
Bæjarbúar tóku fúsir þátt í flutningum þegar
Frúin í Hamborg flutti sig um set á Akureyri.„Við fluttum í nýtt húsnæði á Akureyrarvöku síðast-

liðið sumar eftir fjögur ár á Ráðhústorgi. Af því til-
efni vorum við með sérstakan gjörning sem við 

nefndum Flutningar frúarinnar þar sem uppáklædd
frúin var fremst í flokki. Síðan var hún með þjón-
ustufólkið sitt sem hélt á hinu og þessu úr búðin i
Eftir það var arkað frá gamluna o ð

með hönnun Jóns Sæmundar og Nakta apans. Eins
eru krakkar sem eru að byrja í hönnun að koma með 

eina og eina flík,“ segir Guðrún og heldur áfram:
„Síðan höfum við verið að gera línu sjálfar undir
nafninu Frúin í ham. Þá er bæði verið að breyta 

gömlum kjólum og gera nýja hluti eins og töskur
púða og póstkort.“Að sögn Guðrú

Flutti í nýtt húsnæði 
með hjálp Akureyringa

Útsýni til Esju 
og Úlfarsfells
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fasteignir8. OKTÓBER 2007

Fallegt endaraðhús að Brekku-tanga 26 í Mosfellsbæ er til sölu hjá fasteignasölunni Kletti.

H úsið er byggt 1977. Það erá tveimur hæðum ásamt kjallara sem í er sérstökíbúð. Bílskúr fylgir, byggður 1979.Alls er stærð eignar 254,1 fm og  þar af er bílskúrinn 26 fl

eldhús og á efri hæðinni fjög-ur góð svefnherbergi og baðher-bergi. Í kjallara er hol, eldhús ogbúr. Einnig stofa og stórt svefn-herbergi sem hægt er að skipta í tvö. Undir bílskúrnum er glugga-laus geymsla þar sem gert var ráðfyrir gryfju. Í dag er hún lokuð.Svo innviðum og útliti sé lýst þáeru stofa og borðstofa með park-eti á gólfum

skápar úr hnotu. Tvö þeirra eru parketlögð og tvö með dúk á gólf-um. Úr hjónaherbergi er gengið útá svalir. Baðherbergi er með inn-réttingu, baðkari og sturtuklefa.Dúkur er á gólfi og veggjum.Frá holinu á neðri hæð er geng-ið í þvottahús og einnig út á sval-ir yfir bílskúrnum sem að hltil

Útsýni til Esju og Úlfarsfells

Stórt hellulagt bílaplan er við Brekkutanga 26.
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ATH VIÐ SELJUM ALLA DAGA !

Þjónusta ofar öllu

Undrandi á endur-
komu Péturs Þórs

Kennarar horfa 
upp á nemendur sína fara út á 
vinnumarkaðinn og fá um 200 þús-
und krónur á mánuði fyrir vinnu á 
skyndibitastöðum. Það eru svipuð 
laun og byrjunarlaun háskóla-
menntaðra kennara. Á almennum 
vinnumarkaði eru algeng byrjunar-
laun 300 þúsund krónur. 

Þetta segir Eiríkur Jónsson, for-
maður Kennarasambands Íslands, 
og kveður valda óánægju meðal 
kennara. 

„Maður heyrir af fólki sem er 
ekki með háskólapróf og fær 300 

þúsund krónur í byrjunarlaun á 
einkamarkaði. Ég gæti ímyndað 
mér að það þurfi að fara hátt í þá 
tölu til að kennarar verði ánægðir,“ 
segir Eiríkur.

Kjarasamningar kennara renna 
út á næsta ári. Eiríkur segir að 
grunnlaun verði að hækka, öðru vísi 
fáist fólk ekki til starfa í skólunum. 
Þá verði að auka sveigjanleika og 
gera sveitarfélögum kleift að greiða 
hærri laun en kjarasamningar segja 
til um.

Fjölda fólks vantar til starfa í 
leik- og grunnskólum og segir 

Eiríkur að haldi fram sem horfi 
endi allt með ósköpum. Hann býst 
ekki við að kennarar fari í verkfall 
á næstu misserum heldur segi þeir 
upp störfum og hverfi úr skólunum 
verði ekkert að gert. Hann bendir 
líka á tifandi tímasprengju sem 
geti sprungið innan fárra ára 
þegar stórir hópar kennara öðlast 
rétt til fullra eftirlauna vegna 95 
ára reglunnar (samanlagður 
starfs- og lífaldur), láti þá af 
kennslu og finni sér önnur störf. 
„Þá mun þessi vandi magnast,“ 
segir Eiríkur. 

Kennurum svíður há 
laun nemenda sinna
Byrjunarlaun kennara eru þau sömu og unglingar geta unnið sér inn á skyndi-
bitastöðum. Kennarar vilja að byrjunarlaun hækki í tæpar 300 þúsund krónur.

Fjörutíu og þriggja 
ára karlmaður fannst lífshættu-
lega slasaður í íbúð sinni hjá 
Félagsbústöðum á Hringbraut í 
Reykjavík um klukkan hálf tvö í 
gær.

Félagi mannsins, á fertugsaldri, 
tilkynnti lögreglu um hinn 
slasaða og kvaðst hafa komið að 
honum.

Lögregla handtók hann stuttu 
síðar grunaðan um að hafa valdið 
áverkunum.

Friðrik Smári Björgvinsson 
yfirlögregluþjónn sagði óvíst 
hvenær yfirheyrsla yfir honum 
gæti hafist vegna ástands hins 
grunaða. Hann sagði ekki hægt að 
greina nánar frá rannsókn 
málsins.

Hinn slasaði er með högg-
áverka á höfði en ekki var unnt að 
greina nánar frá meiðslum hans. 
Þegar Fréttablaðið fór í prentun 
var hann meðvitundarlaus í 
öndunarvél á gjörgæsludeild 
Landspítalans.

Í lífshættu eftir 
alvarlega árás

Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins 
reyna í dag að ná sátt um framtíð Orkuveitu 
Reykjavíkur og Reykjavík Energy Invest (REI) og 
þar með lægja öldur síðustu daga.

Borgarfulltrúar, sem Fréttablaðið ræddi við í 
gærkvöldi, töldu miklar líkur á að samkomulag 
næðist um að hlutur Orkuveitunnar í REI yrði seldur 
einkaaðilum. Jafnframt að borgarfulltrúi tæki sæti í 
stjórn Orkuveitunnar í stað Hauks Leóssonar 
stjórnarformanns.

Innan borgarstjórnarflokks sjálfstæðismanna 

hafa komið upp efasemdir um að rétt sé að efna 
samkomulag um að Björn Ingi taki við stjórnarfor-
mennsku í Orkuveitunni um mitt næsta ár.

Náist ekki samstaða á fundi borgarstjórnarflokks-
ins í dag kunni að koma til þess að því samkomulagi 
verði rift. Jafnframt geti grundvöllur samstarfs 
flokkanna í meirihluta borgarstjórnar þá brostið.

Þing- og sveitarstjórnarmenn Framsóknarflokks-
ins hyggjast ræða málið í sínum hópi í dag. Innan 
flokksins hefur kraumað óánægja með framgöngu 
Björns Inga.

 Bandarískur 
lögreglumaður skaut til bana 
fimm eða sex unglinga sem voru 
í samkvæmi í smábænum 
Crandon við kanadísku landa-
mærin í gær, að sögn fréttavefj-
ar BBC. 

Maðurinn flúði af hólmi en 
varð fyrir skoti lögreglunnar og 
beið bana nokkru síðar. 

Um tíu unglingar á aldrinum 
sautján til tuttugu ára voru með 
samkvæmi í húsinu, að sögn 
sjónvarpsstöðvarinnar WJFW, 
þegar lögreglumaðurinn Tyler 
Peterson byrjaði að skjóta. 

Ekki er vitað um ástæðurnar 
fyrir skothríðinni en ljóst er að 
minnst fimm létust.

Lögreglumaður 
skaut fimm eða 
sex manns



Margir lögðu leið 
sína í Perluna í gær á sérstaka 
skemmtidagskrá í tilefni af alþjóð-
lega geðheilbrigðisdeginum.

Vigdís Finnbogadóttir, fyrrver-
andi forseti Íslands, flutti ávarp 
og boðið var upp á margvíslega 
skemmtan og fróðleik.

Allir gestir fengu að gjöf 
stuttermabol sem á er letrað 
fyrsta geðorðið:„hugsaðu jákvætt 
það er léttara,“ á átta tungu-
málum.

Sölu Kiwanis-manna á K-
lyklinum  lauk í gær en ágóðinn 
rennur til geðheilbrigðismála. 
Gekk salan vonum framar, að 
sögn Bernhards Jóhannessonar, 
formanns K-dagsnefndar. 

Ekki lá ljóst fyrir í gær hve 
mikið safnaðist en greint verður 
frá því í dag.

www.lyfja.is

- Lifið heil

Bólusetning
gegn inflúensu
– engin bið
Lyfja Lágmúla: alla daga kl. 15–19

Lyfja Smáralind: alla daga kl. 13–15

Lyfja Laugavegi: föstudaga kl. 13–17ÍS
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Belgísk stjórnvöld hafa 
sent óvenjuleg fyrirmæli til 
sendiráða ríkisins um víða veröld: 
Ef einhver spyr hvort flæmsku- 
og frönskumælandi hlutar 
landsins séu að klofna í sundur þá 
ber að svara því afdráttarlaust 
neitandi.

Nærri fjórum mánuðum eftir 
að þingkosningar fóru fram í 
landinu hefur óeining milli 
systurflokka í flæmsku- og 
frönskumælandi hlutanum valdið 
því að þrátt fyrir þingmeirihluta 
á belgíska sambandsþinginu 
hefur þeim ekki enn tekist að 
mynda ríkisstjórn. Meginorsök 
ágreiningsins er krafa flæmsku-
mælandi stjórnmálamanna um 
aukna sjálfsstjórn til handa 
landshlutastjórnunum.

Belgía er enn 
óskipt land

Lögreglumenn á 
Suðurnesjum beittu táragasi á um 
fimmtíu manna hóp sem var með 
ólæti fyrir utan skemmtistaðinn 
Trix í Reykjanesbæ aðfaranótt 
sunnudags.

Ólátabelgirnir voru flestir á 
þrítugsaldri og höfðu brotist út 
hópslagsmál þeirra á milli. Þeir 
veittust svo að lögregluþjónunum 
með höggum og spörkum og sá lög-
regla þann kost vænstan að leysa 
hópinn upp með táragasi. Engan 
sakaði alvarlega en nokkrir leituðu 
til læknis vegna minniháttar 
áverka. Lögregla segir engan hafa 
verið handtekinn en eftir eigi að 
taka ákvörðun um framhaldið.

Slagsmál leyst 
upp með táragasi 

„Ég er ekki strengja-
brúða,“ segir Jóhanna Eiríksdóttir, 
sem á föstudag sagði af sér for-
mennsku í Kraftlyftingasambandi 
Íslands. Hún segir sér hafa verið 
þröngvað út úr stjórninni vegna 
þess að hún vildi að kraftlyftinga-
menn sæktust eftir aðild að Íþrótta-
og Ólympíusambandi Íslands. Ekki 
hafi verið vilji fyrir því meðal 
áhrifamanna í sambandinu vegna 
þess að því myndu fylgja regluleg 
lyfjapróf.

„Stjórnin fylgdi ekki formannin-
um að málum og þá hefur skip-
stjórinn ekkert að gera í brúnni 
lengur,“ segir Jóhanna. „Þeir eru 

ekki mikið fyrir breytingar þarna  
og í raun eru tveir menn sem 
stjórna eiginlega öllu.“ Þar á hún 
við þá Auðun Jónsson og Hjalta 
Úrsus Árnason, en hvorugur þeirra 
situr í stjórn sambandsins.

Jóhanna lagði fram tillögu á 
fundinum um að annaðhvort sækt-
ist Kraflyftingasambandið eftir 
aðild að ÍSÍ eða þá alþjóðlegu sam-
bandi þar sem lyfjapróf tíðkast alls 
ekki. Um þetta gátu menn ekki 
sæst en harðar deilur urðu á 
fundinum.

Við formannsembættinu tók 
Jakob Baldursson, kallaður Skaga-
Kobbi í lyftingaheiminum, en hann 
var áður varaformaður. Ekki náð-
ist í Jakob í gær. Tveir lyftinga-
menn úr röðum sambandsins, þeir 
Auðunn og Jón „bóndi“ Gunnars-
son, hafa orðið uppvísir að lyfja-
notkun á árinu.

Bergur, er lífið ekki bara betra 
án rafmagns?

Átta fyrrverandi 
starfsmenn Nordic Construction 
Line (NCL) hafa fallið frá kröfum 
sínum í garð fyrirtækisins. Að 
sögn Sverris Albertssonar, fram-
kvæmdastjóra Afls starfsgreina-
félags, létu mennirnir undan 
þrýstingi fyrirtækisins og hafa 
nú yfirgefið Austurland og eru 
taldir á leið úr landi. Mennirnir 
störfuðu  að verkefnum fyrir GT 
verktaka við Hraunárveitu. Lög-
maður Afls hefur kært hótanir 
sem taldar eru hafa átt sér stað á 
hóteli mannanna í gær. 

Í yfirlýsingu frá Afli segir að 
fulltrúar NCL hafi mætt á hótel  
mannanna og hótað að þeir myndu 
aldrei fá vinnu á Íslandi eða í 
Lettlandi, að þeir fengju ekki far-
seðla sína en líka reynt að bera á 
þá fé og áfengi til að fá þá til að 
yfirgefa landið strax. Þannig yrði 
komið í veg fyrir að þeir gæfu 
frekari skýrslur fyrir dómi eða 
lögreglu. Samkvæmt yfirlýsing-
unni hafi átta mannanna látið 
undan, fimm ætli hins vegar að 
standa við mál sitt og í gær hafi 
tíu bæst í hóp þeirra. Afl hefur 
farið fram á það við lögreglu að 
ferð mannanna átta verði stöðv-
uð þar sem þeir séu „mikilvæg 
vitni í kærumáli um skjalafals, 
hótanir,“ eins og segir í yfirlýs-
ingunni, en lögreglan hafi hafnað 
því. 

Lögð var fram beiðni til Hér-
aðsdóms Austurlands um að 
mennirnir gæfu skýrslu sem 
vitni í einkamálum samstarfs-
manna sinna. 

„Frásagnir mannanna eru allar 
á eina lund. Þeir voru þvingaðir 

með hótunum um brottrekstur til 
að kvitta fyrir móttöku mun 
hærri launa en þeir fengu greidd. 
Í Lettlandi var samið við þá um 
135 þúsunda króna mánaðarlaun 
fyrir dagvinnu. Meðalvinnutími 
var um 310 tímar á mánuði og 
tímalaun því að meðaltali 435 
krónur,“ segir í yfirlýsingu Afls. 

„Tvö lykilvitni í málinu eru 
túlkar GT verktaka, sem sáu um 
að deila út launum og fá undir-
skriftir á kvittanir. Þeir verða 
sendir úr landi á næstu dögum ef 
ekki í dag. Við höfum farið fram 
á að teknar verði skýrslur af 

þeim án tafar. Annar þessara 
manna hefur þegar gefið skýrslu 
hjá lögreglu þar sem hann viður-
kennir að hafa látið starfsmenn 
kvitta undir skjöl þess efnis að 
þeir hafi móttekið mun hærri 
greiðslur en finna mátti í með-
fylgjandi umslögum.“

Marteinn Másson, lögmaður 
GT verktaka, sagði að um „algjör-
lega fráleitar“ staðhæfingar væri 
að ræða. „Ég reikna fastlega með 
að mínir umbjóðendur leiti réttar 
síns fyrir dómstólum. Það er ekki 
hægt að búa við svona rangar 
sakargiftir.“

Sakaðir um að beita 
mútum og hótunum
Átta Lettar sem hafa talið Nordic Construction Line hlunnfara sig hafa skipt 
um skoðun. Afl telur þeim hótað til að fá þá til að yfirgefa landið strax. Fimm 
halda áfram að sækja rétt sinn og tíu hafa bæst við.

 Rétt sex ár voru í 
gær frá því fyrstu bandarísku 
sprengjurnar byrjuðu að falla á 
Afganistan, innan við mánuði frá 
hryðjuverkaárásum al-Kaída á 
New York og Washington 11. 
september 2001. 

Með loftárásunum hófst herför 
Bandaríkjamanna, sem síðan naut 
stuðnings Breta, Kanadamanna 
og fleiri NATO-þjóða, gegn stjórn 
talibana í Afganistan, en al-Kaída-
leiðtoginn Osama bin Laden 
starfaði í skjóli hennar. 

Með stuðningi afganska 
Norðurbandalagsins tókst 
innrásarliðinu að hrekja talibana 
frá völdum á tæpum tveimur 
mánuðum. Í byrjun desember 
2001 hörfuðu þeir frá höfuðvígi 
sínu Kandahar og upp í fjöllin á 
landamærunum við Pakistan, 
þaðan sem þeir stunda skæru-
hernað enn í dag. 

Herför sem 
ekki sér fyrir 
endann á

 Fyrrverandi 
gjaldkeri Íþróttabandalags 
Akraness hefur verið kærður 
fyrir þjófnað í starfi. 
Endurskoðunarfyrirtæki mun 
yfirfara öll fjármál félagsins. 

Í yfirlýsingu frá aðalstjórn ÍA 
segir að gjaldkerinn hafi greitt til 
baka þá upphæð sem hann er 
talinn hafa stolið auk þess sem 
áréttað er að traust verði að ríkja í 
því sjálfboðastarfi sem unnið er á 
vegum íþróttafélaga.

Gjaldkeri kærður 
fyrir þjófnað
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Við þurfum 70
blóðgjafa á dag
Á Íslandi eru um 9.000 reglulegir blóðgjafar. Við þurfum 
fleiri til að geta brugðist við blóðmissi t.d. vegna slysa eða 
skurðaðgerða. Við skorum á þig að koma og gefa blóð. 
Taktu með þér vin, vinnufélaga eða ættingja og gerðu 
heimsókn í Blóðbankann að fastri venju. 

Gríptu augnablikið og lifðu núna



 Starfsgreinasam-
bandið ætlar að lýsa kröfum sínum 
og væntingum í kjaramálum í lýs-
ingarorðum, ekki í tölustöfum. 
„Við ákváðum að nota lýsingarorð 
eins og „verulegt“ og „mikið“ og 
festa okkur ekki við hundrað þús-
und kalla,“ segir Kristján Gunn-
arsson, formaður Starfsgreina-
sambandsins, og viðurkennir að 
það sé afstætt hvað sé mikið. 

Þing sambandsins var haldið 
fyrir helgi.

„Tilfinningaþrungnar og heitar 
umræður urðu um kjaramálin en 
menn komu standandi niður,“ segir 
Kristján. „Þetta fer í frekari mótun 
hjá samninganefndunum. Strax 

eftir helgina ætlum við að ganga 
frá viðræðuáætlunum með dag-
setningum um hvenær við ætlum 
að birta kröfur. Það er heilmikil 
vinna framundan,“ segir hann.

Þingið samþykkti ályktanir í 
atvinnumálum, um húsaleigu-
markað og um að kanna aðild að 
ESB og upptöku evru auk ályktun-
ar um að fullgilda lágmarksrétt-
indi við uppsögn úr starfi og nýjan 
áfallatryggingasjóð.

„Við fögnum þeim hugmyndum 
og hvetjum aðildarfélögin til að 
styðja nánari útfærslu. Niður-
staðan er sú að miklu fleiri vilja 
skoða þetta áfram en auðvitað er 
nokkrum spurningum enn ósvarað. 
Stærsti fyrirvarinn er um það 
hver aðkoma stjórnvalda verður,“ 
segir Kristján. 

Stjórn Starfsgreinasambands-
ins var einróma endurkjörin.

Kröfum lýst í lýsingarorðum

 Megn óánægja er meðal 
áhugaljósmyndara með að toll-
verðir á Keflavíkurflugvelli 
krefjist kvittana eða ábyrgðar-
skírteina fyrir tölvum og mynda-
vélum sem komið er með til lands-
ins. Margir áhugaljósmyndarar 
telja að tollurinn sé að „glæpa-
kenna alla farþega sem koma til 
landsins og teljast þeir smyglarar 
nema þeir geti sannað að þeir séu 
ekki að smygla,“ segir Sigurður 
Geirsson áhugaljósmyndari.

Heit umræða hefur verið um 
starfsaðferðir tollsins á vefnum 
ljósmyndakeppni.is. Sigurður 
telur að sönnunarbyrðinni hafi 
verið snúið við; menn séu taldir 
sekir nema þeir geti sannað sak-
leysi sitt. Mörgum finnist þetta 
nálgast valdníðslu, segir hann. 

Sigurður spyr meðal annars 
hvernig einstaklingur, sem hefur 
fengið ljósmyndabúnað að gjöf, 
eigi að framvísa kvittun, hvort 
starfsmaður fyrirtækis eigi að fá 
kvittun úr bókhaldi fyrirtækisins 
til að sýna fram á í tollinum, 
hvernig sýna eigi fram á greiðslu 
aðflutningsgjalda þegar búnaður 
hafi verið keyptur notaður og 
hvort kvittun geti verið sönnun 
um viðskipti þegar ekkert rað-
númer sé skráð á hana og auðvelt 
að breyta henni í tölvu. 

Hann spyr einnig hvort tollur-
inn geti krafið fólk um kvittanir 
þegar einstaklingar séu ekki bók-
haldsskyldir og hvort menn geti 
ekki átt á hættu að vera vændir 
um skjalafals þar sem margir geti 
notað sömu kvittanir og auðvelt sé 
að breyta þeim í tölvu. 

„Í tilfellum þar sem tollurinn 

tekur búnað af saklausu fólki má 
það hafa fyrir því að finna þessar 
kvittanir og koma þeim til Kefla-
víkur með tilheyrandi vinnutapi 
og kostnaði sem tollurinn tekur 
ekki þátt í, hvað þá að endur-
greiða,“ segir Sigurður og telur að 
tollurinn eigi að hafa upplýsingar 

um allar vörur sem keyptar hafi 
verið hér á landi og fluttar löglega 
inn.

Sigurður veit dæmi þess að 
tveggja ára myndavél hafi verið 
tekin af atvinnuljósmyndara því 
að hann hafi ekki haft kvittanir 
meðferðis. Lárus Karl Ingason, 
formaður Ljósmyndarafélags 
Íslands, kannast ekki við að þetta 
sé vandamál. Hann segir að ekkert 
muni um að vera með tækjatrygg-
ingu og tækjalista í vasanum en 
þetta mál verði rætt á næsta 
stjórnarfundi. Tollverðir hafa 
samkvæmt lögum ríkar heimildir 
til að fylgjast með því sem komið 
er með inn í landið.

...má það hafa fyrir því að 
finna þessar kvittanir og 

koma þeim til Keflavíkur með til-
heyrandi vinnutapi og kostnaði.

Stöðvaðir í tollinum 
með myndavélarnar
Áhugaljósmyndarar eru æfir vegna þess að tollverðir taka myndavélar af sak-
lausum komufarþegum og krefjast kvittana. Einstaklingar verða fyrir vinnu-
tapi og kostnaði meðan búnaður þeirra er í vörslu tollsins á Keflavíkurflugvelli.

Anna Pála Sverrisdóttir 
tók við formennsku Ungra 
jafnaðarmanna á landsþingi þeirra 
í gær. Fráfarandi formaður er 
Einar Már Guðmundsson. 

Á þinginu tóku ungir jafnaðar-
menn skýra stefnu í umhverfis-
málum og var hún samþykkt með 
öllum greiddum atkvæðum nema 
einu. Í henni var áframhaldandi 
byggingu stóriðju hafnað og hvatt 
til þess að fyrirhugaðar álvers-
framkvæmdir í Helguvík og 
Bakka yrðu stöðvaðar. Áherslu 
ætti að leggja á örvun nýsköpunar 
og bættar aðstæður sprotafyrir-
tækja og hátækniiðnaðar.

Samkvæmt Önnu Pálu var rík 
áhersla lögð á að stórhækka laun 
kvennastétta í opinberri þjónustu. 
Auk þess var hvatt til inngöngu í 
Evrópusambandið og að almanna-
tryggingakerfi yrði bætt.

Samstaða um 
umhverfismál

 Guðlaug Þorsteinsdóttir 
sigraði í þriðju skák einvígis síns 
og Hallgerðar Helgu Þorsteins-

dóttur sem fram 
fór í gær. Með 
því tryggði hún 
sér sinn sjötta 
Íslandsmeistara-
titil í skák. 
Guðlaug varð 
fyrst Íslands-
meistari 1975 
þegar mótið var 
haldið í fyrsta 
sinn.

Hallgerður, 
sem er aðeins 14 

ára, verður því að bíða eitthvað 
lengur eftir sínum fyrsta titli en í 
tilkynningu frá Skáksambandi 
Íslands segir að frammistaða 
hennar á Íslandsmótinu hafi 
vakið mikla athygli þar sem hún 
hafi slegið mörgum þrautreynd-
um landsliðskonum við. Þrátt 
fyrir mikla leikni náði hún þó 
ekki að skáka Guðlaugu í þetta 
skipti.

Íslandsmeistari 
í sjötta sinn

Súdanskar hersveitir 
hafa jafnað bæinn Haskanita í 
Darfúrhéraði við jörðu til að 
jafna sakirnar við uppreisnar-
menn sem ráðist höfðu á herstöð 
skammt frá bænum. Bærinn var 
brenndur til grunna að undan-
skildum nokkrum húsum, að því 
er fram kemur í tilkynningu frá 
Sameinuðu þjóðunum.

Ekki liggur fyrir hvort 
mannfall varð. Hjálparstarfs-
menn efast um fullyrðingar 
uppreisnarleiðtoga þess efnis að 
hundrað manns hafi farist. 
Friðargæsluliði sem kannaði 
svæðið sagði um fimmtán þúsund 
manns á flótta á svæðinu. 

Brenndu heilan 
bæ til grunna

 Ólafur Ragnar Gríms-
son, forseti Íslands, var í gær 
viðstaddur undirritun samninga 
milli líftæknifyrirtækisins ORF 
og stærsta lyfjafyrirtækis Kína, 
Sinopharm. Kínverska fyrirtækið 
mun nýta sér prótín sem ORF 
framleiðir úr byggi en sú aðferð 
opnar nýja möguleika í lyfjafram-
leiðslu og þróun lyfja.

Forsetinn sagði samninginn 
fela í sér mikla viðurkenningu 
fyrir vísindasamfélagið á Íslandi, 
rannsóknir íslenskra háskóla-
manna og árangursríkt samstarf 
íslenskra sérfræðinga við 
alþjóðleg rannsóknarsetur.

Nýtir prótín 
úr byggi í lyf





Einar Kristjánsson,
sölumaður hjá RV
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Frá því árið 2001 – þegar 
hryðjuverkaárásirnar á Bandarík-
in voru gerðar – hefur hlutverk 
Atlantshafsbandalagsins þrengst 
niður í að vera fyrst og fremst 
stofnun sem leggur fram herlið til 
að framfylgja markmiðum aðal-
lega langt utan landamæra 
Evrópu. Þetta fengu meðlimir 
öryggis- og varnarmálanefndar 
Þingmannasambands NATO að 
heyra á þriðja degi ársfundar þess 
í Laugardalshöll í gær, í framsögu-
erindi breska öryggismálasér-
fræðingsins Alyson J.K. Bailes 
sem nú starfar sem gestakennari 
við Háskóla Íslands. 

Bailes sagðist eiga erfitt með að 
koma auga á þá hlið hins nýja 
NATO sem framfylgdi „mýkri“ 
stefnumiðum – sem krefðust pólit-
ískra aðgerða frekar en hernaðar-
legra – eða stuðlaði að umbótum 
til að mynda í nýfrjálsum ríkjum. 
Á sama tíma hefði nýtt „hnattrænt 
bardagahlutverk“ bandalagsins 
orðið æ meira áberandi, ásamt 
hinni stanslausu baráttu gegn 
nýjum óvinum á borð við hryðju-
verkaöfl og ólöglegri sölu vopna-
búnaðar milli landa. 

Reyndar segir Bailes að þar sem 
ógnir nútímans séu að svo mörgu 
leyti þess eðlis að þau kalla frekar 
á borgaralegan viðbúnað fari hlut-
verk Evrópusambandsins í örygg-
ismálum vaxandi, sem aftur geri 
tengsl ESB og NATO mjög mikil-
væg.

Gott dæmi um það hversu mjög 
starf NATO takmarkist nú orðið 
við að bregðast við þróun sem 
bandalagið hefði sjálft ekki átt 
neitt frumkvæði að sé hvernig það 

hafi þurft að bregðast við við-
brögðum Rússa við því sem var í 
raun tvíhliða ákvörðun milli vissra 
aðildarríkja bandalagsins varð-
andi uppsetningu eldflaugavarna-
stöðva í austanverðri Mið-Evrópu. 
Vísaði Bailes þar til beiðni Banda-
ríkjastjórnar um að fá að setja 
upp skotstöð fyrir gagneldflaugar 
í Póllandi og ratsjárstöð fyrir 
sama kerfi í Tékklandi. Ýjaði 
Bailes þannig að því að Banda-
ríkjastjórn græfi undan vægi Atl-
antshafsbandalagsins sem stofn-
unar með því að fara sínu fram í 
tvíhliða samskiptum við valin 
aðildarríki í stað þess að ræða 
málin fyrst á vettvangi bandalags-
ins sjálfs. 

Um horfurnar á þróun sam-

starfsins yfir Atlantshafið á næstu 
árum segir Bailes að ástæða sé 
bæði til bjartsýni og áhyggna. 
Þörf á samstöðu bandalagsþjóð-
anna yrði áfram rík og því myndi 
NATO lifa sem stofnun. Spurning-
in væri hins vegar hvort tengslin 
yfir hafið yrðu góð eða slæm. Þar 
varaði hún við nokkrum óveðurs-
skýjum sem spillt gætu fyrir; 
nefndi hún þar fyrst hugsanlega 
hernaðarárás Bandaríkjanna á 
Íran, þá upplausn íraska ríkisins 
sem Bandaríkjamönnum yrði 
kennt um, og loks ef Bandaríkja-
menn grípa til meiri háttar 
aðgerða gegn Rússum eða gera 
við þá tvíhliða samkomulag alveg 
framhjá evrópskum NATO-banda-
mönnum sínum. 

Hlutverk NATO hef-
ur þrengst síðan 2001
Á þriðja degi NATO-þingsins var þróun hlutverks NATO og framtíð til umræðu. 
Fengu þingfulltrúar að heyra að hlutverk bandalagsins hefði þrengst til muna á síð-
ustu árum. Tengslin yfir Atlantshafið myndu haldast en margt gæti spillt fyrir þeim.

 Hundruð ungmenna, sem handtekin 
voru eftir slagsmál við lögreglu á götum Kaup-
mannahafnar á laugardag, hafa verið látin laus en 
margir hinna handteknu eiga ákæru yfir höfði sér 
vegna ofbeldisins. Frá þessu greindu lögregluyfir-
völd í Kaupmannahöfn í gær. 

Slagsmálin upphófust á laugardag er lögregla 
aftraði þúsundum ungmenna frá því að ryðjast til 
inngöngu í tóma byggingu í norðvesturhluta 
borgarinnar sem unga fólkið vill fá afnot af í stað 
Ungdómshússins svonefnda sem rifið var á 
Norðurbrú í vor. Mótmælendurnir kveiktu elda og 
reyndu að klifra yfir lögreglubíla sem lokuðu 
götunni. Þá skaut lögreglan táragasi að mótmæl-
endum og allt fór í bál og brand. 

Alls voru 437 manns handteknir á laugardags-
kvöld og aðfaranótt sunnudags, að því er Flemming 
Steen Munch, talsmaður Kaupmannahafnarlögregl-
unnar, greindi frá í gær. Enginn meiddist að hans 
sögn.

Flestir hinna handteknu voru Danir en í hópnum 
voru líka Þjóðverjar, Svíar, Finnar, Norðmenn, 
Bretar, Spánverjar og fólk af fleiri þjóðernum.

Jóna Fanney Frið-
riksdóttir, bæjarstjóri á Blöndu-
ósi, hefur sagt upp starfi sínu. 
Hún hyggst söðla um í orðsins 
fyllstu merkingu og verða fram-
kvæmdastjóri Landsmóts hesta-
manna, sem haldið verður á 
Gaddstaðaflötum við Hellu í júlí 
á næsta ári. 

„Ég hef verið í hestamennsku í 
sumarfríunum mínum, farið með 
ferðamenn yfir Kjöl og haft mjög 
gaman af. Það verður því ánægju-
legt að fást við hestamennskuna 
af meiri alvöru,“ segir hún.

Jóna Fanney hefur verið 
bæjarstjóri á Blönduósi í fimm 

og hálft ár. Þótt hún hafi ekki 
áhuga á bæjarstjórastöðunni 
lengur kveðst hún ekki ætla að 
segja alfarið skilið við bæjar-
pólitíkina á Blönduósi heldur 
halda áfram sem bæjarfulltrúi. 

„Mér bauðst þetta nýja starf og  
fannst það spennandi. Það er allt-
af gaman að prófa eitthvað nýtt,“ 
segir Jóna sem sér einnig fram á 
að geta varið meiri tíma með 
manni og börnum eftir breyting-
arnar.

„Þetta verður hörkuvinna en 
það stendur líka alltaf til að eiga 
meiri tíma með fjölskyldunni,“ 
segir hún.

Bæjarstjóri söðlar um
Unglingspiltur, sem 

misþyrmt var af unglingagengi í 
Stokkhólmi á föstudagskvöldið, 
lést í gær. 

Hann hefði orðið sautján ára í 
dag. Pilturinn komst aldrei aftur 
til meðvitundar eftir að hafa legið 
í einn og hálfan sólarhring á 
sjúkrahúsi.

Fimm unglingar, sem allir eru 
fæddir árið 1991, eru grunaðir 
um að hafa gengið í skrokk á 
drengnum. Svíar eru slegnir eftir 
atburðinn, að sögn vefútgáfu 
Aftonbladet, og hafa sænsk blöð 
birt myndir af blómum og kertum 
á gangstéttinni þar sem ódæðið 
var unnið. 

Unglingur lést 
af sárum sínum

Hefur þú farið á Alþjóðlega 
kvikmyndahátíð í Reykjavík?

Á Bjarni Ármannsson að láta 
kaup sín í REI ganga til baka?



Nýjar glæsilegar leðurhúsgagnalínur

Fallegir svefnsófar 
með góðum dýnum

Rafmagnsrúm
í úrvali

Frí þrýstijöfnunarmæling 
sem greinir hvaða dýna 

hentar þér best

Veldu það besta!



Góð ávöxtun Íslenska lífeyrissjóðsins
Þegar þú ráðstafar lífeyrissparnaði þínum er mikilvægt að hafa í huga að góð ávöxtun 
er lykilþáttur í verðmætamyndun hans. Hjá Íslenska lífeyrissjóðnum getur þú verið
viss um að sparnaðurinn er í góðum höndum reyndra starfsmanna og nýtur góðrar
ávöxtunar hvort sem litið er til lengri eða skemmri tíma.

Hafðu samband við ráðgjafa okkar í 410 4040 og fáðu nánari upplýsingar um
Íslenska lífeyrissjóðinn.
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4%

2%

0%
Líf I

16 - 44 ára
Líf II

45 - 54 ára
Líf III

56 - 64 ára
Líf IV

65 ára og eldri

Nafnávöxtun sl. 5 ár
Nafnávöxtun sl. 12 mán.

Nafnávöxtun á ársgrundvelli miðast við 31. júlí 2007.
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– Mest lesið

 Stjórnmál í Pakistan 
voru í uppnámi í gær, daginn eftir 
að Pervez Musharraf var endur-
kjörinn forseti með yfirgnæfandi 
meirihluta í atkvæðagreiðslu á 
þingi, en úrskurðar hæstaréttar 
landsins er beðið um það hvort 
Musharraf hafi verið löglega 
kjörgengur. 

Atkvæðagreiðsluna á laugar-
dag sniðgengu margir þingmenn 
stjórnarandstöðunnar í mótmæla-
skyni við að Musharraf skyldi 
ekki hafa orðið við kröfum um að 
segja fyrst af sér sem yfirmaður 
hersins áður en forsetakjörið 
færi fram. 

Minnst tíu dagar eru sagðir í að 
hæstiréttur kveði upp úrskurð 
sinn í málinu og annað hvort stað-
festi kjör Musharrafs eða lýsi 
kjör hans ógilt. 

Margir stjórnmálaskýrendur 

kveðast efast um að dómararnir 
muni dirfast að dæma hershöfð-
ingjann frá völdum. En í dagblað-
inu The Nation, sem gefið er út í 
Lahore, segir í leiðara að ríkis-
stjórnin geti ekki gefið sér að 
dómstólarnir fari að vilja hennar. 

Hæstiréttur hafði áður vísað 
frá ýmsum andmælum gegn kjör-
gengi Musharrafs, sem flest 
byggðu á tilvísun í stjórnarskrár-
ákvæði sem útilokar embættis-
menn ríkisins frá framboði í opin-
ber embætti sem kosið er í. En 
þótt dómstóllinn hefði nýjar 
kærur til umfjöllunar úrskurðaði 
hann á föstudag að kosningunum 
skyldi ekki frestað. Ekki yrði þó 
hægt að lýsa niðurstöðuna gilda 
fyrr en úrskurðað hefði verið í 
nýjustu kærumálunum. 

Bandamenn Musharrafs á þingi 
hugguðu sig þó við að dómstóllinn 

skyldi hafa heimilað að kosningarn-
ar færu fram nú í stað þess að láta 
þær bíða fram yfir þingkosningar 
í janúar, en víst þykir að í þeim 
vinni andstæðingar Musharrafs 
mikið á. Musharraf hefur reynt að 
tryggja völd sín eftir þann tíma 
með samningum við útlæga leið-
toga stjórnarandstöðunnar, fyrr-
verandi forsætisráðherrana Ben-
azir Bhutto og Nawaz Sharif. 
Musharraf, sem rændi völdum 
árið 1999, segir það vera hags-
muni þjóðarinnar að hann sitji 
áfram sem forseti til að tryggja 
friðsamleg skipti yfir í borgara-
lega stjórn og til að hvergi verði 
slegið af í baráttunni gegn öfga-
öflum í landinu. Herinn á í stöðug-
um erjum við íslamska öfgamenn, 
stuðningsmenn talibana, einkum í 
héruðunum næst landamærunum 
að Afganistan. 

Uppnám í Pakistan 
eftir forsetakjör
Pervez Musharraf hershöfðingi var endurkjörinn forseti Pakistans í atkvæða-
greiðslu á þingi um helgina. Þrátt fyrir það er vald hans í uppnámi uns hæsti-
réttur landsins hefur kveðið upp úrskurð um hvort hann hafi verið kjörgengur. 

Í hvaða flokki gætir sérstakr-
ar óánægju með framgöngu 
Björns Inga Hrafnssonar við 
samruna REI og Geysis Green 
Energy?

 Hvernig ljós kveiktu Húsvík-
ingar í rafmagnsleysi í vikunni?

 Hverjir líkjast Eiríki Hauks-
syni söngvara?

Bygging bílskúrs við 
Fífuhvamm í Kópavogi hefur verið 
stöðvuð af Úrskurðarnefnd skipulags-
og byggingarmála.

Hjón sem búa í næsta húsi við 
manninn sem er að byggja umræddan 
bílskúr kærðu Kópavogsbæ fyrir að 
veita byggingarleyfi fyrir bílskúrnum 
sem á að vera nánast á lóðamörkum 
milli húsanna. Í viðtali við Fréttablaðið 
10. september sögðu hjónin að þeim liði 
eins og að „keyrt hefði verið yfir þau á 
trukki“ í málinu. Gagnrýndu þau meðal 
annars staðsetningu bílskúrsins og 
stærð hans auk þess sem grafið yrði 
undan rótarkerfi stórra aspa sem 
standa í jaðri lóðar þeirra.

Í bráðabirgðaúrskurði úrskurðar-

nefndarinnar segir að ákvörðun um 
að veita leyfi fyrir bílskúrnum hafi 
ekki verið byggð á grenndarkynningu 
sem gerð hafi verið og að rökstuðn-
ingi byggingarnefndar með tilliti til 
trjánna á lóðamörkunum væri 
stórlega áfátt. Þá væri ekkert 
skjalfest um þá staðhæfingu skipu-
lagsyfirvalda að komið hefði verið á 
samkomlag milli nágrannanna. 
Veruleg óvissa væri um að byggingar-
leyfið væri lögmætt og framkvæmdir 
við skúrinn því stöðvaðar á meðan 
úrskurðarnefndin taki málið til 
endanlegrar meðferðar. Ennfremur 
var lagt fyrir bæjaryfirvöld að 
tryggja öryggi á staðnum á meðan 
stöðvunin er í gildi.

Nokkur hundruð 
stjórnarandstæðingar söfnuðust 
saman í Moskvu í gær, er rétt ár 
var liðið frá morðinu á blaðakon-
unni Önnu Politkovskaju, sem 
hafði bakað sér óvild Kremlverja 
með gagnrýnum skrifum. Á sama 
tíma fylktu 10.000 liðsmenn 
ungliðahreyfingar stjórnar-
flokksins liði til að fagna 55 ára 
afmæli Vladimírs Pútín forseta. 

Fólkið sem minntist morðsins á 
Politkovskaju, umkringt lög-
reglu, kom upp minningarskildi 
og lagði blómsveig við inngang-
inn að blokkinni þar sem blaða-
konan bjó og var skotin til bana.

Ár frá morðinu 
á Politkovskaju
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42LY95
42” LCD sjónvarp
Upplausn 1920x1080 Full HD
Skerpa 5.000:1
Birtustig 500
Svartími 8ms

259.900
37LF65
37” LCD sjónvarp
Upplausn 1920x1080 Full HD
Skerpa 5.000:1
Birtustig 500
Svartími 8ms

199.900
42LC2D
42” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 1.600:1
Birtustig 500
Svartími 8 ms
Stafrænn móttakari

26LC51
26” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 800:1
Birtustig 500
Svartími 3ms

219.900
37LC2D
37” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 1.600:1
Birtustig 500
Svartími 8 ms
Stafrænn móttakari

189.900

105.900
42LC51
42” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 5ms

179.900

37LC51
37” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 6ms

135.900

Stór góð sjónvörp 

249.900

169.900
42PC52
42” Plasma sjónvarp
Upplausn 1024x768
Skerpa 15.000:1
Birtustig 1500
Svartími innan við 1ms

50PC1D
50” Plasma
Upplausn
1366x768
Skerpa 10.000:1
Birtustig 1.200
Stafrænn móttakari

42PT85
42” Plasma
Upplausn 1024x768
Skerpa 15.000:1
Birtustig 1500
Svartími 0,001 ms
2 Stafrænir sjónvarpsmóttakarar
100Hz 199.900
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Velgengni í mismunandi myndum.
Þitt er valið.

BMW 318 Advantage kr. 3.810.000
BMW 320 Exclusive kr. 4.290.000
BMW 325xi xDrive Prestige Edition kr. 5.900.000

Advantage, Exclusive og Prestige edition eru aukahlutapakkar sem gerir glæsilega
BMW 3 línu enn glæsilegri. Nánari upplýsingar hjá sölumönnum í síma 575 1210.

Ertu að leita þér að sportlegum lúxusbíl fyrir þig og vinnuna? Viltu færast nær sólinni, veginum og frelsinu - með blæjuna niðri og vindinn einan að förunaut.
Vantar þig meira rými svo að áhugamálin komist fyrir í bílnum. Eða langar þig til að upplifa ósvikna akstursánægju eins og hún gerist best. BMW 3 línan stendur
undir væntingum í ótal myndum og rúmlega það. Komdu í reynsluakstur og upplifðu alla kosti BMW 3 línunnar af eigin raun.

Flugþreyta hamstra á 
stinningarlyfjum, sprengja sem 
gerir hermenn samkynhneigða 
og botnlaus súpuskál eru meðal 
vísindalegra rannsóknarefna sem 
hlutu hin vafasömu Ig-nóbels-
verðlaun í ár sem eru veitt fyrir 
„afrek sem koma fólki til að hlæja 
í fyrstu en síðan til að hugsa“.

Verðlaunahafar hinna eigin-
legu nóbelsverðlauna sáu um að 
afhenda Ig-nóbelsverðlaun sem 
voru veitt í tíu flokkum.

Ekki eru peningaverðlaun í 
boði heldur handgerður verð-
launagripur, viðurkenning og 
heiður. Á afhendingarathöfninni í 
Harvard-háskóla á fimmtudags-

kvöld hélt aðalræðumaður kvölds-
ins tveggja mínútna ræðu þar 
sem einungis orðið „kjúklingur“ 
kom fyrir.

Ákveðið var að verðlauna vís-
indamenn við argentískan háskóla 
sem fundu út að hamstrar á stinn-
ingarlyfjum voru helmingi fljót-
ari að jafna sig á sex klukku-
stunda tímamun eftir að hafa 
ferðast milli tímabelta.

Ig-nóbelsverðlaunin í næringar-
fræði hlaut prófessor við Corn-
ell-háskóla sem sýndi fram á að 
fólk borðaði 73 prósentum meira 
úr súpuskál sem var fyllt jafn-
óðum með slöngum sem lágu í 
hana.

Friðarverðlaun Ig-nóbelsins 
hlaut Bandaríkjaher fyrir tillögu 
um að þróa „hýra sprengju“ efna-
vopn sem myndi láta óvini vilja 
njóta ásta hver með öðrum frekar 
en að ráðast á aðra. Enginn fékkst 
þó til að veita þeim verðlaunum 
viðtöku.

Grín-nóbelsverðlaunin afhent

Skipulagsstofnun telur að fyrirhugað álver Norðuráls 
Helguvík sf. muni ekki valda verulega neikvæðum eða óafturkræfum 
áhrifum á umhverfi eða samfélag á Suðurnesjum. Þetta er mat 
stofnunarinnar á umhverfisáhrifum 250.000 tonna álvers í Helguvík, 
með fyrirvara um umhverfisáhrif tengdra framkvæmda.

Skipulagsstofnun bendir á að þeir virkjunarkostir sem Hitaveita 
Suðurnesja hyggst nýta vegna fyrsta áfanga álversins eiga eftir að 
fara í umfjöllun samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum og 
suma á einnig eftir að fjalla um samkvæmt skipulags- og byggingar-
lögum.

Sveitarfélögin þurfi að huga vel að þessari stöðu þegar kemur að 
leyfisveitingum.

Skipulagsstofnun telur að vegna óvissu um flutningsleiðir raforku 
þurfi sveitarfélögin að huga að því hvort bíða eigi með leyfisveitingar 
fyrir byggingu álversins þar til niðurstaða liggur fyrir.  

Fyrirhugaður rekstur í Helguvík er háður lögum um losun gróður-
húsalofttegunda og telur Skipulagsstofnun að áður en Norðuráli 
Helguvík sf. verður veitt framkvæmda- og byggingarleyfi þurfi að 
liggja fyrir hvort fyrirtækið fær þá losunarheimild sem það þarf eða 
það hafi sýnt fram á hvernig losun gróðurhúsalofttegunda verði 
mætt.

Hefur ekki óafturkræf áhrifFinnski saksóknarinn 
Simo Kolehmainen hefur ákveðið 
að fara í dómsmál gegn Susan 
Kuronen, fyrrverandi unnustu 
finnska forsætisráðherrans Matti 
Vanhanens, útgáfufyrirtækinu 
Etukeno og eiganda þess, Kari 
Ojala, að sögn finnska dagblaðs-
ins Hufvudstadsbladet.

Þremenningarnir eru ákærðir 
fyrir að hafa brotið gegn lögum 
um friðhelgi einkalífsins með 
útgáfu bókarinnar Unnusta 
forsætisráðherrans sem Kuronen 
skrifaði. Í henni segir Kuronen 
frá sambandi sínu við Vanhanen 
en bókin kom út í fyrra og vakti 
mikla athygli.

Útgefandinn Ojala telur 
ákæruna ógn við tjáningarfrelsið 
og segir að verði þau dæmd verði 
ekki lengur hægt að gefa út 
ævisögur í Finnlandi.

Talin brot á frið-
helgi einkalífs
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79.900 kr.Verð áður 119.900 kr.

Þessi er að gera alveg
rífandi lukku í haust
Öflugur og hljóðlátur pappírstætari
Stærð: 630 x 480 x 379 mm
Fjöldi blaða samtímis: 16
Tegund skurðar: Bútaskurður
Stærð skurðar: 4 x 35 mm
Rúmtak geymslu: 50 lítrar

35%
AFSLÁTTUR

Krups espresso
kaffivél fylgir 

með í kaupauka!

Á þremur vikum hafa 
126 lík verið grafin upp úr 
fjöldagröf fórnarlamba blóðbaðs-
ins við bæinn Srebrenica árið 
1995.

Fjöldagröfin er sú þriðja sem 
finnst við bæinn Zeleni Jadar og 
sú tólfta sem finnst í austurhluta 
Bosníu. Talið er að hún hafi að 
geyma allt að 150 lík, að sögn 
Fatimu Hadzibeganovic saksókn-
ara.

Hadzibeganovic segir gögn sem 
fundust í gröfinni benda skýrt til 
að þetta hafi verið óbreyttir 
borgarar úr röðum múslima sem 
voru myrtir af Bosníu-Serbum. 

Enn ein fjölda-
gröfin í Bosníu

Sjö ljósmyndir voru 
eyðilagðar á ljósmyndasýningu 
Andres Serrano í Kulturen 
safninu í Lundi í Svíþjóð í 
síðustu viku. 

Myndirnar voru af karlmönn-
um og þóttu erótískar, og hafa 
nýnasistar lýst ábyrgð skemmd-
arverkanna á hendur sér.

Nýnasistarnir réðust inn í 
safnið með lambhúshettur á 
höfði og axir og önnur vopn og 
eyðilögðu myndirnar. 

Nýnasistarnir birtu yfirlýs-
ingu á vefsíðu sinni þar sem 
meðal annars kom fram að þeim 
hefði ekki líkað myndefnið.

Eyðilögðu erót-
ískar ljósmyndir



Forseti Alþingis, 
Sturla Böðvarsson, hefur kynnt 
breytt deiliskipulag á svonefndum 
Alþingisreit, þar sem áætlanir eru 
um að koma allri starfsemi Alþing-
is fyrir. Sátt ríkir nú loks um málið 
og framundan er frekari greining á 
verkefninu, að sögn Sturlu. Enn 
sem komið er liggur hvorki fyrir 
kostnaðaráætlun né tímaáætlun 
fyrir framkvæmdina. 

„Ég vil hrósa forseta Alþingis 
fyrir að hafa haft frumkvæði að 
viðræðum við hagsmunaaðila. Ég 
tel að um stórsigur í skipulagsmál-
um í Reykjavíkurborg sé að ræða,“ 
sagði Hanna Birna Kristjánsdóttir, 
formaður skipulagsráðs Reykja-
víkurborgar, á kynningarfundi á 
dögunum.

Rætt var við hagsmunaaðila í 
málinu vegna athugasemda sem 
komu fram við auglýsta tillögu 
fyrr á árinu og segir Sturla að í 
meginatriðum verði komið til móts 
við athugasemdirnar. Flestar lutu 
að niðurrifi hússins Skjaldbreiðar 
og tilfærslu Vonarstrætis 12 á horn 
Tjarnargötu og Kirkjustrætis.

Í nýju skipulagstillögunni leggur 
Alþingi til að Vonarstræti 12 standi 
þannig við Kirkjustræti að megin-
framhlið þess verði í línu við eldri 
hús í götunni. Þá mun Skjaldbreið 
verða endurbyggð í upprunalegri 
mynd og hluti nýbyggingar verði 
lægri en áður var áformað.

Nýbyggingin, sem áformað er að 
reisa bak við húsin við Kirkju-
stræti og meðfram Tjarnargötu og 

Vonarstræti, verður 7.100 fermetr-
ar á stærð. Húsin á reitnum verða 
tengd með glerbrú á annarri hæð 
húsanna. Þá verður gerður 1.900 
fermetra bílakjallari undir nýbygg-
ingunni fyrir 75 bifreiðar. Fram-
kvæmdin mun gera Alþingi mögu-
legt að losa rúmlega 4.000 fermetra 
leiguhúsnæði við Austurstræti, en 
Alþingi greiðir árlega um átta 
milljónir króna í húsaleigu, og selja 
húsið Þórshamar við Templara-
sund.

Tillögurnar voru unnar í samráði 
við Reykjavíkurborg og bíða þær 
nú afgreiðslu borgarinnar. Við 
tekur hönnun nýbyggingarinnar, 
viðgerðir og flutningur gömlu hús-
anna og fornleifaathugun á bygg-
ingarreitnum.

Alþingi á sama reit
Færa á alla starfsemi Alþingis á svonefndan Alþingisreit. Efnt var til samkeppni 
um nýbyggingu á svæðinu árið 1985 og bar Sigurður Helgason sigur úr býtum. 
22 árum síðar kynnti forseti Alþingis nýja tillögu að deiliskipulagi reitsins.

„Þetta er tími sögulegs tækifæris fyrir 
Búrma,“ sagði Ibrahim Gambari, sendifulltrúi Samein-
uðu þjóðanna í Búrma, þegar hann greindi öryggisráði 
SÞ frá fjögurra daga heimsókn sinni til Búrma í vikunni 
vegna harðra aðgerða stjórnvalda við að berja niður 
friðsöm mótmæli gegn herforingjastjórninni. 

Gambari sagðist tiltölulega bjartsýnn á að leiðtogi 
herforingjastjórnarinnar í Búrma, Than Shwe 
hershöfðingi, væri reiðubúinn til viðræðna við 
stjórnarandstöðuleiðtogann og stofufangann Aung San 
Suu Kyi með ákveðnum skilyrðum. Kallaði hann eftir 
„hámarks sveigjanleika“ til að koma viðræðunum á 
sem fyrst.

Gambari sagðist þó ekki hafa fengið að hitta nein 
flokkssystkini Suu Kyi né fulltrúa munka og nemenda 
sem fóru fyrir mótmælunum sem voru þau mestu gegn 
herforingjastjórninni í Búrma frá árinu 1988.

Herforingjastjórnin lýsti í gær yfir að 500 munkar 

hefðu verið handteknir og að búið væri að sleppa öllum 
nema 109. Sagði einnig að leit stæði yfir að fjórum 
munkum sem leiddu mótmælin. Ban Ki-moon, 
framkvæmdastjóri SÞ, ítrekaði í gær að „valdbeiting 
gegn friðsömum mótmælendum er viðurstyggileg og 
óásættanleg“.

Sænsk stjórnvöld 
ætla að senda fimm tonn af 
kjarnorkuúrgangi til eyðingar í 

Sellafield
endurvinnslustöð-
inni í Englandi. 

Þórunn
Sveinbjarnardótt-
ir umhverfisráð-
herra hefur sent 
sænskum
starfsbróður
sínum bréf og 
lýst yfir áhyggj-

um vegna ákvörðunarinnar.
Í bréfi Þórunnar segir að íslensk 

stjórnvöld óttist að þessar 
aðgerðir grafi undan kröfu 
Íslendinga og fleiri þjóða um að 
endurvinnslustöðinni verði lokað, 
auki hættu á mengunarslysi og 
sendi röng skilaboð um með-
höndlun á kjarnorkuúrgangi. 
Heppilegra væri að úrgangurinn 
yrði grafinn í Svíþjóð. 

Úrgangur Svía 
til Sellafield

 „Það er hver höndin 
uppi á móti annarri þarna, enda 
átti ég aldrei von á að menn gætu 

gengið í takt með 
bæði Jón 
Magnússon og 
Kristin H. 
innanborðs.“
Þetta segir 
Margrét Sverris-
dóttir, fyrrum 
framkvæmda-
stjóri Frjálslynda 
flokksins.

Nokkuð hefur gengið á innan 
flokksins eftir að Sigurjón 
Þórðarson var ekki ráðinn 
framkvæmdastjóri flokksins.

Margrét minnir á ummæli
flokksformannsins um tilraunir 
hans til að koma í veg fyrir að 
flokkurinn legði upp laupana, en 
óvíst væri hvort þær gengju upp. 

Þau ummæli segi sína sögu.

Undrast ekki 
erjur í flokknum

Há örorkutíðni 
undanfarin ár hefur orðið til þess 
að Íslendingum á vinnumarkaði 
fjölgar lítið. Frá þessu er greint í 
nýrri samantekt Samtaka 
atvinnulífsins.

Örorkulífeyrisþegar voru 
13.200 í lok árs 2006, um átta 
prósent vinnuafls. Segir í 
samantektinni að fjöldi nýrra 
örorkumatsúrskurða hafi veruleg 
fjárhagsleg áhrif á gjöld og 
skuldbindingar ríkissjóðs og 
lífeyrissjóða og að þörf fyrir 
erlent vinnuafl skýrist meðal 
annars af fjölgun öryrkja. -

Fjölgun öryrkja 
hefur mikil áhrif 
á vinnumarkað

 Styrktarfélagi krabbameins-
sjúkra barna (SKB) barst nýlega 
peningagjöf að upphæð 9.850 
krónur. 

Þrjár stúlur höfðu safnað 
peningum á tombólu fyrir utan 
verslunina 10-11 í Hafnarfirði.

Stúlkurnar heita Birgitta, 
Ísabella og Bergþóra og eru 
félagsmenn í SKB þeim afar 
þakklátir fyrir stuðninginn að því 
er kemur fram í tilkynningu. 

Gáfu SKB tæp-
ar tíu þúsund

Vinnueftirlitið 
óskar eftir ábendingum um 
fyrirmyndar-fyrirtæki í tengslum 
við Vinnuverndarvikuna 2007, 
Hæfilegt álag er heilsu best. 
Fyrirhugað er að veita þeim 
viðurkenningu sem standa sig vel 
í að skapa góðar vinnuaðstæður 
þar sem álag við vinnu er heppi-
legt og breytilegt. 

Horfa skal til áhættumats 
varðandi álag á hreyfi- og 
stoðkerfið með þátttöku starfs-
manna, áætlun um forvarnir og 
heilsuvernd, fræðslu og þjálfun í 
góðri líkamsbeitingu og vinnu-
tækni og notkun hjálpartækja svo 
dæmi séu nefnd.

Ábendingar má senda á 
gudmundur@ver.is fyrir 15. 
október.

Fyrirmyndar-
fyrirtækja leitað



Miðasala er á www.midi.is:
9.850 kr. Almennt verð
2.850 kr. Fyrir alla nemendur í Háskóla Íslands, Háskólanum í Reykjavík
og viðskiptafræðideild Háskólans á Bifröst.

Nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi er og mun áfram verða drifkraftur íslensks atvinnulífs.
Jafnt innan fyrirtækja sem og við stofnun nýrra fyrirtækja.

Innovit býður Íslendingum nú einstakt tækfæri til að fræðast um lykilþætti til árangurs
þegar kemur að stofnun þekkingarfyrirtækja í fremstu röð.  Kenneth P. Morse, einn helsti
sérfræðingur heims á sviði nýsköpunar- og frumkvöðlastarfsemi mun í fyrsta sinn halda
fyrirlestur hér á landi auk þess sem íslenskir frumkvöðlar munu miðla sinni reynslu.

Nýsköpunarfjölskylda Innovit

Kenneth P. Morse er raðfrumkvöðull
og framkvæmdastjóri frumkvöðla-
seturs MIT háskóla í Boston. Kenneth
hefur undanfarna áratugi spilað lykil-
hlutverk í stofnun fimm hátækni- og
þekkingarfyrirtækja í Bandaríkjunum.
Sem framkvæmdastjóri frumkvöðla-
seturs MIT hefur hann undanfarin áratug
borið þungann af þjálfun og kennslu
frumkvöðla úr öllum deildum skólans,
sem er einn sá allra fremsti í heiminum
á þessu sviði. Kenneth, sem hefur ferðast
víða um heiminn og haldið fyrirlestra,
verið ráðgjafi stjórnenda, stjórnvalda
og fyrirtækja, er stórskemmtilegur fyrir-
lesari sem vert er að taka eftir.

Innovit, nýsköpunar- og frumkvöðlasetur kynnir:

Critical Success Factors
in Entrepreneurship
Ráðstefna um lykilþætti árangurs í nýsköpun
og stofnun fyrirtækja

Nordica 10. október 2007
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Skráning og morgunverður
Össur Skarphéðinsson
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Ísumar heyrðist stundum 
merkilegt lag í útvarpinu með 

hljómsveitinni Hjaltalín. Maður 
tók strax eftir því út af sérkenni-
legum hljómi, grípandi laglínu og 
knýjandi takti. Það heitir Good-
bye July/Margt að ugga og ég veit 
ekkert um hvað það er. En þegar 
ég heyrði það fannst mér það 
vera vitnisburður um stöðu 
íslenskunnar.

Það er sungið á ensku, alþjóðamáli 
poppsins, lýtalausri, áreynslu-
lausri, hreimlausri, sérkenna-
lausri – svona ensku sem hljómar 
eins og nýlegur bíll. Og ég veit 
ekkert um hvað það er: maður 
tekur ekki eftir neinum orðum í 
textanum sem sunginn er af 
ungum karlmanni nema þessum: 
„goodbye July/ my name is 
Elaine“ – eða „vertu bless júlí, 
Elín heiti ég“. Svo er lagið búið. 
En þá kemur eins og eftirmáli: 
óumræðilega tregafull kvenrödd 
syngur við undurblíðar strengja-
strokur hina kunnu vísu Þórðar 
Magnússonar frá Strjúgi: „Við 
skulum ekki hafa hátt / hér er 
margt að ugga / ég hef heyrt í alla 
nátt / andardrátt á glugga.“

En vísan er hins vegar ekki 
sungin sem samhangandi merk-
ingarheild heldur eru línurnar úr 
henni sungnar á stangli ein og ein, 
eins og dróttkvæði eða púslu-
mynd. Það er eins og merking 
vísunnar hafi splundrast og orðin 
úr henni svífi um stök og rótlaus í 
dapurlegu tómarúmi.

Með öðrum orðum: íslenskan er 
eins og exótískt skraut í laginu  – 
hún er effekt. Vísnahefðin 
íslenska er hér eins og lopapeysu-
munstur á háskólabol. Hún er ekki 
merkingarbær í sjálfri sér. 

Svona er þetta. Það eru meira 
en fjörutíu ár síðan íslenskir 
popparar fóru að reyna fyrst að 
syngja á ensku og lengi var 
útkoman bæði álappaleg og 

merkingarlaus. Þannig er það ekki 
lengur. Lagið Goodbye July/Margt 
að ugga er dæmi um þá tvítyngdu 
list sem kann að vera skammt 
undan.

Svona er þetta. Í Mogganum í gær 
var samantekt á umræðunni sem 
vaknaði í kjölfar eindreginnar 
kröfu viðskiptafræðinga á öllum 
vígstöðvum, frá Versló og til 
varaformanns Samfylkingarinnar, 
um að enskan fái viðurkenndari 
sess og meira lögmæti á Íslandi en 
verið hefur. Þar er m.a. talað við 
Svöfu Grönfeldt rektor HR, en sá 
skóli hefur verið í fararbroddi 
þessarar herferðar þar sem 
virðist gert ráð fyrir því að 
„þarfir viðskiptalífsins“ séu á 
einhvern hátt mikilvægari en 
þarfir þjóðlífsins almennt. Þar 
ræðir Svafa um nauðsyn þess að 
gera ensku hærra undir höfði en 
er líka ræktarsöm við gamla 
málið: „við munum ekki gefa 
neinn afslátt á íslenzkunni,“ er þar 
haft eftir henni, með zetu og alles.

Sannkölluð málræktarkona. En 
hvaða afsláttartal er þetta? Er 
íslensk tunga þá varningur og til 
sölu – en aðeins gegn fullu verði?

Svöfu er náttúrlega tamt að 
grípa til viðmiða úr heimi 
viðskipta. Og henni þykir ef til vill 
vænt um íslenskuna eins og 
skattholið hennar langömmu. Í 
hennar huga er íslenskan gersemi 
sem aldrei verður veittur afsláttur 

á, djásn og dýr eftir því. Sam-
kvæmt þessum hugsunarhætti er 
íslenskan fínerí; viðhafnarmál, 
helst geymd í bankahólfi.

En mætti ekki allt eins segja að 
það eigi einmitt sífellt að gefa 
afslátt á íslenskunni – sífellt að 
vera með tilboð í gangi? Sé 
íslenskan á markaði – á hún þá 
ekki að vera sífellt föl? Sífellt 
sveigjanleg? Sífellt opin fyrir 
orðum eins og „að dánlóda“ og 
„gemsi“? Sífellt að bjóða sig: sími 
og tölva eru ekki bara miklu 
smartari orð en telefónn og 
kompúter heldur líka miklu 
snaggaralegri, maður sparar tíma 
þegar maður segir þau...

Og nýyrðabauk Íslendinga – sú 
árátta að smíða orð um fyrirbær-
in í heiminum jafnóðum og þau 
verða til – hefur áreiðanlega 
hjálpað þeim að átta sig á vélum 
heimsins. Nýyrði er tilraun til að 
fanga kjarna fyrirbærisins í eitt 
orð, og þar með ná valdi á því, 
vegna þess að áður en þú getur 
búið til orð um það verðurðu að 
skilja það. Endurnýjunarmáttur 
íslenskunnar á 20. öldinni 
reyndist miklu meiri en fólk óraði 
fyrir: málið er svo ótrúlega frjótt; 
íslenskan reyndist furðu sveigj-
anlegt tungumál og yfirgrips-
mikið og hefur til þessa lagað sig 
að nýjum og nýjum veruleika 
fyrirhafnarlítið.

Hér er margt að ugga. Þegar 
tungumál hverfur þá hverfur með 
því heill heimur, hugsunarháttur, 
horf við veruleikanum og 
sögunni, verklag, heil siðmenning 
– auðlegð. Heimurinn verður 
fátækari og mannkynið ofurlítið 
heimskara. 

Viðskiptafræðingarnir mega 
svo sem tala sína business-
english ef þeir aðhyllast svo 
fábrotna tjáningu en ef þeir vilja 
vera með í samfélaginu og halda 
áfram að njóta ávaxta þess þá 
verða þeir að tala íslensku við 
okkur hin.

Margt að ugga 

Framhaldsskólinn gegnir mikilvægu 
lykilhlutverki í skólakerfinu. Þótt hann sé 

ekki hluti af skólaskyldu er brýnt að hlúa vel 
að honum og gefa öllum jafnan kost á að 
stunda framhaldsskólanám. Innritunargjöld 
og mikill kostnaður við námsbækur á þátt í 
því að það sitja ekki allir við sama borð, 
efnahagur getur ráðið því hvort ungt fólk á kost á 
framhaldsskólagöngu eða ekki. Brottfall nemenda úr 
framhaldsskólum er einnig vandamál hér og mun 
hærra hlutfall framhaldsskólanemenda hættir námi 
á Íslandi en í nágrannalöndunum. Þessu þarf að 
breyta.

Töluverð umræða fór fram í aðdraganda alþingis-
kosninganna um menntamál. Framhaldsskólinn fór 
ekki varhluta af þeirri umræðu. Vinstrihreyfingin -
grænt framboð lagði mikla áherslu á menntamálin 
og vann ítarlega menntastefnu sem kynnt var í 
kosningabaráttunni. Þar var tekin afdráttarlaus 
afstaða til skólagjalda og kostnaðar við námsgögn í 
framhaldsskólum en þar segir m.a.: „Vandað og 
fjölbreytt framhaldsskólanám á að standa öllum til 
boða óháð efnahag eða öðrum aðstæðum. Því á ekki 

að taka skólagjöld fyrir framhaldsskólanám. 
Ennfremur eiga nemendur að hafa aðgang að 
námsbókum og öðrum námsgögnum sér að 
kostnaðarlausu.“ Sambærileg markmið 
rötuðu inn í kosningastefnuskrá annarra 
flokka. Til dæmis lagði Samfylkingin mikið 
kapp á ókeypis námsgögn í framhaldsskólum 
og gaf kosningaloforð um það. Í málefna-
samningi ríkisstjórnarinnar er gefið fyrirheit 
um áfanga í þessa átt þótt orðalagið sé raunar 
heldur rýrt í roðinu, en þar segir: „… og 

nemendur í framhaldsskólum fái stuðning til kaupa 
á námsgögnum“. 

Við Vinstri græn teljum það mikilvægt jafnréttis-
mál að allir geti stundað framhaldsskólanám án 
tillits til efnahags. Þess vegna höfum við lagt til á 
Alþingi að innritunargjöld og kennslukostnaður 
verði felldur niður og jafnframt að þar verði skýrt 
kveðið á um að kostnaður við námsgögn sé hluti af 
rekstrarkostnaði framhaldsskóla. Í ljósi þess að það 
virtist víðtækur stuðningur við þetta brýna málefni 
þegar flokkarnir stóðu í kosningabaráttu fyrir fáum 
mánuðum, má gera ráð fyrir að frumvarpið fái 
góðan hljómgrunn á Alþingi. Að minnsta kosti mun 
koma í ljós hvaða flokkar eru samkvæmir sjálfum 
sér og hverjir ekki.

Höfundur er þingmaður Vinstri grænna. 

Afnemum námsgagnakostnað

M
argt í íslensku samfélagi hefur breyst til bóta 
undanfarna áratugi. Aldrei hefur menntunar-
stig þjóðarinnar verið jafnhátt og nú og almenn 
velmegun meiri. 

Ytri skilyrði þeirra barna sem nú eru að vaxa 
úr grasi eru að ýmsu leyti betri en áður. Skólar hafa breyst og 
miðast starf þeirra nú í auknum mæli að því að mæta börnunum 
á þeirra forsendum og styrkja frumkvæði þeirra. 

Ýmislegt annað hefur breyst til bóta og má þar nefna að 
þeir sem nú eru að vaxa úr grasi eru ólíklegri til að reykja og 
til að hafa hafið áfengisneyslu á grunnskólaaldri en foreldrar 
þeirra.

Því miður er það þó þannig að unga fólkið sem er að feta 
sín fyrstu skref í fullorðinslífinu er líklegra bæði til að beita 
ofbeldi og verða fyrir því en ungt fólk var fyrir nokkrum ára-
tugum, jafnvel algerlega að tilefnislausu. 

Í frétt blaðsins um helgina kom fram að komum á slysadeild 
Landspítalans vegna ofbeldisáverka hefur fjölgað um 35 pró-
sent á aðeins níu árum, eða síðan 1998. Oft er um alvarlega 
ofbeldisáverka að ræða, svo alvarlega að í um tíu prósentum 
tilvika eru fórnarlömb ofbeldisins lögð inn á legudeild til 
frekari aðhlynningar eftir komuna á slysadeild. Karlmenn á 
aldrinum 15 til 24 ára eru 70 prósent þessara fórnarlamba.

Hvað er það sem fær ungan mann til að veitast að öðrum og 
beita hann alvarlegu ofbeldi, af litlu eða engu tilefni? Gerir 
þetta unga fólk sér ekki grein fyrir afleiðingum ofbeldisins 
eða ber það ekki virðingu fyrir náunga sínum?

Sjálfsagt kemur hvort tveggja til en velta má fyrir sér 
ástæðu þess að þetta unga fólk hikar ekki við að láta hendur 
skipta, skerist í odda, og ekki bara það heldur virðist ekki feng-
ist um hugsanlegar afleiðingar ofbeldisins. Getur verið að það 
hafi sjálft skort virðingu í æsku, að þó að ytri aðstæður hafi 
að mörgu leyti verið góðar hafi gæðastundir í faðmi fjölskyldu 
verið af skornum skammti? Getur verið að virðingarleysi fyrir 
náunganum í tali milli fullorðinna síist inn í undirmeðvitund 
þeirra sem eru ungir og óharðnaðir? Getur verið að hagsældin 
sé of dýru verði keypt, að uppalendur ættu að verja meiri tíma 
með börnum sínum en minni til að afla tekna til heimilisins?   

Sömuleiðis má velta fyrir sér áhrifum ofbeldis í sjónvarpi, 
bíói og tölvuleikjum. Barn sem trakterað er með slíku efni 
hlýtur að þurfa aðstoð sér þroskaðra fólks til að vinna úr 
því. Það verður að tala við börnin og gera þeim grein fyrir að 
svona er lífið ekki og á ekki undir nokkrum kringumstæðum 
að vera.

Það er ekki nóg að lögreglan sé sýnilegri en áður í miðborg 
Reykjavíkur þar sem höfuðvettvangur ofbeldisins er, þótt það 
sé vissulega góðra gjalda vert. Á þessu verður að vinna alls 
staðar þar sem börn og ungt fólk er, á öllum skólastigum og í 
frístundastarfi með börnum og unglingum, en vitanlega fyrst 
og fremst á heimilunum þar sem hið eiginlega uppeldi á að 
fara fram.

Nauðsynlegt að 
spyrna við fæti





Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma 550 5000.

Í fyrsta sinn í níutíu ára sögu Læknafé-
lags Íslands situr kona í formannsstóln-
um. Birna Jónsdóttir er þó ekki ókunn 
starfi samtakanna enda hefur hún 
starfað þar í sex ár sem gjaldkeri. „Ég 
hef alltaf haft áhuga á félagsmálum og 
stjórnun,“ segir Birna sem bæði sat í 
stjórn í menntaskóla og í stúdentaráði 
í háskóla. „Ég hef á síðustu sex árum 
séð þau verkefni sem koma inn á borð 
hjá stéttarfélagi eins og læknafélag-
inu en þau mál ganga sum hver árum 
saman. Því dýpra sem maður sekkur í 
málin því athyglisverðari verða þau,“ 
segir Birna og bætir við að það gleðji 
sig mjög að félagar hennar í Lækna-
félaginu treysti henni sem talsmanni 
sínum.

Birna er röntgenlæknir og hefur 
í fimmtán ár rekið, ásamt fleirum, 
fyrirtækið Röntgen Domus Medica. 
Hún hefur mjög ákveðnar skoðanir á 

því hvernig hægt sé að bæta aðstæður í 
heilbrigðiskerfinu. „Það ætti að vera til 
annar valkostur við rekstur hins opin-
bera í heilbrigðiskerfinu,“ segir Birna 
með áherslu og telur að sérstaklega eftir 
að sjúkrahúsin á höfuðborgarsvæðinu 
voru sameinuð ætti að vera til sjúkra-
húsrekstur sem sé í höndum annarra 
en hins opinbera til mótvægis við opin-
beran rekstur. „Mér finnst mjög slæmt 
að hafa einokun í einhverjum rekstri,“ 
segir Birna. Máli sínu til stuðnings 
nefnir hún Háskólann í Reykjavík sem 
hafi örvað Háskóla Íslands, þá hafi 
Fréttablaðið örvað Morgunblaðið líkt 
og Stöð 2 Ríkissjónvarpið.

„Heilbrigðismál eru vandasöm og 
flókin og það er bæði betra að vera 
sjúklingur sem hefur valkost og starfs-
maður.“

Birna tekur þó skýrt fram að hún vilji 
áfram hafa almannatryggingakerfið en 

að tryggingarnar eigi að gefa kost á því 
að kaupa þjónustu af fleirum en ríkinu. 

„Mér finnst afskaplega slæmt þegar 
eitt ráðuneyti, eins og heilbrigðisráðu-
neytið, á að ákveða hvaða þjónustu 
eigi að veita, framkvæmi hana sjálft 
og fylgist svo með sjálfu sér hvernig 
gengur,“ segir Birna sem er fullviss 
þess að margir aðrir læknar séu á sama 
máli og hún sjálf. 

Birna hefur ákveðið að gera for-
mannsstarfið að sínu aðalstarfi og mun 
því draga úr vinnu hjá Röntgen Domus 
Medica. Hún mun þó reyna að sinna 
sínum hugðarefnum í frístundum sem 
eru hannyrðir og bókalestur en hún 
segist forfallinn lestrarhestur. Þetta 
þykir henni best að stunda í sumar-
bústaðnum, þá oft umvafin fjölskyldu 
sinni sem er æði stór en Birna á fimm 
börn og átta barnabörn.

AFMÆLI

„Það er sjaldgæft að allt 
gangi að óskum á sama 

tíma í lífinu.“

Framtíðarsýn Háskólaseturs Vestfjarða verður kynnt í dag í 
Vestra-Húsinu á Ísafirði. Markmiðið er að verða Háskóli hafs-
ins, að sögn Mörthu L. Marthensdóttur, þjónustu- og kennslu-
stjóra, sem segir staðbundið meistaranám verða í boði. Hún 
segir einnig að þegar hafi verið mótuð námsleið í haf- og 
strandsvæðastjórnun í samvinnu við Háskólann á Akureyri 
sem eigi að fara af stað 
haustið 2008. 

Fleiri slíkar náms-
leiðir séu í undirbún-
ingi og frumgreinanám 
hefjist í háskólasetrinu 
í janúar 2008.

 Kynningin er öllum 
opin og hefst klukkan 
15.30. Léttar veitingar 
verða í boði að henni 
lokinni.

Háskóli hafsins

Björgunarskóli Landsbjarg-
ar átti þrítugsafmæli fyrir 
skemmstu og hélt upp á það 
með því að taka nýtt skrán-
ingakerfi í notkun og kaupa 
fjarfundabúnað. Skólinn 
hefur haldið uppi öflugu 

fræðslustarfi fyrir félaga í 
samtökunum og aðra lands-
menn. Á hverju ári eru 
haldin um 180 námskeið um 
allt land og er fjöldi þátt-
takenda um 3.500 manns ár 
hvert.

Björgunarskóli þrítugur

Mönnum rænt á Breiðafirði

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir,
amma og langamma,

Kristjana Sigurðardóttir
áður til heimilis að Arahólum 4,

verður jarðsungin frá Fella- og Hólakirkju
mánudaginn 8. október nk. kl. 13.00.

Elísabet Kristinsdóttir Guðmundur Sveinsson
Sigríður Sigurðardóttir Jóhann Vilbergsson
Reynir Sigurðsson Sigríður Bragadóttir
Hlín Sigurðardóttir Gísli Jónsson
Júlíana Sigurðardóttir Hannes Pétursson
barnabörn og langömmubörn.

25 ára afmæli
Þorvaldur Heiðar 

Guðmundsson
25 ára.

Sæl öll, vinir og vandamenn! Ég á 25 ára 
afmæli í dag. Ég ákvað að sleppa veisluhöld-
um þar sem ég er bara fátækur námsmaður 
en endilega sláið samt á þráðinn til mín og 
kastið á mig kveðju í síma: 695-4267. Plís!!

Útför elskulegs eiginmanns míns, föður,
tengdaföður, afa, langafa, langalangafa,
bróður og mágs,

Sigurðar Jónssonar
Hjallabraut 33, Hafnarfirði
áður Flókagötu 16a, Reykjavík,

verður gerð frá Hjallakirkju í Kópavogi, miðvikudag-
inn 10. október kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamleg-
ast afþökkuð. Þeim sem vilja minnast hans er bent á
Barnaspítala Hringsins eða Krabbameinsfélagið.

Helga Sigríður Ólafsdóttir
Jón Ólafur Sigurðsson Ragnheiður Þórðardóttir
Guðný Sjöfn Sigurðardóttir
Þórarinn Sigurðsson
Sigurður Þór Jónsson Erla Sigfúsdóttir
Guðni Jónsson Elín Jóhannesdóttir
Bjarki Már Jónsson Birgitta Sif Jónsdóttir
Ingólfur Freyr Þórarinsson
Hannes Berg Þórarinsson
Svanhildur Jónsdóttir Svane Gunnar O. Svane
langafabörn og langalangafabarn.



Bæjarbúar tóku fúsir þátt í flutningum þegar 
Frúin í Hamborg flutti sig um set á Akureyri.

„Við fluttum í nýtt húsnæði á Akureyrarvöku síðast-
liðið sumar eftir fjögur ár á Ráðhústorgi. Af því til-
efni vorum við með sérstakan gjörning sem við 
nefndum Flutningar frúarinnar þar sem uppáklædd 
frúin var fremst í flokki. Síðan var hún með þjón-
ustufólkið sitt sem hélt á hinu og þessu úr búðinni. 
Eftir það var arkað frá gamla staðnum upp göngugöt-
una og að nýju húsnæði við rætur listagilsins,“ segir 
Guðrún Jónsdóttir, sem er eigandi verslunarinnar 
ásamt Þorbjörgu Halldórsdóttur.

Um áttatíu manns tóku þátt í flutningunum og að 
sögn Guðrúnar voru þátttakendur á aldrinum tveggja 
ára til sextugs.

Nýja húsnæðið er með góðu útsýni yfir Pollinn á 
Akureyri og að sögn Guðrúnar hefur Frúin sérher-
bergi fyrir föt, plötur, dúka og bróderí ásamt 
hönnunarherbergi.

„Við erum með umboð fyrir Spúútnik og erum líka 

með hönnun Jóns Sæmundar og Nakta apans. Eins 
eru krakkar sem eru að byrja í hönnun að koma með 
eina og eina flík,“ segir Guðrún og heldur áfram: 
„Síðan höfum við verið að gera línu sjálfar undir 
nafninu Frúin í ham. Þá er bæði verið að breyta 
gömlum kjólum og gera nýja hluti eins og töskur, 
púða og póstkort.“

Að sögn Guðrúnar kemur fólk á öllum aldri í heim-
sókn til Frúarinnar en ekki jafnmikið af eldra fólki 
og áður. „Við vorum á svo áberandi stað á Ráðhús-
torginu nálægt bönkum og svona. Þá kom oft gamla 
fólkið við þegar það var að ná sér í aur í bankann. 
Núna höfum við hins vegar nóg af bílastæðum og 
erum í nágrenni við veitingastaðinn Bautann, Hótel 
Kea og kirkjuna,“ segir Guðrún.

Fólk er mikið fyrir að blanda saman gömlu og nýju 
og Guðrún segir margt ungt fólk vilja eitthvað gamalt 
í nýjan búskap. „Þegar fólk kemur inn í nýtt hús sem 
er alveg sterílt munar um gamlan stól sem afi átti til 
að halda aðeins í hvaðan maður kemur.“

Frúin komin í nýjan ham

CBR 1000RR Fireblade CBF 1000F ABSFMX 650 GL 1800 Gold Wing VTX 1800 F
TILBOÐSVERÐ KR. 1.299.000TILBOÐSVERÐ KR. 739.000 TILBOÐSVERÐ KR. 2.340.000 TILBOÐSVERÐ KR. 1.487.000

www.honda.is

Ú T S A L A
Á  H O N D A  M Ó T O R H J Ó L U M

Einnig er 2008 árgerð af CRF 250R og CRF 450R 
á leiðinni á frábæru verði!

Aðeins kr. 749.000 og kr. 799.000
Honda CRF 250R, 2008

Besta 250 fjórgengis hjólið

að mati RacerX

TILBOÐSVERÐ KR. 1.095.000



Í krókum og kimum Frúarinnar kennir margra 
grasa.

Frúin í Hamborg er meira en bara verslun. Hún er 
bæði listamiðstöð og byggðasafn í senn þar sem hægt 
er að prófa og kaupa muni með sögu og sál.

Listgjörningar, nýsköpun og hönnun er daglegt 
brauð hjá frúnum tveimur, Guðrúnu Jónsdóttur og 
Þorbjörgu Halldórsdóttur, sem velja hvern einasta 
hlut af kostgæfni.

Bróderí, vínyll 
og postulín

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

CAMO

frá

Premíum veiðigalli vatnsheldur með AIR-TEX öndun.

32500-

Innifalið:
Jakki og buxur, 
"superdry"nærföt, flís 
millilag, flónelskyrta,
húfa, axlabönd og 
áhneppt flugnanet.

Camo jakki og buxur, 
flíspeysa, "Superdry" 
nærföt, húfa, áhneppt 

flugnanet og axlabönd.

29500-„Micro Dry“ nærföt í felulitum
þægileg nærföt 

www.ICEFIN.is
Icefin ehf. Nóatúni 17 105 Reykjavík. Sími: 534 3177

Nýjung 2008
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Fallegt endaraðhús að Brekku-
tanga 26 í Mosfellsbæ er til 
sölu hjá fasteignasölunni 
Kletti.

H úsið er byggt 1977. Það er 
á tveimur hæðum ásamt 
kjallara sem í er sérstök 

íbúð. Bílskúr fylgir, byggður 1979. 
Alls er stærð eignar 254,1 fm og  
þar af er bílskúrinn 26 fm. Mögu-
leiki er að gera sérinngang í kjall-
ara og loka á milli hæða. 

Á neðri hæð eru forstofa, gesta-
salerni, hol, stofa, borðstofa og 

eldhús og á efri hæðinni fjög-
ur góð svefnherbergi og baðher-
bergi. Í kjallara er hol, eldhús og 
búr. Einnig stofa og stórt svefn-
herbergi sem hægt er að skipta í 
tvö. Undir bílskúrnum er glugga-
laus geymsla þar sem gert var ráð 
fyrir gryfju. Í dag er hún lokuð.

Svo innviðum og útliti sé lýst þá 
eru stofa og borðstofa með park-
eti á gólfum, sömuleiðis eldhús-
ið. Gengið er úr stofunni niður á 
pall og út í garð. Upp á efri hæð-
ina liggur fallegur viðarstigi og 
stór gluggi nær á milli hæða. 

Í herbergjunum á efri hæð eru 

skápar úr hnotu. Tvö þeirra eru 
parketlögð og tvö með dúk á gólf-
um. Úr hjónaherbergi er gengið út 
á svalir. Baðherbergi er með inn-
réttingu, baðkari og sturtuklefa. 
Dúkur er á gólfi og veggjum.

Frá holinu á neðri hæð er geng-
ið í þvottahús og einnig út á sval-
ir yfir bílskúrnum sem að hluta 
til eru undir þaki. Þaðan er útsýni 
til Esju og Úlfarsfells. Umhverfis 
húsið er gróinn garður með skjól-
vegg og litlum kofa sem er notað-
ur sem geymsla. Bílaplan er stórt 
og hellulagt og tröppur utanhúss 
eru flísalagðar. 

Útsýni til Esju og Úlfarsfells
Stórt hellulagt bílaplan er við Brekkutanga 26.

HRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
Löggiltur
Fasteignasali

ATHVIÐ SELJUM 
ALLA DAGA !

Þjónusta ofar öllu

Þannig er mál
með vexti ...

... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

F
í
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n
/
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A

SAMANBURÐUR Á LÁNUM

MYNTKÖRFULÁN *** BLANDAÐ LÁN ** ÍBÚÐARLÁN

LÁNSUPPHÆÐ 20.000.000 20.000.000 20.000.000

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

GREIÐSLUBYRÐI**** 64.700 106.600 109.500

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

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

Reiknaðu út hvernig
greiðslubyrði þín 
lækkar á www.frjalsi.is
eða hafðu samband í 
síma 540 5000.
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FASTEIGNASALAN 570 4800
Fr
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Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

VALLARGERÐI - M/BÍLSKÚR
Vorum að fá í sölu sjarmerandi einbýli
ásamt bílskúr og sólstofu. Stór timbur ver-
önd er í sérlega fallegum garði. Húsið er á
tveim hæðum. Anddyri, rúmgott hol. eld-
hús, tvær stofur og sólstofa, tvö svefnher-
bergi og gott baðherbergi. Á efrihæð er
baðherb., tvö - þrjú herbergi. Gólfefni er
parket, gólfborð og flísar. Frábær staðsetn-
ing. Verð 52,5 millj.

REYKÁS - MEÐ BÍLSKÚR
Vorum að fá í sölu glæsilega 132 fm íbúð á
tveimur hæðum (hæð og ris) ásamt 24 fm
bílskúr eða samtals 156 fm á góðum stað í
Árbænum. Eldhús, þv.hús, stofa, tvö her-
bergi og flísal. baðherb. á neðri hæð en í
risi er hjónaherb. með baðherb. innaf
ásamt tveimur barnaherbergjum. Glæsileg
eign á góðum stað. Verð 35,9 millj.

NORÐURBRÚ - SJÁLAND - GARÐABÆR
Glæsileg 112 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í
lyftuhúsi auk stæði í bílageymslu á þessum
eftirsótta stað í Sjálandinu í Garðabæ. 3
rúmgóð herbergi. Stór og björt sofa með
útg. á suðursvalir. Fallegar innréttingar og
tæki. Parket og flísar á gólfum. Falleg sam-
eign. Lóð fullbúin. Verð 37,5 millj.

LYNGMÓAR - MEÐ BÍLSKÚR
Vorum að fá í sölu fallega 116 fm 4ra her-
bergja íbúð á 1. hæð ásamt 20 fm bílskúr
eða samtals 136 fm á góðum stað í Garða-
bæ. Íbúðin skiptist í: Anddyri, eldhús með
borðkrók, 3 góð herbergi, svefnherbergis-
gangur með miklum skápum, baðherb. flís-
al. með innréttingu og t.f. þv.vél og þurrkara
ásamt stofu með útg. út á suðursvalir og
garð. Verð 28,9 millj.

GLÓSALIR - EINSTAKT ÚTSÝNI
Vorum að fá í sölu glæsilega 122 fm 4ra
herbergja íbúð á 8.hæð (efstu) ásamt
stæði í bílageymslu á frábærum stað í Sal-
hverfinu. Eldhús með fallegri viðarinnrétt-
ingu. Þvottahús innan íbúðar. Stórar stofur
með útg. út á suður svalir með frábæru út-
sýni til suðurs, austurs og vesturs. Nánari
upplýsingar á GIMLI.
Verð 34,5 millj.

HRAUNBÆR - FALLEG EIGN
Vorum að fá í einkasölu fallega 91 fm 3ja
herb. Íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli. Tvö
rúmgóð herbergi og stór og björt stofa
með útgengt á suðursvalir með fallegu út-
sýni. Góðar innréttingar. Hús og sameign í
góðu standi. Gólfefni: Parket og flísar. Verð
19,9 millj.

SÓLEYJARIMI - FYRIR 50 ÁRA OG ELDRI
Í einkasölu, mjög rúmgóð 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. 2 góð svefnher-
bergi með skápum í báðum. Rúmgóð stofa
og borðstofa með suðursvölum. Þvottahús
innan íbúðar. Íbúðin er teiknuð sem 4ra
herb. en er 3ja herbergja í dag, möguleiki
að breyta aftur. Hús fyrir 50 ára og eldri.
Hús og öll sameign til fyrirmyndar. LAUS
FLJÓTLEGA. Verð 27,9 m.

STRANDASEL
Vorum að fá í einkasölu bjarta og velskipu-
lagða 93 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í
litlu fjölbýli. Tvö góð herbergi bæði með
skápum. Eldhús með hvítri/mahóní innrétt-
ingu, rúmgóð stofa með útg. á svalir. Bað-
herb. með baðkari og glugga. Gólfefni er
flísar og linolium dúkur. Allar innihurðar
eru nýl. mahóní. Verð 18,3 millj.

BALDURSGATA - FALLEG
Vorum að fá í einkasölu fallega og bjarta
53 fm 2ja herb. íbúð á 3. hæð í góðu fjöl-
býli. Björt og rúmgóð stofa og stórt svefn-
herbergi. Góðar innréttingar. Parket á gólf-
um. Eignin getur losnað fljótlega. Verð 17,9
millj.

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir

Hvammsgata 2, 
í Sveitarfélaginu Vogum
Til endurúthlutunar er búseturéttur 
í 3ja herbergja íbúð í parhúsi sem er 
um 90 fm að stærð.
Íbúðinni fylgir að auki um 25 fm bílskúr.
Íbúðin getur verið til afheningar fljótlega 

Miðnestorg 3, 
í Sandgerði
Til endurúthlutunar er búseturéttur 
í 2ja herbergja íbúð sem er um 71 fm. 
Íbúðin er á þriðju hæða lyftuhúsi.
Íbúðin getur verið til afhendingar strax.
Íbúðin er í miðbæjarhúsi sem kallast Varðan.

Umsóknarfrestur er til
15. október  n.k.

Réttur til kaupa 
miðast við 50 ára og eldri

Nánari upplýsingar eru veittar 
á skrifstofu félagsins að 
Suðurlandsbraut 54
eða í síma 552 5644 milli kl. 9-15.
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u
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Fjöldi eigna á skrá!

Fasteignir

Frístundahús og lóðir

Fyrirtæki

Jarðir

Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur og löggiltur 

fasteignasali

Þjónustusími sölumanna 

eftir lokun 694 1401

Grænahlíð - 105 Reykjavík

Stórglæsileg og mikið endurnýj-

uð sérhæð Teiknuð af Sigvalda

Thordarson. Fjögur svefnher-

bergi og fallegt nýtt baðherbergi.

Eldhús með nýrri innréttingu og

björt stofa með suður svöl-

um.Vönduð gólfefni og stór bíl-

skúr. Garður og frárennsli endur-

nýjað. Einstök staðsetning í
Hlíðunum. V 49.9 millj.

Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00

Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is
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ATH
ÞJÓNUSTA
OFAR ÖLLU

Stefán Páll Jónsson
Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir
Engjateig 9

105 Reykjavík

og skráðu
eignina þína

í sölu hjá okkur

HRINGDU
NÚNA

699 6165
899 0800

w
w

w
.inhouse.is

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

FYRIRTÆKI Í KÆLIVÉLAVIÐGERÐUM
Til sölu kælivélaverkstæði með mikla sérstöðu. Mjög góð aðstaða og starfsum-
hverfi. Nánari upplýsingar aðeins veittar á skrifstofu okkar en EKKI í síma. Ein-
stakt tækifæri.

SPORTBAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Til sölyu vinsæll staður, vel staðsettur í 250 fm leiguhúsnæði. Góður búnaður
á staðnum. Fullt vínveitingaleyfi. Sanngjarnt verð. Nánari upplýsingar á skrif-
stofu okkar. 

HEILDSALA - SMÁSALA Í RENNILÁSUM
Til sölu þekkt verslun og heildverslun í rennilásum og öðrum vörum til fataiðnað-
ar. Fyrirtækið hefur starfað í yfir 20 ár og hefur mjög góða framlegð. Kjörið tæki-
færi fyrir fyrirtæki. í svipuðum rekstri. Er í mjög rúmgóðu húsnæði. Hefur mikla
sérstöðu á markaði. Er með einkar traust umboð og vandaða vöru. Frábært tæki-
færi fyrir rétta aðila. Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

HARÐFISKUR OG ÚTFLUTNINGUR
Til sölu eitt þekktasta fyrirtækið í harðfiskframleiðslu. Fyrirtækið er í eigin hús-
næði og rekstur þess gengur mjög vel. Frábær tækifæri varðandi útflutning fyrir
hendi. Leitið nánari upplýsinga.

INNFLUTN. FYRIR HÓTEL, VEITINGAHÚS OG 
SPÍTALA
Til sölu heildverslun sem þjónustar hótel og veitingahús o.fl. Flytur inn vörur í
háum gæðaflokki. Góð umboð og viðskiptasambönd. Upplýsingar á skrifstofu.

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.

HVERFIS - PÖBB Í EIGIN HÚSNÆÐI
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 notað-
an innfluttan kventískufatnað. Allt eigin innflutningur. Gott verð og 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 hús-
næði. 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.

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

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

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 innflutn-
ing. 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. Skemmti-
legt 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. Jöfn
og góð velta og fín afkoma.

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

Fjöldi annarra fyrirtækja á skrá!

Leitið nánari upplýsinga. - Sjáið: www.atv.is
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um 3JA HERB.

GLAÐHEIMAR - JARÐHÆÐ MEÐ SÉR INNGANGI Vel
skipulögð 80 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér inngangi á góðum
stað í Glaðheimunum. V. 22,7 m.

2JA HERB.

KJARTANSGATA - LAUS STRAX Mjög vel staðsett 47 fm 2ja
herbergja kjallara íbúð með sér inngangi. Íbúðin er laus og lyklar á Lyngvík.
V. 15,9 m.

HÁTÚN - NÝ ÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI Um er að ræða nýja 64 fm
2ja herbergja íbúð á 6.hæð með góðu útsýni í nýju húsi við Hátún. Íbúðin
skilast fullbúin án gólfefna. V. 23,9 m.

BLÁHAMRAR - LAUS STRAX Góð og vel staðsett 2ja her-
bergja íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi, stæði í bílgeymslu fylgir íbúðinni.

ATVINNUHÚSNÆÐI

SÍÐUMÚLI - ÚTLEIGA Mjög vel staðsett 315 fm atvinnuhúsnæði
sem skiptist í tvær einingar, 109 fm eining með háum innkeyrsludyrum
sem er í útleigu, og svo 206 fm eining með innkeyrsludyrum sem er laus.
Verð 54,0 m.

LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790 
WWW.LYNGVIK.IS  • LYNGVIK@LYNGVIK.IS

OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 - 18:00
FÖSTUDÖGUM: 9:00 - 16:00
SVO ER GSM-INN ALLTAF OPINN

LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790
WWW.LYNGVIK.IS • LYNGVIK@LYNGVIK.IS

OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 - 17:00
FÖSTUDÖGUM: 9:00 - 16:00
SVO ER GSM-INN ALLTAF OPINN

TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

SÍMI 588 9490

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

STEINAR S. JÓNSSON
SÍMI: 898 5254
STEINAR@LYNGVIK.IS

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

AUSTURBRÚN - SÉRHÆÐ OG BÍLSKÚR
Um er að mjög
góða 114 fm
neðri sérhæð,
ásamt 31 fm
sérstæðum bíl-
skúr. Íbúðin er
að mestu öll
endurnýjuð
m.þ.n. gólfefni,
bað, eldhús, raf-

magn og hitalagnir. Möguleiki á stuttum afhend-
ingartíma.
V. 36,9 m.

GARÐSENDI - TVEGGJA ÍBÚÐA HÚS MEÐ SÉRSTÆÐUM BÍLSKÚR
Mjög gott og
mikið endurnýj-
að einbýlishús á
þremur hæðum
með sér 2-3ja
herbergja íbúð í
kjallara. Aðal-
íbúðin er skiptist
í glæsilegt eld-
hús, stofu og

borðstofu, ásamt gestasnyrtingu, í risi eru tvö svefn-
herbergi, gott baðherbergi og opið vinnuherbergi. 

MOSFELLSBÆR - GLÆSILEGT NÝTT
EINBÝLISHÚS VIÐ STÓRAKRIKA

Mjög vel skipulagt 242 fm
einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum 28 fm bílskúr.
Húsið sem er í byggingu af-
hendist fullbúið að utan,
klætt með flísum, áli og við.
Að innan skilast húsið nán-

ast tilbúið til innréttinga. fjögur svefnherbergi. Gott útsýni.
Verð 55,0 m.

ERLUHÓLAR - TVEGGJA ÍBÚÐA HÚS
Vel staðsett 330 fm tveggja
íbúða hús með góðu útsýni.
Húsið skiptist í efrihæð og
stóran bílskúr samtals 260
fm, ásamt samþykktri 70 fm
2-3 ja herbergja íbúð á jarð-
hæð með sér inngangi.
Verð 67,0 m.

BRÆÐRABORGARSTÍGUR
Í virðulegu steinhúsi er falleg
mikið endurnýjuð 119 fm
þriggja herbergja íbúð á
tveimur hæðum ( jarðhæð
og kjallari ). Gólfefni eru
parket á stofu og herbegjum
og er annað með skáp. Eld-
hús og sjónvarpshol með
flísum. Baðherbergi flísalagt

mðe horn baðkari, innréttingu og tengi fyrir þvottavél.
Verð 29,9 m.

BIRKIHVAMMUR SÉRHÆÐ
MEÐ BÍLSKÚR

120 fm efri sérhæð og 36 fm
bílskúr með stúdíóíbúð í
suðurhlíðum Kópavogs. í
íbúðinni eru þrjú svefnher-
bergi. Björt stofa og borð-
stofa með glugga í suður og
góðar svalir. Eldhús með ný-
legri innréttingu og borð-

krók. Gólfefni parket og flísar á flestum gólfum. Þvottahús á
hæðinni. Bílskúrinn er sérstæður á tveimur hæðum og er útbúin
lítil íbúð á neðri hæðinni með eldhúskrók, baði og svefnaðstöðu.
Nýjar ofnalagnir og ofnar. Verð 38,5 m.

REYKJAVEGUR - HÆÐ
Mjög vel staðsett 121,1 fm
lítið niðurgrafin fimm her-
bergja neðri hæð með sér
inngangi í tveggja íbúða
húsi.
Verð 29,9 m.

GULLSMÁRI - 4RA HERBERGJA
Mjög góð 95 fm íbúð á 2.
hæð í litlu fjölbýli. Parket og
flísar á gólfum, baðherbergi
nýlega uppgert.
Verð 25,9 m.

HALLAKUR - GARÐABÆ
Um er að ræða vel staðsetta
108 fm nýja 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð með sér
suður verönd, ásamt góðri
sér geymslu sem er innifalin
í ofangreindum fermetrum.
Íbúðin er fullbúin með gólf-
efnum og til afhendingar
strax.
Verð 28,9 m

TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI!20TRAUST
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Hallgrímskirkja er þjóðarhelgidómur; 
minningarkirkja um áhrifamesta sálmaskáld 
Íslendinga, Hallgrím Pétursson.

Í Hallgrímssöfnuði eru um 7.000 manns sem til-
heyra hinni evangelísku-lútersku þjóðkirkju, en í 
kirkjunni eru einnig til húsa Reykjavíkurprófasts-
dæmi vestra og Hið íslenska Biblíufélag.

Hallgrímskirkja er stærsta kirkja Íslands og 
rís hæst bygginga yfir höfuðborgina. Turninn er 
73 metra hár og þar er hægt að njóta útsýnis yfir 
borgina, sundin blá og fjallahringinn umhverfis 
hana. Hallgrímskirkja er fjölsóttasti ferðamanna-
staðurinn í Reykjavík.

Húsameistari ríkisins, Guðjón Samúelsson 
(1887-1950), hófst handa við að teikna kirkjuna árið 
1937. Þjóðlegur stíll einkenndi arkitektúr hans, 
en hann notaði íslenskar fyrirmyndir og íslensk 
efni. Hallgrímskirkja, sem varð hans síðasta verk, 
minnir á stuðlaberg, íslensk fjöll og jökla. 

Bygging Hallgrímskirkju hófst árið 1945 en 
kirkjan sjálf var vígð 26. október 1986; sama dag og 
Reykjavíkurborg hélt upp á 200 ára afmæli sitt.

Í turni Hallgrímskirkju eru þrjár stórar kirkju-
klukkur og klukknaspil með 29 bjöllum. Stóru 
klukkurnar heita Hallgrímur, Guðríður og Stein-
unn eftir séra Hallgrími, eiginkonu hans og dóttur 
sem dó ung. Klukknaspilið er hið fyrsta sinnar teg-
undar á Íslandi og Hallgrímskirkja er ein þriggja 
kirkna í höfuðborginni sem slá tímaslög.

Turninn er opinn frá 9 til 17 alla daga.
Heimild: Láttu Guðs hönd þig leiða hér - kynning á Hallgrímskirkju.

Hallgrímur, Guðríður og Steinunn

Hallgrímskirkjuturn, alls 73 metrar og hæstur bygginga á Íslandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Séð upp á steinda glugga Hallgrímskirkju úr anddyri hennar, en 
listaverk gluggans gerði Leifur Breiðfjörð árið 1999. Verkið er kallað 
„Dýrð-Vald-Virðing“.

Klukkurnar þrjár sem bera nafn Hallgríms Péturssonar, Guðríðar konu 
hans og Steinunnar dóttur hans, sem lést ung að aldri.

FLÉTTURIMI - RÚMGÓÐ

Fallleg 120 fm 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð ásamt
stæði í opnu bílskýli. Stór stofa og rúmgott eldhús.
Þrjú herbergi með skápum og gott baðherbergi. Fal-
legt útsýni. Verð 27,6 millj.

BÁSBRYGGJA - LYFTUHÚS

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt góðum
bílskúr. Fallegar viðarinnréttingar, massíft parket á
gólfum, flísalagt baðherb. Frábært útsýni yfir smá-
bátahöfnina. Verð 36,9 millj.

NAUSTABRYGGJA - BÍLSKÝLI

Glæsilega 111 fm 4ra herbergja enda íbúð á 2. hæð í
fallegu fjölbýli. Björt og góð stofa og fallega innrétt-
að eldhús með þvottah. inn af. Þrjú góð svefnher-
bergi og flísalagt baðherbergi. Gott stæði í bílskýli.
Verð 29,2 millj.

HRAUNBÆR - ELDRI BORGARA

Mjög góð 2 til 3ja herbergja á efstu hæð í fjölbýlis-
húsi fyrir eldriborgara. Stór stofa, fallegt eldhús,
stórt svefnherb. og baðherb. Parket á gólfum og
glæsilegt útsýni. Þjónustumiðst.á jarðh . Verð 29,9

millj.

SUMARHÚS - GRÍMSNESI

Nýtt glæsilegt 87 fm sumarhús með 65 fm sólpalli.
Hús stendur á 7007 fm eignalandi í landi Ásgarðs
með miklu útsýni. Að utan er húsið klætt með báru-
stáli og cedrusvið. Verð 17,9 millj.

BOÐAGRANDI - LAUS

Góða 3ja herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) í litlu fjöl-
býlishúsi með stæði í bílageymslu. Tvö herbergi,
sjónvarpshol, baðherbergi, eldhús og stofa með
suður-svölum út af. Verð 23,9 millj.

NÝBÝLAVEGUR - BÍLSKÚR

Mjög góða 3 til 4ra herbergja íbúð á 1. hæð með
stórum og góðum bílskúr. Tvö herbergi (voru þrjú)
og flísalagt baðherbergi. Gott eldhús með þvottah.
inn af og björt stofa. Verð 26 millj.

LOGAFOLD - EINBÝLI

Mjög gott 217 fm einbýlishús með innbyggðum bíl-
skúr. Skiptist í: Stofu, borðstofu og arinstofu með
mikilli lofthæð, gott eldhús með eikarinnréttingu,
forstofuherb., 3 svefnherb. og eitt herb. í risi. Góð
gestasnyrting og baðherbergi með baðkari og sturt-
uklefa. Innan gengt í bílskúr. Verð 66 millj.

LOGAFOLD - PARHÚS

Mjög gott 183,2 fm parhús á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr. Endurnýjað baðherbergi og 3 til 4
svefnherbergi. Eldhús með borðkrók og rúmgóð og
björt stofa og borðstofa. Parket og flísar. Falleg lóð.
Verð 50 millj.

LOGAFOLD - EINBÝLI

Vorum að fá í sölu fallegt einbýlishús á tveim
hæðum með innbyggðum bílskúr. Gert ráð fyrir
auka íbúð á neðri hæð. Eignin er skráð 227 fm,
íbúðarrými 195 fm og bílskúr 32 fm (auk ca. 90 fm
eða alls ca. 317 fm). Verð 72 millj.

BÆJAGIL - GARÐABÆ

Mjög gott einbýlishús á tveim hæðum með sér
stæðum bílskúr. Neðri hæð skiptist í forstofu, gesta-
salerni, forstofuherbergi, eldhús, þvotta-
herb./geymsla, stofa og borðstofa. Efri hæð í
hol/sjónvarpsherbergi, þrjú herbergi og baðher-

bergi. Verð 52 millj.
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Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

HEIÐARHJALLI - GLÆSILEG

Vorum að fá í sölu glæsilega neðri sérhæð með inn-
byggðum bílskúr í tvíbýlis húsi. Þrjú góð herbergi
með skáp og flísalagt baðherbergi. Stofa og eldhús
í opnu rými með glæsilegu útsýni. Parket og flísar á
gólfum. Verð 44,9 millj.

www.hofid.is
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FRAMNESVEGUR REYKJAVÍK

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í sex íbúða fjöleignar-
húsi. Íbúðin skiptist í hol/miðrými, eldhús með nýlegri inn-
réttingu og tækjum, parketlagða stofu og borðstofu, svefn-
herbergi, 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. 18,9 millj.

KEILUFELL, REYKJAVÍK

Gott tveggja hæða einbýlishús auk sérbyggðs bílskúrs/bíl-
skýlis, samtals 176 fm. Fimm svefnherbergi. Eldhús hefur
verið endurnýjað. Húsið stendur á hornlóð á afar rólegum
stað. Fallegur garður. Verð kr. 40,9 millj.

VÖLUTEIGUR, MOSFELLSBÆR

Gott atvinnuhúsnæði, með millilofti, sem hentar vel undir
léttan iðnað. Stórar innkeyrsludyr. Verð kr. 29,5 millj.

RJÚPUFELL, REYKJAVÍK

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

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, borð-
krókur. Svefnherb. eru tvö og það stærra með góðum skáp.
Nýtt plastparket á herb. Verð 16,3 millj.

SKJÓLSALIR, KÓPAVOGUR

Glæsilegt raðhús á 2 hæðum, með innbyggðum bílskúr, á
þessum vinsæla stað. Þrjú góð svefnherbergi með skápum,
2 baðherbergi, rúmgóð og björt stofa og borðstofa, gott
sjónvarpshol. Afgirtur sólpallur og góðar suðursvalir.
Þvottahús og geymsla. Verð 56 millj.

LANGHOLTSVEGUR, REYKJAVÍK

Falleg og mikið endurnýjuð 2 herbergja íbúð á þessum
vinsæla stað. Anddyri með fatahengi. Eldhús með nýlegri
innréttingu og nýlegum tækjum. Baðherbergi nýlega
uppgert, sturta, tengi fyrir þvottavél. Stofa rúmgóð og björt
með útgengi út á stórar suðursvalir. Svefnherbergi með
frístandandi fataskáp. Verð kr. 16,4 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, fok-
helt, nema hvítar útidyrahurðir verða ísettar og með
grófjafnaðri lóð. Að innan getur húsið verið einangrað með
milliveggjum tilbúnum undir spörtlun og málningu og raf-
magnslögnum í veggjum. gert er ráð fyrir gólfhita. Til af-
hendingar strax. Verð kr. 35 millj.

ENGJAVELLIR, HAFNARFJÖRÐUR

Glæsileg og rúmgóð fullbúin 135 fm íbúð á 2. hæð með sér-
inngangi.Stór stofa og rúmgóðar svalir. Geymsla og þvotta-
hús innan íbúðar.Verð 29,9 millj.

STEKKJARHVAMMUR, HFJ.

Fallegt, vandað og vel umgengið raðhús á tveimur hæðum
ásamt risi og bílskúr alls 186,5 fm. Vandaðar innréttingar,
fjögur svefnherbergi, stór stofa og borðstofa, stór verönd.
Mjög gott hús. Verð kr. 39,5 millj.

ENGIHJALLI KÓPAVOGI

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

BAKKAGERÐI, REYKJAVÍK

Einbýlishús á tveimur hæðum, 142 fm. auk 32 fm.
sérbyggðs bílskúrs á þessum frábæra stað.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Erlendur Davíðs-
son

Lögg. fasteignasali

Elfa
Bergsteinsd.
sölufulltrúi

Erla
Viggosdóttir, 

ritari

Páll
Guðjónsson
sölufulltrúi

Sigurlaug Ásta 
Sigvaldadóttir

sölufulltrúi

EIGNASTÝRING S: 534 4040Síðumúli 27, 108 R   www.remax.is    eignastyring@remax.is

Selt

Seld
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Hafnarstræti 19 - 400 Ísafirði - www.fsv.is

Sími
456 3244

Einbýlishús á Suðureyri til sölu! Aðalgata 34 Suðureyri er 94 m²
einbýlishús á einni hæð, staðsett við sjávarsíðuna á Suðureyri.
Verð aðeins kr. 5.500.000,-

Nánari upplýsingar á Fasteignasölu Vestfjarða s. 456 3244
eða á www.fsv.is

Fr
um

Hafnarstræti 19 - 400 Ísafirði - www.fsv.is

Sími
456 3244

Fr
um

Lítið sætt hús til sölu á besta stað í Bolungarvík
Húsið er 75,5 m² með kjallara og er staðsett við Aðalstræti 16 í miðbæ Bolungar-
víkur 500 m² eignarlóð fylgir.

Nánari upplýsingar á Fasteignasölu Vestfjarða síma 456 3244,
www.fsv.is og hjá eiganda í síma 561 3342

PL 01 Svart PL 45 Silfur-
metallic

PL 20 Dökk Grá PL 22 Dökk Rauð PL 56 Dökk brún PL 42 Rauðbrún PL 80 Hvítt PL 55 Kopar -
metallic

Aluzink Kopar

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8700

www.funi.is – www.blikkas.is

Fr
um

ÞAKRENNUKERFI
á öll hús – allsstaðar

Litir í miklu úrvali

Það er engin ástæða til að horfa á heiminn 
í svarthvítu. SIBA–ÞAKRENNUKERFI í fjölda lita

Til sölu er Sporthöllin,

fullbúin líkamsræktar-

stöð með ljósabekkjum

og sauna ásamt versl-

un. Starfsemin er í 408
m² húsnæði við Álaug-
arvegi sem sérstaklega
er innréttað. Spenn-
andi atvinnutækifæri.

Á Höfn er gott að finna húsnæði sem hentar öllum

fjölskyldustærðum. Lifandi og öflugt skóla, íþrótta

og félagslíf. 

Upplýsingar á skrifstofu Fasteignasölunar INNI á Höfn.
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Lagarás 4 · 700 Egilsstöðum · Sími 580 7905

Búðareyri 2 · 730 Reyðarfirði · Sími 580 7905

Hafnarbraut 15 · 780 Höfn · Sími 580 7915

Vallholtsvegur 3 · 640 Húsavík · Sími 580 7925

www.inni.is · fasteignasala@austurland.is

Hilmar Gunnlaugsson, hrl. og lgf.

Líkamsræktarstöð til sölu!

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Sóleyjarimi 5, íb. 0602, Rvík. - Efsta hæð
Til sölu glæsileg og vel skipulögð 104,4 fm. 3ja til 4ra herb. íbúð á
6. og efstu hæð í nýlegu fjölbýlishúsi við Sóleyjarima 5 í Reykjavík.
Glæsilegar innréttingar og skápar. Falleg gólfefni, parket og flísar.
Vandað baðh. með nuddbaðkeri. Stórar svalir. Glæsilegt útsýni er
úr íbúðinni. Tvinn ísskápur og uppþvottavél fylgja íbúðinni. Stutt
er í alla þjónustu. Stæði í opnu bílskýli fylgir. Verð 31,5 millj. 

Hægt er að bóka skoðun hjá Óskari í síma 822 8750.
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Bíldshöfði - Innkeyrslubil.
Til sölu glæsilegt ný-
standsett 320 fm húsnæði
með tveimur innkeyrslu-
hurðum. Fín starfsmanna-
aðstaða. Lofthæð ca. 3,5
mtr. Góð aðkoma og
malbikað plan. Leitið
nánari upplýsinga á
skrifstofu.

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

Tunguháls, Rvk, 1070 fm stækkanlegt í 2770 fm.
Í einkasölu fremri hluti
hússins samtals 1070 fm
iðnaðarhúsnæði ásamt
211 fm steypts milligólfs.
Með  fylgir byggingarréttur
eignarhlutans fyrir samtals
1700 fm á tveimur hæð-
um. Samtals yrði þá um
að ræða 2770 fm heildar-
stærð þar sem grunnflötur
hússins yrði um 1560 fm

og um 900 fm á 2. hæð. Góðar stórar innkeyrsluhurðir og góð að-
staða. Vel innréttaðar skrifstofur, kaffistofa og eldhús um 210 fm.
Teikningar og nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

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

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

Súðarvogur 240 fm á 2 hæðum.
Til sölu sérlega vel stað-
sett og standsett atvinnu-
húsnæði 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 út-
sýni. Góður möguleiki að
hafa íbúð uppi. Húsnæðið
er með góða aðkomu
Dugguvogsmegin. Eignin
er sérlega vel viðhaldið.

Hólmaslóð, Rvk, 100 fm.
Til leigu um 100 fm at-
vinnuhúsnæði á jarðhæð
við Hólmaslóð. Húsnæðið
er laust nú þegar. Hús-
næðið hentar vel undir
hverskyns verslunar- og
þjónustustarfsemi. Leiga
150 þús. /mán.

Drangahraun Hfj.
Í einkasölu vel staðsett
steinsteypt atvinnuhús-
næði, skiptist í 1.122 fm
framhús á tveimur hæðum
auk 255 fm bakhúsi, sam-

tals 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. skrifst., wc, kaffiaðstaða og eldhús. Manngengt
geymsluloft er yfir allri efri hæðinni, hlaupaköttur og op. Um 100 fm
geymslukj. Hvorki geymsluloft né kjallari eru í fm-tölu húss. Bakhús-
ið er 255 fm með 3 innkeyrsluhurðum og góðri lofthæð, að mestu eitt
iðnaðarrými. Húsnæðið selst/leigist í heilu lagi eða smærri einingum.
Mögul. byggingarréttur. Teikn. og frekari uppl. á skrifstofu okkar. 

Miðvangur 71 fm.

Til sölu um 71 fm. þjónustuhúsnæði í verslunarkjarna við Miðvang
í Hafnarfirði. Mjög góð aðkoma og næg bílastæði. Húsnæðið er á
einni hæð og vel sýnilegt frá götu. Verð 10,5 millj.

Grandatröð, Hfj., 271 fm.

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

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

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

atvinnuhúsnæðis
Valgeir Kristinsson,

Hrl., Lögg. faseignasali

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Rut Ólafsdóttir
ritari , skjalavarsla
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Vel skipulögð 124,1 fm 5 herb. endaíbúð á 3. hæð  á góðum stað í
Árbænum. Stórt og opið hol með fataskáp. Eldhús með borðkrók, innaf því
er geymsla og þvottahús. Nýlegar flísar og parket á gólfum. Baðherbergi
flísalagt með baðkari. Stofa og borðstofa með svölum í s/v. Verð: 25,9 mill.
Nánari uppl. Ásdís 898-3474

HRAUNBÆR 144, íbúð 301- 110 RVK.

105,2 fm íbúð á jarðhæð, sérinngangur, góður garður. 2-3 svefnherbergi 2
baðherb. Þvottahús innan íbúðar. Parket og flísar á gólfum. Allt sér. 
VERÐ 28,8 millj.

DALALAND - 108 RVK.

Góð 177,4 fm 4ra herbergja sérhæð á góðum stað í Grafarvogi. Sérlega
rúmgóð eign með mikilli lofthæð. 3 svefnherbergi, eitt af því innaf forstofu.
Fallegt eldhús og bað. Stór innbyggður bílskúr.Sérafnotaréttur í garði.
Frábært útsýni. VERÐ 46 millj.

JÖKLAFOLD - 112 RVK.

Fallegt raðhús með sérstæðan bílskúr í lengju, samtals 148,1 fm auk ca 124
fm óskráðs kjallara, eða alls ca 272 fm. Þrjú svefnherbergi á hæð, í kjallara
eru tvö svefnherbergi og rúmgott sjónvarpshol. Stór 80 fm geymsla. Gróinn
garður. VERÐ 39,9 millj.

TORFUFELL - 111 RVK. GOTT VERÐ!
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Danfoss ofnhitastillar

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Háþróuð og notendavæn
hitastýring sem veitir
þægilega húshitun og
hámarks orkusparnað

Við erum leiðandi í
framleiðslu ofnhitastilla

Sverrir Kristinsson lögg. fast.sali

EINARSNES - SKERJAFJÖRÐUR

Fallegt lítið parhús í Skerjafirði. Húsið er á þremur hæðum.  Fyrsta hæð: Hol, eldhús,
baðherbergi og svefnherbergi. Rishæð: Rúmgóð stofa. Kjallari: herbergi, þvottahús og
geymsla. (hringstigi er á milli hæða). Sér hellulagt bílastæði. Verð 24,9 millj.

GRUNDARHVARF – VIÐ ELLIÐARVATN

Glæsilegt og mjög vandað 171,1 fm parhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið
stendur á 1.018 fm lóð rétt við Elliðarvatnið og með einstöku útsýni. Guðbjörg
Magnúsdóttir innanhús arkitekt hannaði húsið að innan og teiknaði allar innréttingar. Húsið
er mjög stílhreint, allur viður er eik. Granít á borðum og gólfefni er gegnheilt eikarparket og
flísar. Innréttingar eru sérsmíðaðar. Garðurinn er gróinn og fallegur, sérhannaður af land-
slagsarkitekt með gosbrunni, næturlýsingu, hellulögðum göngustígum, timburverönd o.fl.
Verð 68,5 millj.
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Hér er um að ræða heila húseign á horni Laugavegs og Snorrabraut sem
gefur mikla möguleika. Húsið er þriggja hæða auk kjallara, samtals 868,9
fm að heildarflatarmáli. Húsið er mjög vel byggt og er gólfplata annarrar
hæðar sérstaklega styrkt. Lyfta er í húsinu sem fer m.a. niður í kjallara.
Á jarðhæð eru tvö verslunararými. Á 2. hæð er stór vinnslusalir (áður
útskurðarverkstæði) og þrjú herbergi. Á 3. hæð eru tvær íbúðir, annars
vegar 3ja-4ra herbergja 98,2 fm íbúð og hins vegar 4ra herbergja 130,7
fm íbúð. Í kjallara eru síðan miklar geymslur og vinnurými. Önnur hæðin
og kjallarinn voru nýtt undir tréskurðarverkstæði. Óskað er eftir tilboðum
í eigna. 

Allar nánari upplýsingar gefur Þorleifur St. Guðmundsson 
löggiltur fasteignasali

Holtasmári 1 - til útleigu

Eignamiðlun hefur verið falið að annast útleigu  á um
3700 fm í húsi sem er mjög velstaðsett og þekkt.  Um
er að ræða hluta jarðhæðar,  5.,6.,7. og 8. hæð
hússins.  Á 5., 6. og 7. hæð eru skrifstofur, fundarsalir,
snyrtingar og eldhús. Á 8. hæð er stór matsalur, vin-
nusalir, fundarsalur, o.fl. Mjög stórar svalir eru á 8.
hæðinni en á öðrum hæðum eru einnig góðar svalir.  Á
jarðhæð er þjónusturými. Fjöldi bílastæða er við
húsið, m.a. í bílageymslu.  Húsnæðið verður laust um
næstu áramót.  Allar nánari upplýsingar gefa Þorleifur
St. Guðmundsson og Sverrir Kristinsson löggiltir
fasteignasalar á Eignamiðlun.

– Til sölu –
LAUGAVEGUR
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Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali
sigurdur@klettur.is

Einar Viðarsson
sölumaður

einar@klettur.is

Svavar Geir Svavarsson
löggiltur fasteignasali
svavar@klettur.is

Valþór Ólason
sölumaður

valthor@klettur.is

Svavar H. Svavarsson
sölumaður

svavarhrafn@klettur.is

    Valborg Sigrún Jónsdóttir
löggiltur fasteignasali
valborg@klettur.is

Örn Helgason,
sölumaður atvinnuhúsa

orn@klettur.is

Guðmundur Kristjánsson
sölustjóri

gudmundur@klettur.is

3JA HERB.
ÞÓRUFELL

Um er að ræða 3ja herbergja 81 fm íbúð á
fjörðu hæð. Íbúðin skiptist í hol með skáp.
Hjónaherbergi, barnaherbergi, Eldhús með
hvítri innréttingu og borðkrók. Baðherbergi
með baðkari og sturtuaðstöðu. Stofan er
rúmgóð með útgengi út á svalir. Ásett verð
17,9 m.

4RA HERB.
RJÚPNASALIR - LYFTUHÚS

Mjög falleg og björt 4ra herb. 113,6 fm íbúð á
3ju hæð ásamt sérstæði í bílgeymslu. Stofan
og borðstofan er með fljótandi parketi á gólfi
eins á allri íbúðinni, útgengt á suðursvalir,
flísar á eldhúsi og baði. Ásett verð: 27,9 m.

3JA HERB.
KÖTLUFELL

3 herb. íbúð við Kötlufell.Alls birt stærð eign-
ar 79,1 fm Forstofa/hol með parketi á gólfi
og góðum skápum. Hjónah. með skápum og
parketi. Barnah. með partketi og skáp.
Baðh. með flísum gólfi og veggjum, hvít inn-
réttingu, baðkar. Stofa mjög rúmgóð með
parketi, gengið út á yfirbyggðar svalir úr stofu.
Eldhús með hvítri innréttingu og flísum. Íbúð
nýl. máluð. Búið er að klæða allt húsið og
skipta um glugga, einnig að yfirbyggja svalir.
Ásett verð: 18,9 millj.

HÆÐIR
AUSTURBRÚN 37

Um er að ræða 3ja herb. 112 fm sérhæð á 2.
hæð með sérinngangi í 3ja hæða húsi og bíl-
skúr. Hæðin skiptist í flísalagða forstofu og
hol. Baðh. sem er ný tekið í gegn með flísum
á gólfi og veggjum. Stórt eldhús með nýlegri
innréttingu. Hjónah. með útgengi á svalir, eitt
barnah. 2 rúmg. og bjartar stofur með teppi á
gólfi. Bílsk. er 40 fm Þv.herb. og stór sér
geymsla er á fyrstu hæð hússins. Ásett verð
34,9 millj.

www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is

RAÐHÚS
BREKKUHVARF

Mjög fallegt parhús á einni hæð ásamt inn-
byggðum bílskúr, samtals 156,5 fm Gólfefni
eru flísar á baðh. sem eru tvö, þv.herb. og bíl-
skúr sem er innangengt í úr íbúðar rými,
parket á stofu, borðstofu og eldhúsi ásamt
herbergjagangi, 2 barnah. og hjónah. Suður
timburverönd út frá stofu og fallegur garður.
Ústýni til austurs og suðurs yfir Elliðavatn og
Bláfjöll. Mjög snyrtileg og vel staðsett eign á
vinsælum stað. Ásett verð 51,3 m.

3JA HERB.
VÍKURÁS - HRAUNBÆ
+ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.

Um er að ræða mjög fallega og mikið
endurnýjaða 3ja herbergja 85 fm íbúð
ásamt 22 fm stæði í bílageymslu sam-
tals 107 fm. Ný gólfefni náttúruflísar
og eikarparket. Nýjar sérsmíðaðar inn-
réttingar frá Iðntré. Eldunareyja í eld-
húsi, ásamt nýjum tækjum. Möguleiki
að gera 3ja svefnherbergið á kostnað
borðstofu. Ásett verð 23,9 m.

4RA HERB.
MARÍUBAKKI 6- NEÐRA BREIÐHOLT.
OPIÐ HÚS Í KVÖLD FRÁ 18:00 - 20:00
VERIÐ VELKOMINN, SVEINN Á BJÖLLU ÍBÚÐ 0302

Mjög björt og mikið endurnýjuð 4ja
herbergja 97,2, fm íbúð á þriðju hæð í
góðu 3ja hæða fjölbýlishúsi. Gólfefni
eru nýtt parket á forstofu, stofu og
herbergjum flísar á baðherbergi og
eldhúsi. Nýleg eldhúsinnrétting.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Suður
svalir. Sérgeymsla í sameign. Leiktæki
á lóð. Stutt í alla þjónustu og skóla.
Ásett verð 20,9 m

Hörðukór 3 er einstaklega vel staðsett fjölbýlishús, lyftuhús á 13 hæðum, ásamt
kjallara og bílageymsluhúsi. Tvær lyftur eru í húsinu, fjórar íbúðir eru á hverri
hæð. Öllum íbúðum er skilað með fallegum innréttingum, flísalagt er á baði og
þvottahúsi, önnur gólfefni fylgja ekki, AEG ískápur og uppþvottavél fylgja í
eldhúsi, stórglæsilegt útsýni, stutt í alla þjónustu í næsta nágrenni, stutt í
fallegar gönguleiðir, barnvænt hverfi. Glæsilegar sýningaríbúðir í húsinu með
húsgögnum frá EGG. Vinsamlegast hafið samband við sölumenn Kletts og við
komum á staðinn og sýnum þér.
Allar frekari upplýsingar um þessa eign er hægt að fá á klettur.is eða hordukor.is

eða hjá sölumönnum í síma 534 5400

Fr
u

m

4RA HERB.
KRISTNIBRAUT

Mjög glæsileg 4ra til 5 herb. m. miklu útsýni
123 fm íbúð á 2. hæð í 4ra hæða lyftuhúsi.Mjög
snyrtileg sameign með teppum á gólfi. Milli
borðstofu og eldhús er rými sem er nýtt í dag
sem borðstofa en gæti nýst sem 4 herbergið.
Eldhús með flísum á gólfi og fallegum innrétt-
ingum. Þvottaherbergið er með flísum á gólfi,
vask og snúrum. Mjög falleg eign sem vert er
að skoða sem fyrst. Ásett verð 34,9 m.

RAÐHÚS
BREKKUTANGA MOS.

Fallegt endaraðhús við Nánari lýsing á eign-
inni, neðri hæð skiptist í forstofu, gestasalerni,
rúmgott hol, stofu borðstofu og eldshús. Efri
hæð skiptist í 4 góð svefnherbergi, baðher-
bergi og þvottahús, fallegt útsýni af efri hæð.
Kjallari hússins skiptist í hol, eldhús, búr, stofu,
rúmgott stórt svefnherbergi, ágæt geymslu-
rými. Rúmgóður bílskúr fylgir eigninni.
ÁSETT VERÐ 48,6 MILLJ.

4RA HERB.
BREIÐVANGUR - HF

Mjög falleg 4ra herb. 114 fm íbúð ásamt 19 fm
geymslu í sameign samtals 133 fm. Komið inn í
forstofu með parketi á gólfi og fataskáp. Hol
með parketi. Eldhúsið er mjög snyrtilegt með
u-laga innréttingu og nýlegum tækjum, með háf
yfir eldavél, borðkr. gott útsýni. Stofa og borð-
stofa eru með parketi og útg. á suðv. sv. Baðh.
er með flísum á gólfi og vaskinnréttingu,baðkar
og sturtukl. 20 barnah. með nýju parketi og
skápum. Hjónah. er með nýju parketi og skáp-
um á heilum vegg. Ásett verð. 25,9 m.

3JA HERB.
ENGJAHLÍÐ - HF

Falleg 3ja herb. 77,5 fm íbúð á 2 hæð í 3ja
hæða litlu fjölbýli á góðum stað í Setberginu.
Eldhúsið er með nýjum flísum á gólfi og hvítri
innréttingu, borðkrókur við inngang inn í í
stofu. Stofa og borðstofa eru með nýlegu
gegnheilu parketi á gólfi útgengt á suð-austur
rúmgóðar svalir. Ásett verð 21,9 m.

3JA HERB.
TÚNGATA - KEFLAVÍK

Mjög snyrtileg og rúmgóð 91 fm íbúð á jarð-
hæð. Komið inn í forstofu með flísum á gólfi og
fataskáp. Forstofuh. er með parketi á góli. Stof-
an og borðst. er með parketi lagt í 45°. Eldhús-
ið með flísum og fallegri sprautulakkaðri inn-
rétt. Baðh. er með flísum á gólfi og uppá veggi,
hornsturtukl., vaskinnrétt. og t.f. þv.vél og
þurrkara. Hjónah. er með parketi. Mjög falleg
og vel með farin eign! Ásett verð 18,2 m.

3JA HERB.
ESKIHLÍÐ - RÚMGÓÐ ÍBÚÐ

Rúmgóð og góð 3-4ra herbergja 113,7 fm
íbúð skv. FMR á annarri hæð á góðum stað í
Hlíðunum. Tvö svefnherbergi, stofa, borð-
stofa, baðherbergi, eldhús, geymsla innan
íbúðar og einnig á jarðhæð, (möguleiki að
breyta borðstofu í herbergi), sameiginleg
þvottaaðstaða í húsinu. Ásett verð: 28,5 m.

3JA HERB.
NAUSTABRYGGJA/ BÍL-
SKÝLI

Nýtt í sölu ! vorum að hefja sölu á fallegri 3ja
herbergja íbúð á 1. hæð með útgengi út á ver-
önd og að sameiginlegum garði á góðum stað
í Bryggjuhverfinu í Reykjavík. Íbúðin er með
parketi og flísum, vönduðum innréttingum,
stæði í bílageymslu á jarðhæð og sérgeymsla,
þvottahús innaníbúðar. Ásett verð 26,9 m.

2JA HERB.
FRAMNESVEGUR - MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ

Glæsileg og mikið endurnýjuð 89 fm 2 ja-3ja
herb. íbúð. Forstofa með plastparketi á gólfi
sem og á allri íbúðinni. Eldhús er með nýrri
hvítri háglans innréttingu, 2 stofur hægt að
loka á milli. Hjónah. með hvítum háglans fata-
sk. Baðh. er flísalagt í hólf og gólf með nátt-
úrustein á gólfi, upphengt salerni, hvít háglans
innrétt. og sturtukl. Ásett verð 24,2 millj.

HÖRÐUKÓR 3 - EINSTAKAR EIGNIR

Opið hús í kvöld frá 18:00 - 20:00
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Að sjá flísina í auga 
náunga síns en ekki 
bjálkann í sínu eigin 
hefur reynst mörgum 

og ef ekki flestum auð-
veldara heldur en hitt. 
Þessi margumrædda 

flís getur oft á tíðum 
verið svo áberandi í okkar augum 
að það ætti ekki að vera neitt til-
tökumál hjá félaganum þegar við 
gerum okkur líkleg til að draga 
hana út með töng. Sjálf snúumst 
við hins vegar við á punktinum 
þegar einhver gerir sig kláran með 
kúbein og vill fá að aðstoða okkur 
við tré-drumbinn sem stendur á 
áberandi hátt út úr augntóftinni.

Mannfólkinu þykir fátt jafn nota-
legt og að geta sest í dómarasætið 

sem staðsett er uppi í háum fíla-
beinsturni. Bent á manninn sem 
stendur við hliðina á okkur og alla 
þá skelfilegu galla sem hann hljóti 
að búa yfir. Sjálf jöðrum við nátt-
úrlega við fullkomnun og teljum að 
þannig ætti að vera komið fram við 
okkur. Og eigum erfitt með að gera 
okkur það í hugarlund að einhver 
gæti verið svo illkvittinn að vilja 
bendla okkur við lygar, sviksemi 
eða aðra lesti sem mannfólkið 
hefur haft í heiðri síðan það lærði 
að standa á tveimur jafnfljótum.

Þegar sagan um Adam og Evu 
gekk manna á milli taldi maðurinn 
að hjónakornin hefðu goldið fyrir 
syndir sínar þegar þau voru rekin 
út úr Paradís forðum daga. En 
varla hafði almættið blikkað 

augunum en sköpunarverkið var 
farið að brjóta af sér á ný. Sama 
hversu mörgum borgum var eytt, 
hversu mikil flóð eða plágur 
herjuðu á mannfólkið, alltaf reis 
það upp reiðubúið til að syndga. Og 
það sem verra var, reiðubúið til að 
taka dómaraflautuna af dómaran-
um og sýna að einhver væri nú 
mun meiri óþokki en það sjálft. 
Einhver inná vellinum ætti skilið 
harða refsingu.

Maðurinn er dómhörð skepna 
sem leyfir engin mistök hjá öðrum 
en telur þau vera hluta af þroska-
ferli sínum ef hann gerir þau 
sjálfur. Fyrsta verkefni dagsins er 
því að finna stóran hamar og reyna 
að kroppa eitthvað úr trénu sem 
byrgir mér sýn. 

Miðasalan er opin alla daga nema mánudaga kl. 14-18 og fram að sýningu sýningardaga.

Símasala kl. 10-18 þriðjudaga - föstudaga. Miðasala á Netinu allan sólarhringinn.

www.opera.is opera@opera.is Sími: 511 4200

ARIADNE eftir Richard Strauss
Næsta sýning 10. október kl. 20 örfá sæti laus

Kynning Árna Heimis Ingólfssonar í boði VÍÓ kl. 19.15
4. sýn: Föstudaginn 12. október örfá sæti laus
5. sýn: Sunnudaginn 14. október örfá sæti laus

Lokasýning: Föstudaginn 19. október örfá sæti laus
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SENDU SMS JA GLF

Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR

OG MARGT FLEIRA!
Frumsýnd 12. október

Dane Cook   Jessica Alba   Dan Fogler

Auglýsingasími



Stjórnandi hljómsveitarinnar í 
fyrsta verkefni Íslensku óperunnar 
á þessu hausti, Kurt Kopecky, segir 
frá því í leikskrá að hugmyndin að 
þessu verkefnavali hafi komið frá 
Petri Sakari hljómsveitarstjóra. 
Sakari boðaði forföll og stóð því 
ekki í gryfjunni á frumsýningar-
kvöldið á fimmtudag. Fyrir bragðið 
lenti Kopecky í því vandasama 
verki að stýra frumflutningi á óperu 
eftir Strauss hér á landi. Valið er að 
mörgu leyti skynsamlegt: Ariadne 
auf Naxos er tveggja þátta verk og 
blandar saman tveimur fornum 
greinum óperubókmenntanna, seria 
og buffo, alvarlegu og tragísku 
verki og gamanóperu. Að auki er í 
verkinu aragrúi athyglisverðra 
hlutverka svo mörgum söngvara er 
þar gefinn séns á bitastæðu. Nú svo 
er óperan skrifuð fyrir kammer-
sveit, sviðið er aðeins eitt. Stíll tón-
listarinnar er fjölbreytilegur, frá 
léttum blæ yfir í hádramatískan, 
stundum svo dramatískan að engu 
er líkara en um skopfærslu sé að 
ræða. Allavega skelltu menn upp 
úr í andstæðu tónmáls, texta og 
aðstæðna á köflum á fimmtudag. 

Það þýðir þó ekki að þetta verk 
verði talið auðvelt í uppsetningu; 
það gerir miklar kröfur til leikenda 
og er leikstjórnarleg þraut: Auð-
maður heldur veislu og kallar til 
tvo hópa flytjenda; annar á að flytja 
skemmtiefni en hinn hádramatískt 
verk. Á síðustu stundu er hópunum 
sagt að þeir verði að blanda þessu 
saman í eitt verk. Fyrri þátturinn 
rekur tildrögin að flutningnum en 
hinn síðari er blanda tveggja ólíkra 
stíltegunda. Dramatíkin í fyrri 
þættinum liggur í spenningi milli 
flokkanna tveggja en í hinum verða 
báðir að leika með – nánast spila af 
fingrum fram. Þessi forsenda 
heimtar af leikendum tvöfeldni í 
leik, sem tekur á sig kostulega 
mynd, einkum í fyrri hluta seinni 
þáttarins.

Leikstjórinn, Andreas Frans, 
ræður í þessari sviðsetningu ekki 
fyllilega við að koma þessari tví-
ræðni á framfæri með flokki sínum. 
Hann kýs að setja verkið niður á 
ritunartíma og velur því heldur 
fátæklegan búnað miðað við hinn 
flúraða nouveau-stíl. Þessa gætir 
bæði í leikmynd og ekki síst í bún-
ingum sem eru undarlega sundur-
gerðarlegir. Íslenska óperan hefur 
einfaldlega ekki efni á að leggja svo 
stífa tímalínu í búningum; það er 
ekki hægt að fylgja henni til hlítar. 

Fulltrúi auðmannsins er ráðs-
maður eða yfirþjónn. Þetta er tal-
hlutverk sem leikstjóri og leikar-
inn, Ingvar E. Sigurðsson, kjósa að 
gera að gamanhlutverki; ráðs-
maðurinn er fylliraftur, rétt eins 
og fangavörðurinn í Leðurblök-
unni. Fyrir bragðið kemst losara-
gangur, alvöruleysi að verkunum 
tveimur sem skeytt er saman; hann 
er engin ógn, samblandan óskiljan-
leg kvöð. Grúpperingar verða los-
aralegar í fyrri þættinum og erindi 
söngvara í leikhópunum óskýr. 
Sungið er á þýsku og þótt texta-
flutningur sé yfirleitt skýr verður 
merking í öðru sæti. Óperan á að 
láta þýða söngmál eins oft og hún 
getur á meðan hún býr við rím-
meistara á borð við Böðvar Guð-
mundsson, Hallgrím Helgason, 
Megas og Þórarin Eldjárn. Það er 
ein leið til að fjölga gestum úr rétt 
þrem þúsundum í tíu.

Hér er saman kominn fjöldi 
söngvara og fyrir þá sem vilja 
fylgjast með íslenska söngvara-
hópnum er því skyldumæting á 
sýninguna: mér þótti reyndar 

óperan ekki fara almennilega í 
gang fyrr en Hanna Dóra Sturlu-
dóttir fékk pláss í atburðarásinni. 
Hún er glæsileg söngkona, fínn 
leikari með sterk tök á því sem 
hún er að gera. Þarna fór Bergþór 
Pálsson með lítið hlutverk tónlistar-
kennara og er eins og alltaf aldeilis 
frábær leikari. Persóna Braga 
Bergþórssonar var líka dregin 
skýrum dráttum en hlutverk 
þeirra beggja eru skophlutverk. 
Hanna verður aftur að gera raun-
ar þrennt í einu, leika prímadonnu 
sem er að syngja alvarlegt hlut-
verk en verður stöðugt að gæta að 
öllum öðrum í atriðum sínum í 
seinni þættinum. Það var feikivel 
gert og ekki spillti flottur söngur 
hennar margslungnum leikmáta. 
Raunar fór svo að í lokaatriði 
verksins tók alvarlegri tónninn 
alveg yfir en var ekki nægilega 
undirbyggður þótt þar syngi Kol-
beinn Jón Ketilsson af miklum 
krafti í hlutverki Bakkusar. Þrjár 
dísir voru prýðilega lagðar í seinni 
þættinum og sungnar af kómísku 
innsæi af þeim Hrafnhildi Björns-
dóttur, Önnu Margréti Óskars-
dóttur og Hallveigu Rúnarsdóttur. 
Gaman að þeim. Ekki var síður 
gaman að fylgjast með Ágústi 
Ólafssyni sem sindraði í öllum 
sínum atriðum, hvort sem hann 
söng eða þagði. Nú er bara að 
finna stóra hlutverkið fyrir þann 
glæsilega söngvara.

Nokkur eftirvænting ríkti um 
frammistöðu þeirra Guðrúnar 
Jóhönnu Ólafsdóttur og Arndísar 
Höllu Ásgeirsdóttur sem flytja 
hér tvö höfuðhlutverk verksins, 
tónskáldið og Zerbinettu. Hlut-
verkin eru raunar andstæður, 
pólar í hugmyndaheimi verksins. 
Það er nefnilega mikið og margt í 
verkið spunnið og dýpt í hugsun 
þess, ekki bara í tónlistinni heldur 
ekki síður í hugsun textans. Báðar 
stóðu þær stöllur sig vel í söng og 
miðlungsvel í leik, sem verður 
nokkuð að skrifast á leikstjórn; 
þær geta miklu betur. Hörmulegt 
var að heyra Guðrúnu yfirgnæfða 
af hljómsveit í mikilvægri aríu.

Reynslan á fimmtudagskvöldið 
færði manni enn heim sanninn um 
að Gamla bíó er orðið óperunni 
fjötur. Þar sást líka að óþarfi er að 
sækja miðlungsleikstjóra út fyrir 
pollinn, nær að gefa okkar fólki 
séns. Þá verða menn að sætta sig 
við fátæktina og ráðast ekki í sam-
sull í búningum og stílfærslu í 
leikmynd sem þeir ráða ekki við. 
Það eru fjórar sýningar eftir á 
þessu meistaraverki. Sýningin er 
bjart upphaf á stjórnartíð Stefáns 
Baldurssonar sem verður að koma 
Íslensku óperunni fram um mörg 
skref eigi hann erindi því nógu 
kostum við til þessa reksturs.

Gaman og alvara 

Úrval
skrifstofuhúsgagna

Skrifborð

Fundarhúsgögn

Hjá okkur fást þrjár grunngerðir 
skilrúma sem hver um sig hefur mikinn 
sveigjaleika í stærðum og gerðum,
hvort sem um er að ræða áklæði, járn,
gler eða viðartegund. Erum einnig með 
gott úrval af leiðslustokkum.

Skermar á borð

Borð í móttöku

Skilrúm

Skermar á milli borða þurfa ekki 
endilega að ná niður í gólf. Hægt er 
að fá skilrúm á stök borð eða á milli 
samliggjandi borða úr áli, gleri eða 
klætt með áklæði.

Byggjum á áratuga reynslu
Persónuleg og fagleg þjónusta

• Bjóðum margar stærðir og viðartegundir. 
• Hljóðlát rafdrifin hæðarstilling.
• Sérstaklega slitsterkar borðplötur.

Við bjóðum vönduð og slitsterk skrifborð í miklu 
úrvali hvort sem um er að ræða stillanlega 
borðfætur eða rafmagnsstillanleg skrifborð.

Bjóðum úrval af fundarstólum og fundar-
borðum í mörgum stærðum og gerðum.
Vanir sölumenn með áralanga reynslu og 
þekkingu finna réttu samsetninguna. Einnig 
látum við sérsmíða húsgögn fyrir allar 
stærðir fundarherbergja.

Það er nauðsynlegt að vanda valið í mót- 
tökunni sem er yfirleitt fyrsti viðkomustaður
viðskiptavina.Við bjóðum vönduð og falleg 
afgreiðsluborð og sérsmíðum fyrir þá sem 
þurfa sérstakar lausnir.

Ármúla 22   108 Reykjavík   Sími 533 5900   Fax 533 5901   skrifstofa@skrifstofa.is
Opnunartími: mánudaga - föstudaga 9:00 - 18:00 www.skrifstofa.is
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Í nýjasta tölublaði tónlistartíma-
ritsins Waxpoetics er að finna 
grein um básúnuleikarann Samúel 
Jón Samúelsson og aðra plötu hans 
sem ber nafnið Fnykur. Platan 
kom út fyrr á þessu ári en á henni 
stjórnar Samúel 18 manna stór-
sveit. Greinarhöfundur er augljós-
lega hrifinn og fer mikinn í lýsing-
um sínum sem birtast undir 
fyrirsögninni „Cold Chillin´ – Ice-
land´s Samúel Jón Samúelsson 
translates big band into funk“.

Hann hefur greinina á að segja 
að tónlist stórsveita sé sjaldan 
frumleg heldur einungis endur-
tekning á því sem þegar hefur 
verið gert. Hins vegar sé undan-
tekninguna að finna á Íslandi, 
landinu sem ól af sér Björk og 
Sigur Rós. Hann segir framlag 
Íslands til nútímatónlistar vera 
talsvert miðað við höfðatölu og að 
Samúel hafi sannarlega lagt sitt í 
púkkið.

Umfjöllunin endar á þessum 
orðum: „Kvenfólkið er heims-
þekkt fyrir útlit sitt og landið 
heimsþekkt fyrir náttúrufegurð 
sína, fjölda fossa, jökla og virkra 

eldfjalla. Stórsveit Samúels er enn 
ein ástæða fyrir því að heimsækja 
land sem ég er nokkuð viss um að 
menn hafi alla tíð ruglað saman 
við Grænland.“

Sammi vekur athygli erlendis

Leikarinn George Clooney segist ekki 
hafa sagt skilið við akstur mótorhjóla 
þótt hann hafi lent í árekstri nýverið 
ásamt kærustunni. George, sem brákaði 
rifbein þegar slysið varð, segist enn 
fara um alla Los Angeles-borg á hjólinu 
sínu. „Ég hef lent í þremur slysum á 
þeim 30 árum sem ég hef verið á hjóli. 
Það er ekki svo slæmt. Ég ætla að halda 
áfram,“ segir hann.

Við sama tækifæri sagðist Clooney 
ekki vilja vera talsmaður málstaðar 
nema hann gæti algjörlega verið honum 
trúr. „Annars getur maður hreinlega 
skaðað málstaðinn. Ég hef verið beðinn 
um að tala fyrir hönd umhverfis-
verndarsinna og er sannarlega hlynntur 
því að halda umhverfinu hreinu og 
ómenguðu. Ég á tvo bíla sem ganga fyrir 

rafmagni en hef líka veikan blett því ég 
hef flogið í einkaþotum.“

Clooney sagði auk þess frá því að 
Nicole Kidman og Michelle Pfeiffer 
hefðu borgað skuld sína við hann, jafn-
gildi rúmlega 600 þúsund íslenskra 
króna, en stöllurnar veðjuðu við kapp-
ann að hann yrði genginn út fyrir fer-
tugt. „Ég vann og þær borguðu. Nicole 
sendi ávísun. Ég sendi hana til baka og 
sagði henni að gefa peningana til 
góðgerðamála.“

Clooney ekki hættur að hjóla

Alþjóðlegu kvikmynda-
hátíðinni í Reykjavík var 
slitið við formlega athöfn 
í aðalhúsi Landsbankans í 
Austurstræti á laugardags-
kvöld.

Mikill fjöldi var samankominn 
þegar tilkynnt var um verðlaun 
hátíðarinnar en það var ungverska 
kvikmyndin Ferð Isku eftir Csaba 
Bollók sem hlaut aðalverðlaun 
hátíðarinnar, Gullna lundann. Hal 
Hartley, formaður dómnefndar-
innar, tilkynnti þetta en leikstjór-
inn átti ekki heimangengt og gat 
því ekki veitt þeim viðtökum.

Danska kvikmyndin Listin að 
gráta í kór var sigursæl á hátíð-
inni en hún fékk sérstök verðlaun 
FIPRESCI, alþjóðlegra samtaka 
gagnrýnenda, auk þess sem hún 
hreppti hin svokölluðu kirkjuverð-
laun sem biskup Íslands, Karl 
Sigurbjörnsson, afhenti. Áhorfenda-
verðlaunin féllu í skaut myndar-
innar Stjórn eftir Anton Corbijn en 
hún fjallar um ævi söngvara Joy 
Division, Ian Curtis, sem stytti sér 
aldur aðeins 23 ára. Að lokum fékk 
El Ejido eða Lögmál hagnaðarins 
sérstök mannréttindaverðlaun  
Amnesty International en hún 
greinir frá skelfilegum aðbúnaði 
innflytjenda á Suður-Spáni sem 
vinna við framleiðslu matvæla.



UMBO‹SMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆ‹I‹: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljóms‡n, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIR‹IR: Kaupfélag Steingrímsfjar›ar, Drangsnesi. Samkaup, Ísafir›i.
NOR‹URLAND: KF Steingrímsfjar›ar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfir›ingabú›, Sau›árkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstö›um. Kauptún, Vopnafir›i. KF Héra›sbúa, Sey›isfir›i.
Sparkaup, Fáskrú›sfir›i. Martölvan, Höfn Hornafir›i. SU‹URLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Rás, fiorlákshöfn. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuspítalinn, Grindavík. Rafeindatækni, Keflavík. Hagkaup, Njar›vík. Raflagnavinnustofa Sigur›ar Ingvarssonar, Gar›i.
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KORT

FLÖT LCD

TILBO‹     39.990

Enox LTV7519WHD
19" HD LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1280x1024 
punkta upplausn, Progressive Scan, HD Ready, 600:1 skerpu, 
18w Stereó hljóðkerfi, Scart, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartólstengi, DVI tengi og textavarpi.

Enox LTV7315HD
15” LCD SJÓNVARP me› 1024x768 punkta upplausn,
Progressive Scan, 500:1 skerpu, 12V og 220V, 12w Nicam 
Stereó hljó›kerfi, Scart, Component, SVHS, CVBS og heyrnar-
tólstengi, VGA tengi, textavarpi og fjarst‡ringu.

TILBO‹     69.990

United LTW27W63
27" LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP me› 1280x720 punkta 
upplausn, Progressive Scan, HD Ready, 900:1 skerpu, 2x6w
Nicam stereo hljó›kerfi, 2 Scart, HDMI, Component, CVBS og 
heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi og fjarst‡ringu.

Dantax 15LCDDVDP1
15" LCD SJÓNVARP með 1440x900 punkta upplausn, Progressive Scan, 
HD Ready, innbyggðum DVD spilara, 500:1 skerpu, Nicam Stereó hljóðkerfi, 
kortalesara SD/MS/MMC, USB tengi, Scart, HDMI, Component, SVHS, CVBS 
og heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi, svefnrofa og fjarstýringu. Spilar 
DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW og (S)VCD - Spilar CD, CD-R/RW og JPEG.

VER‹      49.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      29.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      39.990
FRÁBÆRT VERÐ

TILBO‹     79.990

United LTV32W63
32" LCD HD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta 
upplausn, HD Ready, Progressive Scan, Nicam Stereo hljóðkerfi, 2 
Scart, HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, VGA
tengi, textavarpi og fjarstýringu.

Dantax 19LCDDVDP3
19" SJÓNVARP með 1440x900 punkta upplausn, Progressive Scan, HD 
Ready, innbyggðum DVD spilara, 500:1 skerpu, Nicam Stereó hljóðkerfi, 
kortalesari SD/MS/MMC, USB tengi, Scart, HDMI, Component, SVHS, CVBS 
og heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi, svefnrofa og fjarstýringu. Spilar 
DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW og (S)VCD - Spilar CD, CD-R/RW og JPEG.

TILBO‹     139.990

Philips 37PFL5322
37" LCD Pixel Plus HD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn, Pixel
Plus HD, Progressive Scan, HD Ready, 5.000:1 skerpu, ljósskynjara og Active Control, 2 
x 30w Nicam Stereó hljóðkerfi með Dolby Virtual Surround, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, textavarpi, svefnrofa og fjarstýringu.

PIXEL PLUS MYNDTÆKNIN
EYKUR LÍNUFJÖLDA OG SKERPU
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Hljómsveitin Sigur Rós hélt í 
ógleymanlega tónleikaferð um 

Ísland sumarið 2006.

Samspil Sigur Rósar, náttúru
Íslands og íslensku þjóðarinnar má 

finna í þessu ógleymanlegu 
meistarastykki Sigur Rósar, mynd 

sem engin má missa af!

“H EIMA ER BEST”
- MBL

FRÁ MEISTARA ROB ZOMBIE 
KEMUR EIN SVAKALEGASTA 

MYND ÁRSINS!

SLÓ Í GEGN Í BANDARÍKJUNUM
OG FÓR BEINT Á TOPPINN.

DÓMSDAGUR DJÖFULSINS!

MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI 
MÖGNUÐU

HRYLLINGSMYND!

HEIMA - SIGURRÓS kl. 6 - 8 - 10 
3:10 TO YUMA kl. 5.30 - 8 - 10.30
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
ASTRÓPÍA kl. 6 - 8  - 10.20 

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

16
12

16

14

12
16
14
14

HALLOWEEN kl. 8 - 10.10
SUPERBAD kl. 6 - 8
CHUCK AND LARRY kl. 6 - 10.10

16
12
14

16

14

HALLOWEEN kl.6 - 8 - 10.15
THE 11TH HOUR kl.6 - 8 - 10
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
BROTHERSOM MAN kl. 6 - 10
THE EDGE OF HEAVEN kl. 8

HALLOWEEN kl. 5.30 - 8 - 10.25
SUPERBAD kl. 5.30 - 8 - 10.30
SUPERBADLÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
SHOOT´EM UP  kl. 8 - 10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 3.50 - 6
HAIRSPRAY kl. 5.30 - 8
KNOCKED UP  kl. 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 4 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL.  TAL kl. 3.45 300 kr. Síð. sýningar

-A.F.B. Blaðið-A.F.B. Blaðið

- L.I.B., Topp5.is

- I. Þ. Film.is- I. Þ. Film.is

- J. I. S. Film.is- J. I. S. Film.is- D.Ö.J., Kvikmyndir.com- D.Ö.J., Kvikmyndir.com

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

FRÁ MEISTARA ROB ZOMBIE 
KEMUR EIN SVAKALEGASTA 

MYND ÁRSINS!

SLÓ Í GEGN Í BANDARÍKJUNUM
OG FÓR BEINT Á TOPPINN.

DÓMSDAGUR DJÖFULSINS!

MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI 
MÖGNUÐU

HRYLLINGSMYND!

“TOP  10 CONC EPT
FILMS EVER ”

- O BSERVER

“ ALG JÖRLEGA EINSTÖK”
- FBL

“VÁ”
- B LAÐIÐ

“ME Ð GÆSA HÚÐ AF
HRIFNIN GU”

- DV

“SI GUR ROS HAVE
REINVENTED THE

ROCK FILM”
- Q

“SO BEAUTI FUL
ITS HYPNOTIC”

- EMPIRE

Hljómsveitin Sigur Rós hélt í 
ógleymanlega tónleikaferð um 

Ísland sumarið 2006.

Samspil Sigur Rósar, náttúru 
Íslands og íslensku þjóðarinnar má 

finna í þessu ógleymanlegu 
meistarastykki Sigur Rósar, mynd 

sem engin má missa af!

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

Hugljúf rómantísk gamanmynd 

Leiðin að hjartanu er í 
gegnum ljúfengan mat!

www.SAMbio.is 575 8900

STARDUST ER MÖGNUÐ ÆVINTÝRAMYND

STÚTFULL AF GÖLDRUM, HÚMOR OG HASAR.
Skemmtilegustu vinkonur í 

heimi eru mættar.

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSSI

KRINGLUNNI

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

NO RESERVATIONS kl. 8 L

3:10 TO YUMA kl. 10 16

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

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

STARDUST kl. 5:30 - 8 - 10:30
NO RESERVATIONS kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

SUPER BAD kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

CHUCK AND LARRY kl. 8 - 10:30 12

MR. BROOKS kl. 8 16

BRATZ kl. 5:30 L

DISTURBIA kl. 10:30 14

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

STARDUST kl. 6:30 - 9 10

NO RESERVATIONS kl. 8 - 10:10 L

MR. BROOKS kl. 10:10 16

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:40 L

DIGITALDIGITAL

DIGITALVIP

CHUCK AND LARRY kl. 8 - 10:20 12

NO RESERVATIONS kl. 8 L

SHOOT EM UP kl. 10:20 16

STARDUST kl. 8 10

SUPERBAD kl. 8 - 10:20 L

MR. BROOKS kl. 10:30 16

ROBERT DE NIRO OG MICHELLE PFEIFFER Í FRÁBÆRRI MYND SEM VAR

TEKINN UPP Á ÍSLANDI OG ALLIR ÆTTU AÐ HAFA GAMAN AF

- bara lúxus
Sími: 553 2075

STARDUST kl. 5.30, 8 og 10.30 10
3:10 TO YUMA kl. 5.30, 8 og 10.30 16
CHUCK & LARRY kl. 5.40, 8 og 10.20 12

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á

Hljómsveitin Land og synir heldur tónleika 
í Íslensku óperunni 8. nóvember í tilefni 
af tíu ára afmæli sínu. Tónleikarnir verða 
teknir upp og gefnir út á DVD-mynddisk 
hlöðnum aukaefni 1. desember. 

„Við ákváðum að setjast niður og sjá hvort það væri 
ekki hægt að gera eitthvað skemmtilegt í tilefni 
afmælisins. Við ætlum að leika lög sem spanna 
þennan tíu ára feril sem vonandi er rétt að byrja,“ 
segir trommarinn Birgir Nielsen og bætir við að lagið 
Heim hafi verið gefið út í sumar í tilefni afmælisins. 

„Við erum byrjaðir að æfa og erum að fara yfir lögin. 
Þegar nær dregur eiga margir eftir að koma að 
þessu,“ segir Birgir og nefnir Magna Ásgeirsson, 
Bergsvein Árelíusson og Ragnhildi Gísladóttur sem 
gestasöngvara. Einnig kemur hljómsveitin Reykjavík 
Session Quartet við sögu. 

„Þetta verður örugglega fimmtán manna band 
þegar allt kemur til alls þannig að þetta verður 
hrikalega gaman. Við höfum ákveðið að sameina allan 
flokkinn sem „túraði“ með bandinu einna mest. Þeir 
verða með okkur Magnús Helgi ljósamaður, Addi 8000 
hljóðmaður og Guðni Halldórsson upptökustjóri.“

Land og synir var stofnuð árið 1997 á Hvolsvelli. 
Fimmta og síðasta plata sveitarinnar, Óðal feðranna, 
kom út árið 2003 og er af mörgum talin sú besta sem 
hún sendi frá sér. Þar voru lög á borð við Von mín er 
sú og Á fjórum fótum. Eftir útgáfu plötunnar hætti 
hljómsveitin en hefur þó spilað stöku sinnum eftir 
það.

Birgir segir að ekkert hafi verið ákveðið um fram-
haldið. „Það er jafnvel talað um að fara í upptökur á 
plötu á næsta ári en það hefur ekkert verið ákveðið. 
Við ætlum að taka eitt skref í einu og reyna að vanda 
vel til verks í Óperunni.“



Hvernig væri heimurinn ef kalda 
stríðið hefði ekki endað, heldur 
hitnað upp allsvakalega? Það er 
spurningin sem World in Conflict, 
nýi leikur sænska fyrirtækisins 
Massive, reynir að svara. Árið er 
1989 og Sovétríkin riða á barmi 
falls en í stað þess að hrynja eins 
og gerðist snúa þau vörn í sókn og 
hefja skyndisókn á Vestur-Evrópu. 
Bandaríkin og NATO bregðast við 
og þriðja heimsstyrjöldin hefst.

Herir Bandaríkjanna eru 
dreifðir út um allan heim að berj-
ast við rauðu ógnina og á meðan 
nota Sovétmenn tækifærið og nýta 
sér veikleika Bandaríkjanna heima 
fyrir og ráðast á vesturströnd 
Bandaríkjanna.

Leikurinn er hernaðarkænsku-
leikur sem hefur verið strípaður 
niður í kjarnann, þú þarft ekkert 
lengur að pæla í að byggja stöðvar, 
græða peninga og fleira. Það eina 
sem skiptir máli er herkænska og 
hugrekki. Með því að einfalda spil-
un leiksins niður í það sem raun-
verulega skiptir máli hefur Massive 
dottið niður á snilldarhugmynd. 
Maður stjórnar hersveitum sínum í 
leiknum og spannar sögusviðið 
gervöll Bandaríkin og hluta af  
Evrópu.

Saga leiksins er sögð í gegnum 
handteiknuð teiknimyndaatriði á 
milli borða þar sem sýndar eru 
venjulegar manneskjur sem lenda 
í innrás Sovétmanna og þurfa að 
reyna að verja heimaland sitt. 
Sögumaður leiksins er enginn 
annar en Alec Baldwin og gefur 
hann sögunni mannlegan blæ. Það 
er ótrúlegt hvað góð raddsetning 
getur hjálpað til að fá mann til að 
sökkva sér í söguna. Tónlist frá 
tímabilinu eins og Whitesnake og 
Tears for Fears er að finna í 
leiknum ásamt nýrra lagi með 
Audioslave.

Netspilun leiksins er hjarta og 

sál hans og World in Conflict gerir 
nýja hluti í þeirri deild. Leikurinn 
býður upp á að hver sem er getur 
hoppað inn í leik í miðjum klíðum á 
milli allt að sextán spilara. Leikur-
inn hefur stuðning fyrir klön, 
nákvæma tölfræði um spilun not-
enda og leiðtogaborð þar sem fólk 
getur fylgst með hverjir eru bestu 
leikmennirnir á netinu.

Leikurinn skartar einni flottustu 
grafík síðustu ára og þeir sem eru 
með bestu mögulegu skjákortin og 
Windows Vista verða ekki sviknir. 

Ef kalda stríðið 
stæði enn í dag

WWW.N1.IS

Komdu með bílinn fyrir 20. október og þú 
bæði sparar og losnar við alla bið.

Hjólbarðaþjónusta N1 er búin fyrsta flokks tækja-
kosti og hefur á að skipa reynslumiklu starfsfólki.

N1 BÍLAÞJÓNUSTA 

EKKI BÍÐA
EFTIR FYRSTA   
SNJÓNUM...

Vetrarpakki fylgir dekkja- 
umgangi til 20. október
Þeir sem kaupa umgang af dekkjum fyrir 

20. október fá sérstakan kaupauka; bílabón,

bílasápu, svamp, tjöruhreinsi og sköfu. 

Mættu tímanlega og vertu klár í veturinn.

Þ

2

b

15% afsláttur til 
20. október
Afsláttur af umfelgun, vetrardekkjum og þjón-

ustu. 10% afsláttur fyrir Viðskiptakortshafa auk 

5% í formi punkta fyrir Safnkortshafa – samtals 

15%. Þú getur sótt um kort á staðnum og nýtur 

þá afsláttarins.
-15%

Dekkjahótel
Notaðu bílskúrinn í eitthvað skemmtilegt og 

láttu okkur geyma fyrir þig sumardekkin.

Tekið er við dekkjum á öllum afgreiðslustöðum

hjólbarðaþjónustu N1. Í vor mætirðu einfaldlega 

á sama verkstæði og sumardekkin bíða tilbúin.

Réttarhálsi 2, Reykjavík 587 5588
Fellsmúla 24, Reykjavík 530 5700
Ægisíðu 102, Reykjavík 552 3470
Langatanga 1a, Mosfellsbæ 566 8188
Reykjavíkurvegi 56, Hafnarfirði 555 1538
Dalbraut 14, Akranesi 431 1777

Hrafn Gunnlaugsson frumsýndi 
kvikmyndina Emblu á lokadegi 
Alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinn-
ar í Reykjavík. Kvikmyndin er 
endurklipping á myndinni Hvíta 
víkingnum sem var frumsýnd 
fyrir fimmtán árum og leikstjór-

inn hefur aldrei viljað gangast við. 
Aðalleikkona kvikmyndarinnar, 
Marie Bonnevie, var mætt til að 
sjá nýja útgáfu myndarinnar sem 
hún lék í aðeins sextán ára gömul 
og þakkaði Hrafn henni kærlega 
fyrir að sækja landið heim.

Embla frumsýnd



Ennþá

TENNIS Í VETUR

Skráning og upplýsingar

17.900 kr.

Tennis er skemmtileg hreyfing.

Enska úrvalsdeildin

Spænska deildin

Ítalska deildin

Er kominn með mitt eigið stuðningsmannalag

 Lewis Hamilton hjá 
McLaren féll úr leik í Kínakapp-
akstrinum í gær og missti því af 
tækifæri til að tryggja sér titilinn.  
Því munu úrslitin í stigakeppni 
ökuþóra ekki ráðast fyrr en í loka-
keppninni í Brasilíukappakstrin-
um 21. október næstkomandi. 
Kimi Räikkönen hjá Ferrari vann 
í Kína og er enn með í baráttunni, 
sem og Fernando Alonso, liðsfélagi 
Hamilton hjá McLaren, sem varð 
annar í Kínakappakstrinum.

Hamilton leiddi kappaksturinn í 
Kína en varð að hætta eftir að hafa 
misst stjórn á bílnum þegar hann 
var að fara inn á viðgerðarsvæði í 
lok 31. hrings og menn furðuðu sig 
á því að hann væri ekki löngu búinn 
að taka viðgerðarhlé enda dekkin á 
bíl hans orðin léleg og því fór sem 
fór hjá honum.

„Þetta voru slæm mistök hjá mér, 
líklega einu alvarlegu mistök mín 

allt tímabilið,“ sagði Hamilton 
svekktur. „Mér þykir leiðinlegt að 
hafa brugðist sjálfum mér og liðs-

mönnum mínum, þar sem þeir stóðu 
sig frábærlega að vanda, en ég verð 
að jafna mig á því og einbeita mér 
að síðasta kappakstrinum.

Räikkönen, sem var að vinna 
sinn fimmta kappakstur á tímabil-
inu, var eðlilega ánægður með 
sigurinn en samt ekkert of bjart-
sýnn á framhaldið. „Við erum 
búnir að koma okkur í betri stöðu 
en þetta er samt mjög erfitt. Við 
verðum bara að vinna síðasta 
kappaksturinn og sjá hverju það 
skilar okkur,“ sagði Raikkönen.

Fernando Alonso, sem hefur 
verið upp á kant við bæði McLar-
en og liðsfélaga sinn Hamilton, 
sagði að hann einbeitti sér bara að 
sjálfum sér. „Ég var ekkert að spá 
í hvað væri að gerast hjá Hamilton 
heldur einbeitti mér bara að því að 
klára kappaksturinn vel og það 
tókst,“ sagði Alonso. 

Klúður hjá Hamilton í Kína

Afonso Alves, leikmaður 
Heerenveen, gerði sér lítið fyrir 
og skoraði sjö mörk fyrir lið sitt í 
9-0 sigri gegn Heracles Almelo í 
hollensku deildinni í fótbolta. 
Alves afrekaði enn fremur að 
skora fjögur marka sinna á 
aðeins tíu mínútna kafla í seinni 
hálfleik.

Alves, sem var markahæstur í 
hollensku deildinni í fyrra, setti 
þar með met yfir flest mörk 
skoruð af leikmanni í einum leik í 
hollensku deildinni og sló þar 
meðal annars við stórlöxum á 
borð við Marco Van Basten og 
Johann Cruyff sem skoruðu á 
sínum tíma sex mörk í leik hvor 
um sig fyrir lið sín. 

Setti ótrúlegt 
markamet 

 Íslendingaliðin Djur-
gården og Gautaborg berjast um 
titilinn í sænsku úrvalsdeildinni í 
fótbolta. Djurgården, sem er 
undir stjórn Sigurðar Jónssonar 
og Sölvi Geir Ottesen spilar með, 
náði að vinna Gefle 2-0 og er því á 
toppi deildarinnar ásamt Helsing-
borg þar sem Hjálmar Jónsson og 
Ragnar Sigurðsson leika. Liðin 
eiga ekki eftir að mætast 
innbyrðis en Helsingborg er með 
betri markatölu og leiðir því 
deildina eins og er. 

Íslendingaliðin 
jöfn á toppnum

 Arsenal endurheimti topp-
sæti ensku úrvalsdeildarinnar í 
gær þegar liðið vann nauman 3-2
sigur á Sunderland á heimavelli á 
meðan Liverpool mátti þakka fyrir 
að ná jafntefli gegn Tottenham á 
heimavelli. Chelsea sigraði lán-
laust lið Bolton og Manchester 
City hélt góðu gengi sínu áfram 
með 3-1 sigri gegn Middlesbrough. 
Blackburn vann Birmingham 2-1,
Newcastle vann Everton 3-2,
Íslendingaliðið Reading vann 
Derby 1-0 og Hermann Hreiðars-
son skoraði seinna mark Port-
smouth í 2-0 sigri liðs síns gegn 
Fulham.

Allt virtist stefna í slátrun þegar 
Arsenal var komið í 2-0 gegn Sund-
erland eftir stundarfjórðung, með 
mörkum frá Robin Van Persie og 
Philippe Senderos, en Sunderland 
var ekki af baki dottið og jafnaði 

leikinn með mörkum frá Ross Wall-
ace og Kenwyne Jones og allt leit út 
fyrir að jafntefli yrði niðurstaðan. 
En Robin Van Persie hafði ekki 
lokið sér af og skoraði þriðja mark 
Arsenal eftir sendingu frá vara-
manninum Theo Walcott sem kom 
ferskur inn í leikinn. 

Arsenal komst í toppsæti deildar-
innar á nýjan leik með sigrinum og 
á jafnframt leik til góða á Englands-
meistara Manchester United sem 
eru í öðru sæti. 

Liverpool byrjaði leikinn af krafti 
gegn Tottenham og komst yfir 
snemma leiks með marki Andreis 
Voronin. Tottenham jafnaði leikinn 
hins vegar rétt fyrir lok hálfleiks-
ins með marki frá Robbie Keane og 
hann bætti svo öðru marki við í upp-
hafi síðari hálfleiks. Tottenham var 
því á góðri leið með að tryggja sér 
kærkominn sigur, en Fernando 
Torres var á öðru máli og jafnaði 

leikinn í blálokin fyrir Liverpool og 
endaði leikurinn 2-2. 

Manchester City hélt áfram að 
heilla fótboltaáhugamenn þegar 
liðið vann sannfærandi 3-1 sigur 
gegn Middlesbrough þar sem hinn 
brasilíski Elano skoraði tvö mörk.

Mark Salomons Kalou í lok fyrri 
hálfleiks var nóg til þess að tryggja 
Chelsea sigur gegn lánlausu liði 
Bolton, en þetta var jafnframt fyrsti 
deildarsigur Avrams Grant, ný-
ráðins stjóra Chelsea. 

Hermann Hreiðarsson var eins 
og áður sagði á meðal markaskor-
ara þegar lið hans Portsmouth vann 
góðan útisigur gegn Fulham 0-2 og 
er liðið í fimmta sæti.

 Brynjar Björn Gunnarsson og 
Ívar Ingimarsson léku báðir allan 
leikinn með Reading sem vann 
botnlið Derby 1-0, en mark heima-
manna skoraði Kevin Doyle í seinni 
hálfleik.

Átta leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gær. Arsenal endurheimti 
toppsætið og Chelsea vann fyrsta deildarleikinn undir stjórn Avrams Grant.
Manchester City hélt áfram á sigurbraut og Hermann skoraði fyrir Portsmouth.
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Hestamannafélagið Gustur 
auglýsir umsóknir um byggingarrétt 
á nýju svæði hestamanna á Kjóavöllum

Umsóknir verða sendar á alla félagsmenn 18 ára og eldri næstu daga. 
Einnig verður hægt að nálgast umsóknargögn í Félagsheimili Gusts, Helgukoti,
mánudaginn 15. október til föstudagsins 19. október 2007 milli kl. 16.00 og 18.00.
Síðasti skiladagur umsóknargagna er laugardaginn 20. október 2007 milli kl. 14.00 og 18.00 í Helgukoti.

Stjórn Hestamannafélagsins Gusts

Meistarakeppni karla:

Meistarakeppni kvenna:

Norska deildin:

 AC Milan hefur farið 
rólega af stað í ítölsku deildinni í 
ár, en allar flóðgáttir opnuðust 
þegar liðið mætti Lazio á útvelli í 
gærkvöld. AC Milan vann 
öruggan 1-5 sigur þar sem Kaka 
og Alberto Gilardino skoruðu 
báðir tvennu og Massimo 
Ambrosini skoraði eitt mark. 
Liðið er einungis í 8. sæti 
deildarinnar með tíu stig.   

AC Milan vann 
stórsigur í gær

 Jón Arnór Stefánsson, 
leikmaður Lottomatica Roma, var 
í eldlínunni þegar lið hans mætti 
kanadíska NBA-liðinu Toronto 
Raptors í æfingaleik í Róm í gær. 
Athygli vakti að Lottomatica 
Roma tapaði leiknum naumt 87-93 
og veitti NBA-liðinu mikla 
keppni. Jón Arnór átti góðan leik 
og skoraði 19 stig, átti tvær 
stoðsendingar og tók fimm 
fráköst.

Átti góðan leik 
gegn Toronto

 KR og Keflavík eru 
meistarar meistaranna en þau 
unnu bæði örugga sigra í Meist-
arakeppni KKÍ í gær. Karlalið KR 
vann 13 stiga sigur á ÍR, 75-62, og 
kvennalið Keflavíkur vann 32 
stiga sigur á Haukum.

KR-ingar höfðu frumkvæðið 
allan tímann gegn baráttuglöðum 
ÍR-ingum sem voru þó alltaf inni í 
leiknum þar til í fjórða leikhluta 
þegar Íslandsmeistararnir stungu 
af. Leikurinn var ekki mikið fyrir 
augað, leikmenn tókust hart á og 
brutu mikið og úr urðu ófáar ferðir 
á vítalínuna.

Einn helsti munurinn á liðunum 
í gær var framlag Bandaríkja-
mannanna. Joshua Helm átti frá-
bæran leik í liði KR, skoraði 25 
stig, tók 19 fráköst og hitti úr 60 
prósentum skota sinna en Sonny 
Troutman var hins vegar með 6 
stig, 1 frákast og 5 villur  á 24 mín-
útum hjá ÍR auk þess að klikka á 
11 af 14 skotum sínum.

Auk Helms léku þeir Pálmi 
Freyr Sigurgeirsson og Ellert Arn-
arson best í liði Vesturbæinga. 
Athygli vakti að fyrirliði KR, Fan-
nar Ólafsson, kom ekki inn á fyrr 
en á 15. mínútu leiksins og spilaði 
aðeins í 12 mínútur í leiknum.

Bestu menn ÍR voru þeir Hregg-
viður Magnússon og Sveinbjörn 
Calessen sem saman komu með 35 
stig af bekknum. 

Keflvíkurkonur áttu ekki í 
erfiðleikum með að sigra í meist-
arakeppninni og tóku annan titil af 
Haukum á einni viku þegar þær 
burstuðu Íslandsmeistarana 84-52 
í DHL-höllinni í gær. 

Yfirburðir Keflavíkur voru 
algerir og Haukaliðið átti aldrei 
svar við aðgangsharðri pressu-

vörn Keflvíkinga sem varð til þess 
að Haukastúlkur töpuðu 39 boltum 
í leiknum. Haukakonur léku 
reyndar í gær án bandaríska 
bakvarðarins Kieru Hardy sem er 
enn að jafna sig eftir meiðslin sem 
hún varð fyrir í úrslitaleik 
Powerade-bikarsins um síðustu 
helgi.

Keflavíkurliðið lítur vel út, 
bandaríski bakvörðurinn Kesha 
Watson er í fínu standi, liðið spilar 
samheldna og grimma vörn og í 
sókninni eru margir leikmenn að 
skila til liðsins. Í leiknum í gær 
skoruðu sem dæmi fimm leik-
menn liðsins 13 stig eða fleiri og 
fimm leikmenn áttu þrjár stoð-
sendingar eða fleiri á samherja 
sína.

Bryndís Guðmundsdóttir (14 
stig, 11 fráköst, 7 stoðsendingar) 
og Margrét Kara Sturludóttir (13 
stig, 7 fráköst, 7 stolnir, 5 varin) 
voru báðar mjög atkvæðamiklar 
og þær Ingibjörg Elva Vilbergs-
dóttir og Pálína Gunnlaugsdóttir 
léku einnig mjög vel. Hjá Haukum 
var Kristrún Sigurjónsdóttir (19 

stig og 5 stoðsendingar) allt í öllu 
en einnig fær hin 17 ára Ragna 
Margrét Brynjarsdóttir hrós fyrir 
góðan leik.

Fimm hundruð þúsund krónur söfnuðust fyrir samtökin SÁÁ − stuðning við 
börn alkóhólista þegar Meistarakeppni KKÍ fór fram í DHL-höllinni í gær. 
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„Ég hækka alltaf í útvarpinu 
þegar það kemur Led Zeppelin 
eða Pixies. Þess á milli er það 
bara Villi Vill og Hemmi Gunn. 
Maður kemst alltaf í gott skap 
að hlusta á Einn dans við mig.“

Akureyringurinn Baldvin Esra 
Einarsson hefur stofnað fyrirtækið 
Afkimi ehf. sem annast útgáfu og 
dreifingu á tónlist, auk tónleika-
halds og ráðgjafar fyrir íslenskan 
tónlistariðnað.

Útgáfufyrirtæki sem er rekið 
undir hatti Afkima nefnist Kimi 
Records. „Þetta er óháð útgáfa og 
það er engin sérstök tónlistarstefna 
sem er í gangi. Eina markmiðið er 
að gefa út tónlist sem mér finnst 
góð,“ segir Baldvin Esra, sem er 28 
ára. Á meðal væntanlegra platna frá 
Kimi Records er fyrsta breiðskífa 
Borko sem er gefin út í samvinnu 
við þýska útgáfufélagið Morr Music 
og önnur plata Morðingjanna.  

Baldvin hefur starfað við tón-
leikahald undanfarin ár en vildi 

víkka starfsemina út með stofnun 
fyrirtækisins. Á næstunni heldur 
hann tónleika með Jakobínarínu og 
20. október verður haldið Airwaves-
kvöld á Akureyri. Þar munu Buck 
65 og Plants and Animals troða 
upp. 

Baldvin býst við því að vera í tón-
listarbransanum um ókomin ár. „Í 
minni nálgun er þetta meira út frá 
áhuga heldur en að fara að græða 
peninga. Varðandi framtíðina þá 
reynir maður bara að taka eitt skref 
í einu. Maður sér fram á að geta 
unnið við þetta hvaðan sem er, bæði 
hér, í Reykjavík eða erlendis. Ég er 
með ágætis samstarfsaðila sem 
hugsa svipað og ég og ætla að hjálpa 
mér að koma þessu á framfæri.“

Ungur athafnamaður á Akureyri

„Ég er mjög ánægður með endur-
komu Péturs Þórs Gunnarssonar. 
Aðallega fyrir hönd þeirra sem 
voru plataðir, þeir geta þá farið 
með sínar fölsuðu myndir og látið 
hann selja þær aftur,“ segir Tryggvi 
Friðriksson í Gallerí Fold. Frétta-
blaðið greindi frá því í vikunni að 
Pétur Þór Gunnarsson hygðist síðar 
í þessum mánuði opna nýtt gallerí í 
Skipholti.

Pétur Þór var sýknaður í Hæsta-
rétti í stóra málverkafölsunarmál-
inu ásamt Jónasi Freydal Þorsteins-
syni en rannsókn þess máls er með 
þeim umfangsmestu í sögu Íslands 
og varð mikið fjölmiðlamál. Margir 
telja að sá dómur hafi verið klúður 
og rangur og að Pétur og Jónas 
hefðu átt að vera fundnir sekir. 
„Það er enginn titringur í þessum 
bransa í ljósi þessara tíðinda en 
mér þykir þetta náttúrlega með 
ólíkindum. Ef maðurinn hefði verið 
með byssuverslun en síðan gerst 
brotlegur við byssulög efast ég um 

að hann fengi að 
opna slíka versl-
un aftur,“ bætir 
Tryggvi við og 
segir að menn 
séu síður en svo 
búnir að gleyma 
málverkafölsun-

armálinu mikla og 
þeim mála-

rekstri
öllum.

Fréttablaðið hafði samband við 
nokkra aðila í málverkaheiminum 
og það er ljóst að menn skiptast í 
tvo hópa hvað endurkomu Péturs 
varðar. Kristinn Ágúst Halldórsson 
hjá Listamenn Innrömmun segir að 
auðvitað séu menn að ræða þetta á 
kaffistofum. „Einhverjir úti í þjóð-
félaginu eru eflaust brjálaðir út í 
Pétur en frá mínum bæjardyrum 
séð er þetta allt í lagi enda eru 
menn búnir að taka út sína refsingu 
og hafa verið sýknaðir í Hæsta-

rétti. Við eigum í það minnsta 
ekkert sökótt við hann,“ segir 
Kristinn.

Pétur Þór sagðist vissulega hafa 
haft veður af neikvæðum við-
brögðum í skúmaskotum en hann 
væri eflaust síðasti maðurinn til að 
heyra eitthvað slíkt. „En menn hafa 
hringt í mig og óskað mér til ham-
ingju með þetta,“ segir hann og 
bætir því við að hann hafi vissulega 
gert sér grein fyrir því að þetta 
yrði rætt á kaffistofunum. „Að 
mínu mati er þetta hins vegar 
þröngur hópur og þetta fölnar í 
samanburði við stóra Randvers-
málið,“ segir Pétur en til gamans 
má geta að fyrsta sýningin í nýja 
galleríinu verður á verkum eftir 
Pétur Þór. 

Þær Berghildur Bernharðsdóttir 
og Ásta Sól Kristjánsdóttir fylgd-
ust með ungri íslenskri stúlku sem 
er alvarlega veik af átröskun í 
heimildarmynd sinni Lystin að lifa.

„Maður hefur séð hvaða áhrif 
horaðar fyrirmyndir úr tískuheim-
inum og fjölmiðlum hafa á ungt 
fólk í dag. Þannig kviknaði hug-
myndin að myndinni. Okkur lang-
aði að segja sögu manneskju sem 
hefur barist við átröskun á per-
sónulegan hátt,“ segir Berghildur. 
„Við gerðum allt sjálfar frá A-Ö 
hvað varðar tökur, handrit, hljóð 
og klippingu. Hvorug okkar hafði 
gert heimildarmynd áður en báðar 
höfum við snert á einu og öðru því 
tengdu.“

Lystin að lifa fjallar um unga 
íslenska stúlku sem hefur verið 
með átröskun í langan tíma. Í 
myndinni fylgjast áhorfendur með 
hæðum og lægðum í lífi hennar 
auk þess sem fjölskylda hennar er 
tekin tali. „Ég held að myndin komi 
til með að vekja mikla umræðu um 

þetta vandamál. Við hófum tökur í 
desember á síðasta ári og erum í 
raun búnar að vinna jafnt og þétt í 
myndinni síðan. Við skiluðum 
henni til RÚV í byrjun september. 
Það eru endalausir þræðir sem 
þarf að ganga frá þegar verið er að 
gera svona heimildarmynd,“ segir 
Berghildur en myndin verður sýnd 
í Sjónvarpinu 14. október.

„Það eru ofboðslega margir sem 
glíma við þennan sjúkdóm og þetta 
er stórt vandamál,“ segir Berg-
hildur. „Tölum ber ekki saman um 
hversu margir en nýlega las ég að 
níu prósent ungs fólks þjáðist af 
einhvers konar átröskun. Það má 
heldur ekki gleyma því að þetta er 
einn alvarlegasti geðsjúkdómur 
sem til er þegar fólk er orðið langt 
leitt.“ Berghildur segir ekki hafa 
reynst erfitt að finna þátttakanda í 
myndina. „Við vorum í mjög góðu 
samstarfi við Forma-samtökin. 
Þær bentu okkur á þessa stúlku 
sem var tilbúin að segja sögu sína í 
forvarnarskyni.“

Gerðu heimildarmynd um átröskun
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- Lifið heil

Íallri hinni neikvæðu umræðu 
um okur, græðgi og einkavina-

væðingu á Íslandi hefur gleymst 
að halda því til haga að íslenskur 
almenningur býr við mikil ókeypis 
hlunnindi. Til dæmis stendur 
hverjum sem er til boða að þamba 
nægju sína af köldu vatni úr næsta 
krana frítt og gratis. Það gefur 
auga leið að lítil arðsemi er að því 
að heil þjóð drekki sitt vatn ómælt 
og ókeypis, ekki síst þar sem að 
minnsta kosti þrjár þaulreyndar 
aðferðir eru þekktar til að gera 
vatnsþambið arðbært.

leiðin og sú elsta og 
íhaldssamasta er að vatnsból verði 
að nafninu til í sameign þjóðarinn-
ar en nýtingarrétti verði úthlutað 
til þeirra sem stórtækastir eru í 
vatnsþambinu því að þeirra er 
augljóslega mest þörfin. Þannig 
mætti breyta verðlausu vatni í 
verðmætan vatnskvóta sem í prax-
ís gæti gengið kaupum og sölum 
milli þeirra sem kunna eitthvað 
fyrir sér í viðskiptum, þótt eignar-
rétturinn væri í teóríunni hjá 
hinum uppþornaða almenningi.

leiðin væri sú að einka-
væða vatnsból, ár og uppsprettur 
og jökla áður en þeir bráðna af 
sjálfum sér og skipa einkavæðingar-
nefnd í málið og leita eftir tilboðum 
frá kjölfestufjárfestum auk þess 
sem hvert mannsbarn á landinu 
fengi að kaupa hlutabréf upp á allt 
að tíu lítra. Þannig mundi þjóðin 
læra að meta kalda vatnið sam-
kvæmt skynsamlegum reglum 
hins frjálsa markaðar með hóf-
legri verðlagningu, góðum 
greiðslukjörum og mjúkum inn-
heimtuaðgerðum.

leiðin og sú þjóðlegasta 
væri að einkavinavæða hvern 
deigan dropa á landinu, allt sem 
inniheldur H20 frá sagga í húsum 
til fossúða og allt þar á milli þótt 
heimilt væri áfram að pissa í skó-
inn sinn. Þjóðin er svo lánsöm að 
eiga menn sem kunna þetta ferli á 
fingrum sér og gætu smurt hið 
stirða opinbera kerfi með vel-
völdum kaupréttarheimildum og 
friðað almenning með útrásar-
órum. Til dæmis mætti hugsa sér 
að Vatnsveitan í samvinnu við 
Green Water Group Capital keyptu 
Sahara-eyðimörkina með það fyrir 
augum að breyta henni í stærsta 
kartöflugarð í heimi og kenna 
öllum jarðarbúum að ekkert í ver-
öldinni jafnast á við hið íslenska 
gullauga.

Íslenskt 
gullauga


