altalandi á spænsku
og var auk þess við nám í taílensku í janúar og febrúar við
CHULA University í Bangkok en
það er einn helsti háskóli Taílands. Þar var leikstjórinn á
námsleið sem kallast Thai-program en þar var farið ofan í málfræðina og hvað það er sem gerir
taílenskuna svona ólíka vestrænum tungumálum. „Fyrir kvikmyndagerðarmann er nauðsynlegt að skoða nýjar táknmyndir
og þetta getur opnað fyrir manni
alveg nýjan heim.“
Og vinnan við Emblu hefur
kveikt með Hrafni nýja þrá til að

(R¾RINGAR URÈU ¹ 3KJ¹
EINUM FYRIR HELGI ÖEGAR Å
LJËS KOM AÈ "JÎRN ¶ËRIR
3IGURÈSSON HEFÈI L¹TIÈ AF
STARFI SJËNVARPSSTJËRA
4VENNUM SÎGUM FER
AF STARFSLOKUNUM
EN "JÎRN ¶ËRIR
STAÈH¾FIR AÈ SÒ
NIÈURSTAÈA HAFI VERIÈ SAMEIGINLEG AF
HANS H¹LFU OG "RYNJËLFS "JARNASON
AR FORSTJËRA 3ÅMANS SEM ER MËÈURFÁ
LAG 3KJ¹S EINS "ROTTHVARF "ÒSSA EINS
OG "JÎRN ¶ËRIR ER JAFNAN
KALLAÈUR VARÈ TIL ÖESS
AÈ 3IGRÅÈUR -ARGRÁT
/DDSDËTTIR FRAM
KV¾MDASTJËRI 3KJ¹SINS ER
NÒ TITLUÈ SJËNVARPS
STJËRI !È ÖVÅ ER
FRAM KEMUR ¹ 6ÅSI
IS TEKUR +RISTJANA
4HORS "RYNJËLFSDËTTIR VIÈ VERKEFNUM
"ÒSSA ¹ STÎÈINNI 3VO SKEMMTILEGA
VILL TIL AÈ +RISTJANA ER DËTTIR ¹ÈUR
NEFNDS "RYNJËLFS "JARNASONAR

,!.'!2 !¨ ,2! +¥.6%23+5 !È SÎGN (RAFNS ER ÖAÈ NAUÈSYNLEGT FYRIR KVIKMYNDA

GERÈARMANN AÈ KYNNA SÁR SEM FLEST MYNDM¹L

,/+3).3 ,/+3).3 %MBLA VERÈUR FRUM

SÕND  OKTËBER AÈ VIÈSTADDRI AÈALLEIK
KONUNNI -ARIE "ONNEVIE

6ETURSETA ¹ "ENIDORM

%R EKKI FREISTANDI AÈ STYTTA VETURINN MEÈ ÖVÅ AÈ FARA TIL "ENIDORM Å
M¹NUÈ EÈA MEIR (ÎFUM TIL LEIGU FULLBÒNAR OG FALLEGAR ÅBÒÈIR Å 'EMELOS
 ¹ EINUM VINS¾LASTA GISTISTAÈ ¹ "ENIDORM FYRIR AÈEINS  KR¹
VIKU !LLAR ÅBÒÈIRNAR ERU MEÈ LOFTHITUN OG K¾LINGU

"ËKIÈ STRAX ÖVÅ AÈSËKN ER MIKIL
¥SLENSKUM¾LANDI STARFSMENN SKRIFSTOFUNNAR SJ¹ UM AÈ GESTUM LÅÈUR EINS
VEL OG KOSTUR ER

%30)3
WWWESPISNET o ESPIS ESPISNET
TEL    

una fyrir því að hann hafi viljað fá
einhvern utanaðkomandi til verksins vera þá að hann vildi losna við
þennan „íslenska“ hljóm sem einkenni allt of margar íslenskar
plötur og lætur þær hljóma eins.
„Hérna er auðvitað mikið af
sama fólkinu sem gerir plöturnar
og mig langaði því að fá einhvern
annan vinkil,“ segir Sverrir.
Það er því sannkallað stórskotalið sem kemur að plötunni en eins
og kom fram í Blaðinu fjármagnar íslenski landsliðsfyrirliðinn
Eiður Smári Guðjohnsen verkið
að hluta. Að sögn Sverris hefur
Börsungurinn ekki fengið að
heyra neitt af efninu, enn sem
komið er. „Hann fær þetta bara
þegar allt er fullklárað.“
FGG
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6),$) .µ*!. (,*«- 3VERRIR TELUR AÈ ALLT OF MARGAR PLÎTUR SEM GEFNAR ERU ÒT HÁR ¹
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Íslenski
upptökustjórinn
og
Grammy-verðlaunahafinn Husky
Höskulds hefur fallist á að hljóðblanda fyrstu sólóplötu Sverris
Bergmann sem væntanleg er eftir
áramót. Tónlistarmaðurinn er
búinn að taka upp í Englandi og
hyggst leggja lokahöndina á upptökurnar í hljóðveri Sigur Rósar á
allra næstu dögum.
„Mér líst ótrúlega vel á þetta
enda hefur hann unnið með alveg
ótrúlega hæfaleikaríku fólki,“
segir Sverrir en Husky hlaut
tvenn Grammy-verðlaun árið
2003 fyrir plötuna Come Away
With Me með Noruh Jones og
Don’t Give Up On Me með Solomon Burke. „Ég hafði nú bara samband við hann því ég vildi fá

gera leikna kvikmynd en fjögur
ár eru síðan Opinberun Hannesar
var frumsýnd. „Það hefur alltaf
blundað í mér að gera kvikmynd
sem myndi gerast á Sturlungaöld
þegar veður eru hvað óblíðust.
Mig langar að reyna að fanga

þetta íslenska umhverfi þegar
það skartar sinni mestu hörku og
hinni ófyrirgefanlegu fegurð,“
útskýrir Hrafn. „En hvort mér
mun endast aldur og lífsorka í
það verkefni verður síðan bara að
koma í ljós.“
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

3T¾RSTA BOMBA 3KJ¹S EINS Å VETUR
VERÈUR SPURNINGAÖ¹TTURINN %RTU SKARP
ARI EN SKËLAKRAKKI %INS OG &RÁTTABLAÈ
IÈ HEFUR GREINT FR¹ SEMUR 'UÈNI +OL
BEINSSON SPURNINGARNAR Å Ö¹TTUNUM
EN NÒ HEFUR VERIÈ GENGIÈ FR¹ R¹ÈNINGU
STJËRNANDA HANS ¶AÈ KEMUR Å HLUT
LEIKARANS 'UNNARS (ANSSONAR AÈ
SPYRJA Ö¹TTTAKENDUR ÒT Å FRËÈLEIK
ÒR N¹MSEFNI GRUNNSKËLA
3ÕNINGAR ¹ Ö¹TTUNUM
HEFJAST Å N¾STA M¹NUÈI
SËKHDM

Mótmælir brotthvarfi Lenos
Haukur Már Hauksson, sextán
ára nemandi við Menntaskólann í
Kópavogi, hefur komið af stað
undirskriftasöfnun til að berjast
fyrir því að Jay Leno haldi áfram
að gleðja landsmenn á Skjá einum.
„Ég er ekki sáttur við það að Jay
sé að hætta á Skjá einum. Ég er
mikill aðdáandi hans og las að það
væru fleiri óánægðir með þetta,“
sagði Haukur. Hann hefur fylgst
með spjallþáttakónginum frá því
að hann hélt innreið sína á Skjá
einn, í lok árs 1999. „Ég er ekki
viss um að ég hafi skilið hann
alveg þá, en ég horfði nú samt,“
sagði Haukur og hló við, en var
hann þá einungis átta ára gamall.
Hauki þykir sérlega leiðinlegt
að sjá á eftir Leno nú, þegar það
styttist í að hann kveðji The
Tonight Show. „Conan er náttúrlega að fara að taka við honum, og

mér finnst að það ætti þess vegna
að klára Jay. Ég vil ekki missa af
lokaþáttunum með honum,“ sagði
Haukur, en áætlað er að Conan
O‘Brian taki stað Leno árið 2009.
Undirskriftalistann má finna á
slóðinni
www.gopetition.com/
online/14332.html. 860 manns
höfðu skrifað undir í gærdag.
Jafnaldri Hauks safnaði nýlega
ríflega 2000 undirskriftum til að
mótmæla því að Randver Þorláksson hyrfi úr Spaugstofunni,
og er Haukur vongóður um góðan
árangur í Leno-söfnun sinni. „Ég
vona að það skrifi margir undir,
ég held að það þurfi,“ sagði hann.
SUN
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(AUKSSYNI ÖYKIR AFAR LEITT AÈ *AY ,ENO SÁ
¹ LEIÈ AF SKJ¹NUM OG VILL GJARNAN SJ¹ SÅÈ
USTU Ö¾TTI SPJALLÖ¹TTAKËNGSINS Å ÅSLENSKU
SJËNVARPI
&2¡44!",!¨)¨2«3!

LÍFSTRÉ

Hefur þú áhuga á
að vera þátttakandi í rannsókn sem snýr að
þróun bættrar þjónustu kvenna er greinast
með brjóstamein og aðstandenda þeirra?
=Z[jgÄ\gZ^chibZÂWg_hiV`gVWWVbZ^c[ng^gVÂb^cchiV
`dhi^+b{cjÂjbhÂVcZÂVZgiVÂhiVcYVcY^!ÄVÂZgbV`^!
WVgc&-{gVd\ZaYg^![dgZaYg^!hnhi`^c^!k^c`dcVZÂVk^cjg
`dcjhZb]Z[jg\gZ^chibZÂWg_hiV`gVWWVbZ^c[ng^gVÂ
b^cchiV`dhi^+b{cjÂjbhÂVc4=kZgc^\a^i^hiÄgÄ{{
VÂiV`VÄ{iigVcch`c4
GVcch`c^c]Z[jg[Zc\^ÂaZn[^Kh^cYVh^ÂVcZ[cYVgd\kZg^Â
i^a`nccii^aEZghcjkZgcYVg#
6ÂVagVcchV`ZcYjgZgj=ZgYh?cVhYii^g]_`gjcVg[g¨Â"
^c\jgBHX#d\>c\^W_g\=gZ^ÂVghYii^g]_`gjcVg[g¨Â^c\jg
7HX#BZÂgVcchV`ZcYjgZgj'%iVah^chd\hVbVchiVcYVV[
]Z^aWg^\Â^hhiVg[h[a`^!`dcjbhZb]V[V\gZ^chibZÂWg_hiV"
`gVWWVbZ^cd\VÂhiVcYZcYjb#ÃZ^gZgjZ[i^g[VgVcY^/
6ÂVaW_g\;^ccWd\VYii^g!]_`gjcVg[g¨Â^c\jgBHX#
6jÂjg:ahVWZi?]VcchYii^g!]_`gjcVg[g¨Âc\jg7HX#
9gV?ajhhZc![aV\hg{Â\_V[^76#
:YYV=VccZhYii^g!bZ^hiVgVcZb^h{a[g¨Â^k^Â={h`aVÏhaVcYh#
:aYZn=jaY?chYii^g!`ZccVg^7#ZY![aV\hg{Â\_V[^BHL
d\VcYaZ\jg]Z^aVg^#
<jÂgcÃgÂVgYii^g!aZ^`Vg^d\`ZccVgVcZb^k^ÂA^hi]{h`aVÏhaVcYh#
<jcc_cVJcV<jÂbjcYhYii^g![aV\hg{Â\_V[^76#
?]VccV7_g`7g^Zb!h_`gVcjYYVg^[g{8VcVYV!8gVc^dhVXgVa
bZÂ[ZgÂVc{b[g{:c\aVcY^d\B6jeeZaY^h"d\bZccijcVg[g¨Âjb
[g{={h`aVÏhaVcYh#
@g^hicH^\jgÂVgYii^g!]_`gjcVg[g¨Â^c\jg7HX#
BVg\gi<jccVghYii^g!h_`gVÄ_{a[Vg^BHX^ciZg\gVi^kZehnX]di]ZgVen#
GV\cV9gVGcVghYii^g!]_`gjcVg[g¨Â^c\jg7HXd\bZ^hiVgVcZb^
]Z^ahj]V\[g¨Â^#
Gji]H^\jgÂVgYii^g!h`jgÂ]_`gjcVg[g¨Â^c\jg7HX#
H^\gcH¨bjcYhYii^g!]_`gjcVg[g¨Â^c\jgBHX#
H^\jgÂjgÌgcVhdc!hg\gZ^c/`gVWWVbZ^cha¨`c^c\Vg#
Hcdgg^>c\^bVghhdc!hg\gZ^c/\ZÂ"d\`gVWWVbZ^cha¨`c^c\Vg#
HkVc]^aYjg?chYii^g!h`jgÂ]_`gjcVg[g¨Â^c\jgd\B6
bVccVjÂhhi_gcjc#
KVa\ZgÂjg=_VgiVgYii^g!]_`gjcVg[g¨Â^c\jg7HXd\Y_{`c^#
ÃgV7VaYk^chYii^g!g{Â\_V[^#
ÃgjccA{gjhYii^g!]_`gjcVg[g¨Â^c\jg7HXd\bZ^hiVgVcZb^ÄÅÂ^c\jb#
ÃdgW_g\>c\kVYii^g!h_`gVa^Â^d\[gVb`k¨bYVhi_g^@gVWWVbZ^ch[aV\h
6`jgZngVgd\c{\gZcc^h#

BZ\^ci^a\Vc\jggVcch`cVg^ccVgZgVÂ`VccVbZÂ]ek^Âiajb
gÅc^]eV[dXjh\gdjeh!k^Â]dg[d\k¨ci^c\Vg`kZccVhZb
\gZ^chi]V[VbZÂWg_hiV`gVWWVbZ^cd\VÂhiVcYZcYVÄZ^ggVi^a
hg]¨[ÂgVgWg_hiVbZ^chb^ÂhiÂkVgbZÂ]a^Âh_cV[]j\bncY
hZb[Zc\^Â]Z[jgcV[c^ÂA[hig#
BVg`b^ÂgVcch`cVg^ccVgZgVÂ`VccV]kdgi]j\bncY^chVb"
g¨b^hi]j\bncYjb`kZccVhZb\gZ^chi]V[VbZÂWg_hiV"
`gVWWVbZ^cd\VÂhiVcYZcYVÄZ^ggV{ÄZ^gg^Ä_cjhijhZbÄVj
k¨ciV[g{\gZ^c^c\ji^aad`VbZÂ[ZgÂVgd\VÂcÅiVk^Â]dg[d\
k¨ci^c\VgÄZhhVi^aiZ`cV]ehi^a[gZ`Vg^[gVbÄgjcVg{
Ä_cjhijÄZ^bi^a]VcYV#
Ì]¨iiVV[Ä{iii`jZga{\bVg`^ÄVghZb{]Zghajgk^Â[Vc\hZ[cV
gÅc^]eVccVZgj{Ä¨ii^Ä_cjhijccVgZcZ``^{jeea^[jc
Ä{iiiV`ZcYVV[h_`Yb^hcjb#C^ÂjghiÂjggVcch`cVg^ccVg
\ZiVaZ^iii^a[gVb[VgV]Z^aWg^\Â^hÄ_cjhij[ng^g`dcjghZb
\gZ^cVhibZÂWg_hiVbZ^cd\VÂhiVcYZcYjgÄZ^ggV#
Óh`VÂZgZ[i^g'&%Ä{iiiV`ZcYjb#K^Âia^ckZgÂV{)"+k^`cV
ibVW^a^d`iWZgd\ckZbWZg'%%,#=kZg]ejg]^ii^hiZ^cjc\^h
Z^cjh^cc^d\bjc]kZgi]ek^ÂiVaiV`Vjb&"& `ahi#AZ^iVÂZg
Z[i^gÄ{iii`j[a`hV[aajaVcY^cj#;jcYVghiVÂ^g]ek^ÂiVaVccV
kZgÂV]_{@gVWWVbZ^ch[aV\^ÏhaVcYh!;aV\^haZch`gV
]_`gjcVg[g¨Â^c\V!BVÂjgA^[VcY^7dg\Vgic^!@gVWWVbZ^ch"
[aV\^6jhi[_VgÂVd\@gVWWVbZ^ch[aV\^6`jgZngVg#
ÃZ^ghZb`nccjVÂ]V[V{]j\VZgjWZÂc^gjbVÂaZ^iV
[gZ`Vg^jeeaÅh^c\V]_{=ZgYh^?cVhYiijghbV+.)"('*%
ZÂV>c\^W_g\j=gZ^ÂVghYiijghbV+.)"+.(.#
IZ`^Âh`Va[gVbVÂÄZ^ghZbhkVgVVj\aÅh^c\jcc^]V[V{Zc\Vc
]{iih`jaYWjcY^Âh^\i^aVÂiV`VÄ{iigVcch`c^cc^#
IV`^ÄZ^gÄ{ii!\ZiVÄZ^gYgZ\^Âh^\iggVcch`c^cc^]kZc¨g
hZbZg!{cÄZhhVÂ\Z[VhghiV`V{hi¨Âj[ng^g{`kgÂjch^cc^#
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Goodbye,
ástkæra …

S

ú var tíð að hægt var að sjá af
holdafari fólks staðsetningu
þess í metorðastiga þjóðfélagsins.
Aðeins kaupmenn, prófastar og
sýslumenn höfðu efni á að koma
sér upp ístru, sem var stöðutákn
þeirra tíma. Snotur ístra jafngilti
50 milljóna sportbíl í nútímanum
en knésíð vömb var á við einkaþotu.

¶%44!

ókeypis fitusog sem
alþýðan bjó við hafði þann kost
með sér að íslenskrar konur voru
í kjörþyngd sýningarstúlkna frá
landnámstíð fram á miðja tuttugustu öld. Þá uppgötvuðu auðmennirnir loksins að til væri fjölbreyttari afþreying en að safna
ístru. Sjóndeildarhringur yfirstéttarinnar víkkaði til muna í
góðærinu mikla sem var fyrst og
fremst Adolf Hitler að þakka og
stundum er kennt við síðari
heimsstyrjöld.

¥ (!2¨).$5- fyrri alda varð

yfirstéttin að notast við danska
mynt, því að íslenskir peningar
voru auðvitað öngvir til, þar til í
stríðinu. Þá komu dollarar og pund
í stað hinnar dönsku myntar. Upp
á grín var „álnum vaðmáls“ breytt
í íslenskar krónur. Sá gjaldmiðill
vakti hlátur í fjármálastofnunum
veraldar og var eingöngu notaður
innanlands á svörtum markaði þar
sem alþýðunni voru seldir dollarar á uppsprengdu verði meðan
betra fólk fékk þá í bönkum á
sanngjörnum prís. Þetta var áður
en mönnum hafði hugkvæmst sú
hagræðing sem fólst í því að
afhenda yfirstéttinni bankana á
einu bretti.

%).3 /' hinn sauðþrái íslenski

almúgi hefur löngum haldið fram
eru peningar ekki það sem máli
skiptir í lífinu heldur þau forréttindi að geta hugsað, talað og
skrifað á tungu feðra sinna. Í
Noregi til forna var töluð íslenska.
Þetta tungumál tóku landnámsmennirnir með sér að heiman og
kölluðu „ástkæra ylhýra málið“
og notuðu til að semja skemmtiefni fyrir svonefndar kvöldvökur
í moldarkofum sem þéttaðir voru
með mykju.

.² ætlar yfirstéttin að taka upp
ensku sem þjóðtungu við fyrsta
hentugleika enda er öllum betri
mönnum að verða ljóst að ekkert
er upp úr íslenskunni að hafa. Þó
verður fyrst um sinn heimilt að
blóta á íslensku á laun þar sem
vottum verður ekki við komið.
Goodbye, ástkæra, ylhýra …
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