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Slappar af með
fartölvuna í fanginu
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hagfræðingur í

fjármálaráðu-

neytinu, á notalegt
heilmikið pláss
heimili
þegar ég gat losað
skrifborðsjálkin
ins rétt hjá KR-vellinum. í hjarta Vesturbæjarmig við gamla
n,“
Þar hefur hann
lengi að nýta plássið.útskýrir Sverrir sem var ekki
komið
sér vel fyrir og
nýtur þess að slappa
„Nú kem ég fyrir
af í uppáfallegu borðstofuborði
haldshorninu sínu
eldrar mínir áttu
sem forað loknum vinnudegi.
og
arboð. Mér finnst get loks haldið almennileg matlangt borð í góðrafátt skemmtilegra en að sitja
„Uppáhaldshlutu
við
rinn þessa dagana
mat,“ segir Sverrir vina hópi og borða gómsætan
hægindastóllinn
er mjúki rauði
sem ég keypti
og fjölskylduböndin sem er duglegur að rækta vinahafði lengi langað
fyrir stuttu. Mig
. Sverrir á fleiri
eldra sinna sem
hluti úr búi forsem hentaði. Svo í þægilegan stól en ekki séð neinn
hann
var það að ég fór
frá litlu leyndarmáli: hefur taugar til og segir okkur
minni í sófaleiðangur
ásamt vinkonu
en á endanum
„Annar uppáhaldshlutur
hún sem keypti
var það ekki
er gamli „buffet“-skápsófa
urinn sem foreldrar
segir Sverrir glettinn heldur ég sem keypti stól,“
mínir áttu. Ég
og lýsir nánar
skápur hafi verið
held að svona
„Mér leist vel á
til á flestum íslenskum
rauða litinn því stólnum:
árum áður. Þar
heimilum
litamynstrið á heimilinu
hann brýtur upp
geymi ég betri
glösin og koníakið á
á bakhliðinni eru
en húsgögnin
ast öll í jarðlitum
en
listaverk síðan
tónum. Armarnir mín eru nánmamma leyfði
ég var krakki
mjúkt og kallar
mér að teikna
og
því stóllinn beinlínis eru háir, sætið
einhvern
skápurinn var
Sverri finnst gott
á mann.“
færður til.“ Skápurinn tíma þegar
að slaka á í stólnum
mikið tilfinningalegt
hefur því
lesa blöðin og fylgjast
í
lok
gildi
dags,
og er skemmtilegur
isvarði um fyrri
með sjónvarpinu.
„Ég sit gjarnan
minntíma. Aðrir hlutir
í stólnum með
ur upp á er mynd
sem
annar uppáhaldshlutur
fartölvuna sem
sem hann keypti Sverrir helder
kaffivélin góða
. Nýlega skipti
í Glasgow og
borðvélinni út og
auk
ég gömlu
sé ég alls ekki eftir
elskuð af eiganda þess sem uppþvottavélin er heitt
því. Ég græddi
sínum.

HRINGDU NÚNA

699 6165

Húsin eru 85 fermetrar
fullbúin húsgögnum. sem eru
Hverju húsi
fylgir einnig aðgangur
að sameiginlegri sundlaug
og garði.

6ERKFALL LEIKSTJËRA OG
LEIKARA Å KVIKMYNDA
BORGINNI HEFUR ¹HRIF ¹
ÅSLENSKA KVIKMYNDAGERÈ
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4AFL ÖEIRRA HLUTA
b(ELSTA HLUTVERK STJËRNM¹LAMANN
ANNA ¹ OKKAR DÎGUM ER AÈ L¾RA
¹ ÖESSA AUÈMENN L¾RA AÈ NOTA
Ö¹ p L¾RA AÈ VINNA MEÈ ÖEIM AÈ
ÖVÅ AÈ BEINA AFLI PENINGANNA Å
FARS¾LAN FARVEG m SEGIR 'UÈMUND
UR !NDRI 4HORSSON

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
Löggiltur
Fasteignasali

H

úsin sem nú standa
til boða eru á Suður-Spáni
í Alicante-héraði.
Þetta
þremur svefnherbergjum eru parhús með
og tveimur baðherbergjum og
eru þau fullbúin
húsgögnum og
hústækjum. Eldhúsið
elder í amerískum
stíl með stofu

á Spáni

og borðstofu. Matthew
Bateman hefur
séð um söluna
á þessum eignum
og lýsir þeim nánar.
„Húsin eru 85
fermetrar. Þessum
litlu húsasamstæðum fylgir
sameiginleg sundlaug
og garður. Það
er einungis nokkurra
mínútna gangur
á Villa Martingolfvöllinn og Villa
Martin-torgið sem
er fallegt torg
þar sem finna má
marga bari og
veitingahús og
þar allt af lífi. Það
iðar
eru um 2,5 kílómetrar
og á aðal ferðamannatíman
á ströndina
um gengur strætó
að ströndinni,“
niður
útskýrir Bateman
en fyrirtækið aðstoðar kaupendur
einnig við að koma
sér fyrir.
Nánar er sagt frá eignum

(ELDUR SÁR Å FORMI MEÈ ,UNCH 5NITED
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síðu 8 í fasteignablaðinu.
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(OLLYWOOD TEYGIR SIG
VÅÈA

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Romero fasteignir
(Romero
hefur nýlega selt töluvert Properties S.L.)
af fasteignum til
Íslendinga. Fyrirtækið
býður upp á ýmsar
eignir
víða um Spán en sem
stendur bjóða þeir
upp á
fullbúin parhús í Alicante.

á vegum Romero á
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Íslendingar kaupa
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Stefnir á
landsliðið
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Þjónusta ofar öllu

Íslendingar kaupa
eignir í sólinni

SËFASETT MEÈ INNBYGGÈ
UM SKEMLI

ELDHÒSBORÈ
RÒM Å ÕMSUM ST¾RÈUM

fasteignir
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Flestir andvígir útrás
OR með einkaaðilum
Rúmlega tveir af hverjum þremur telja ekki rétt að Orkuveitan standi í útrásarverkefnum með einkaaðilum. Svipað hlutfall telur að ekki hafi verið rétt að
sameina REI og Geysi Green. Meirihluti vill að samningnum verði rift.
3+/¨!.!+®..5. Alls 57,0 prósent

borgarbúa segja að rifta eigi sameiningarsamningi
Reykjavík
Energy Invest og Geysis Green
Energy, samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins sem gerð var á
laugardag. Heldur fleiri konur en
karlar vilja að samningnum verði
rift, 65,1 prósent, en 50,2 prósent
karla. Rúmlega 92 prósent þeirra
sem eru mótfallnir því að sameining fyrirtækjanna hafi átt sér
stað vilja að samningnum sé rift,
en tæplega átján prósent þeirra

sem voru fylgjandi sameiningunni vilja að samningnum sé rift.
Drjúgur meirihluti borgarbúa
er mótfallinn sameiningu þessara
tveggja fyrirtækja og rúm 67 prósent telja að ekki hafi verið rétt
að sameina Reykjavík Energy
Invest og Geysi Green Energy.
Andstaðan er meiri meðal kvenna,
en 73,0 prósent þeirra segjast
mótfallin sameiningu fyrirtækjanna, en 62,4 prósent karla.
Þegar spurt var út í grundvallarafstöðu til þess hvort Orkuveitan

og einkaaðilar eigi að starfa
saman í útrásarverkefnum sögðust rúm 68 prósent vera því mótfallin. Þar af voru 75,4 prósent
kvenna því mótfallin en 61,7 prósent karla.
Hæst er hlutfall kjósenda
Vinstri grænna sem eru andvígir
því að Orkuveitan og einkafyrirtæki eigi saman fyrirtæki í útrásarverkefnum. 63 til 65 prósent
stuðningsmanna annarra flokka
eru andvíg slíku samstarfi.
SSSJ¹ SÅÈU 
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-ARKAHRËKUR
%IÈUR 3M¹RI 'UÈJOHNSEN SLË
MARKAMET LANDSLIÈSINS GEGN
,ETTUM ¹ LAUGARDAG
EN HANN SLË EINNIG
MET FÎÈUR SÅNS
!RNËRS YFIR FLEST MÎRK
SKORUÈ Å LANDSLEIK ¹
,AUGARDALSVELLI
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Samsæri um að
myrða Pútín
2²33,!.$ !0 Vladimír Pútín
Rússlandsforseti hefur fengið
upplýsingar um að sjálfsmorðsárásarmenn hafi haft áform um að
ráða hann af dögum þegar hann
kemur í heimsókn til Írans nú í
vikunni.
Þetta fullyrða rússneskir
fjölmiðlar og vitna í heimildarmann í rússnesku leyniþjónustunni.
Pútín er nú í Þýskalandi, þar
sem hann hitti Angelu Merkel
kanslara í gær. Í kvöld hyggst
hann halda áleiðis til Írans að
ræða við Mahmoud Ahmadinejad
forseta og taka þátt í ráðstefnu
Kaspíahafsríkja.
GB

Munu ekki víxla
á börnunum
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ALDRAÈA VIÈ 3PÎNGINA Å 'RAFARVOGI Å G¾R 6ILHJ¹LMUR SAGÈI AÈ ÅBÒÈIRNAR HEFÈU VERIÈ MEÈAL FYRSTU VERKA HANS SEM BORGARSTJËRA OG AÈ
HANN HEFÈI PERSËNULEGAN ¹HUGA ¹ M¹LEFNUM ALDRAÈRA 3KËFLUSTUNGAN VAR AÈ LÅKINDUM SÅÈASTA EMB¾TTISVERK 6ILHJ¹LMS SEM BORGAR
STJËRI 2EYKJAVÅKUR
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&ORSTJËRI (AGA GAGNRÕNIR !3¥ HARÈLEGA FYRIR VINNUBRÎGÈ VIÈ VERÈKANNANIR

+ANNANIR !3¥ ÒTL¾GAR ÒR "ËNUS
6%23,5. „Við getum ekki sætt okkur við þessi
vinnubrögð og eina úrræði okkar er að meina þeim að
taka þessar kannanir hjá okkur,“ segir Finnur
Árnason, forstjóri Haga, sem segir vinnubrögð ASÍ
við verðkannanir í lágvöruverðsverslunum vera
óvönduð og hafa skaðað fyrirtækið.
Að sögn Finns verður ASÍ meinað að gera verðkannanir í verslunum Haga á meðan rekið er dómsmál sem
þingfest var gegn ASÍ í sumar. Hagar reka meðal
annars verslanir Hagkaupa, Bónuss og 10-11 auk
margra fatabúða. Finnur segir matsmenn nú yfirfara
sannleiksgildi fréttatilkynninga og yfirlýsinga ASÍ um

ER MEÐ SEX LOFTPÚÐUM

verðlag og verðþróun í verslunum Haga.
„Vöruþekking þeirra sem taka kannanirnar er því
miður ekki nægjanleg og ónákvæmni í vinnubrögðum
með þeim hætti að við getum ekki horft aðgerðarlausir á meðan skemmt er fyrir okkur,“ segir Finnur.
Grétar Þorsteinsson, forseti ASÍ, hafnar því að
vinnubrögðin séu óvönduð. „Að öðru leyti hef ég
ekkert um þetta að segja annað en að við munum ekki
standa í handalögmálum. Ef Hagar eða Bónus kjósa
að láta ekki gera verðkannanir hjá sér þá verða þær
ekki gerðar af okkar hendi,“ segir Grétar.
GAR

SIMPLY CLEVER

4¡++,!.$ Tvær tékkneskar
mæður, sem komust að því tíu
mánuðum eftir barnsburð að
börnin þeirra höfðu víxlast á
fæðingadeildinni, hafa ákveðið að
skila ekki börnunum.
Konurnar tvær, sem báðar eru
25 ára gamlar, segjast ekki geta
afborið að skilja við börnin sem
þær hafa annast í tíu mánuði.
Misskilningurinn kom í ljós í
september.
„Ég hef elskað dóttur mína í
næstum ár,“ sagði önnur móðirin.
„Ég gæti ekki þurrkað hana burt
úr hjarta mínu.“
SGJ
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Helgi, var leikurinn lett-down?
b*¹ VIÈ TÎKUM ÖESSU EKKI LETTm
,ANDSLIÈ KARLA Å KNATTSPYRNU BEIÈ
L¾GRI HLUT GEGN LANDSLIÈI ,ETTA   ¹
LAUGARDAG (ELGI 3IGURÈSSON FRAMHERJI VAR
Å LIÈI ¥SLENDINGA

0ILTUR HANDTEKINN ¹ 3ELFOSSI

Ók drukkinn á
bíl föður síns
,®'2%',5-, Fimmtán ára
unglingspiltur var handtekinn
grunaður um ölvun við akstur á
Selfossi um hálfsjöleytið í
gærmorgun. Pilturinn, sem var
vitaskuld réttindalaus, hafði
tekið bílinn ófrjálsri hendi frá
föður sínum og var talsvert
ölvaður.
Að sögn lögreglunnar á
Selfossi fékk hún tilkynningu um
að bílnum hefði verið ekið út um
allan veg. Hafði það vafalítið
eitthvað að segja að hann hafði
verið affelgaður á einu dekkinu.
Mildi þótti að ekki fór verr og
voru faðirinn og barnaverndarfulltrúi látnir vita af því sem
gerðist.
Tekin var blóðprufa af
piltinum og talið er líklegt að
hann fái bílprófið eitthvað seinna
en ella. Hugsanlega verður hann
einnig sektaður fyrir athæfið,
enda er hann orðinn sakhæfur.
FB

$ËMSM¹LI HALDIÈ ¹FRAM

Látið reyna á
lögmæti fundar

6ANDR¾ÈAGANGUR "ROWNS FER ILLA Å BRESKA KJËSENDUR

2¹ÈIST ¹ NÅTJ¹N ¹RA DYRAVÎRÈ

Íhaldsflokkurinn vinnur fylgi

Sleginn í höfuð
með spýtu

"2%4,!.$ !0 Breski Íhaldsflokkurinn fengi 43 prósent atkvæða en
Verkamannaflokkurinn aðeins 34
prósent ef gengið væri til þingkosninga nú, að því er fram kemur
í skoðanakönnun sem birtist í gær
í sunnudagsútgáfu breska dagblaðsins Telegraph.
Niðurstöður
könnunarinnar
þykja ótvírætt merki um að frammistaða Gordons Brown undanfarið
og vandræðagangur hans með
hugsanlegar kosningar hafi farið
illa í breskan almenning.
Meðan skoðanakannanir sýndu
að Verkamannaflokkurinn stæði
vel gaf Brown í skyn að hann
myndi boða til kosninga innan

'/2$/. "2/7. &ORS¾TISR¹ÈHERRA
"RETLANDS HEFUR GLUTRAÈ NIÈUR FYLGI 6ERKA
MANNAFLOKKSINS
./2$)#0(/4/3!&0

skamms, en svo þegar skoðanakannanir sýndu fyrir rúmri viku
að Íhaldsflokknum væri farið að
ganga betur tók Brown af skarið
og ákvað að boða ekki til kosninga.

Breski Íhaldsflokkurinn hefur
ekki átt jafn miklu fylgi að fagna
síðan árið 1992, auk þess sem
David Cameron, leiðtogi flokksins,
stendur því nú betur að vígi en
nokkru sinni síðan hann tók við
formennskunni.
Á hinn bóginn nýtur Brown
meira fylgis en Cameron, þar sem
Brown mældist með 52 prósent
stuðning á móti 32 prósentum
Camerons.
Falconer lávarður, fyrrverandi
dómsmálaráðherra í stjórn Tony
Blair, segir að nú verði Brown að
gera Bretum ljóst hvað hann hyggist fyrir á stjórnartíð sinni.

Uppboði á Tívolílóðinni í Hveragerði var frestað er í ljós kom að tvenns konar
mismunandi skuldabréf hvíla á lóðinni. Bærinn hafði selt byggingarrétt á lóðinni og veitt heimild til veðsetningar á réttinum en ekki lóðinni sjálfri.
36%)4!234*«2.)2 Uppboði á svokallaðri Tívolílóð var
frestað í miðjum klíðum á fimmtudag í síðustu viku
þegar í ljós kom að tvær mismunandi útgáfur voru
til af skuldabréfum sem hvíla á lóðinni.
Hveragerðisbær seldi í fyrravor byggingarréttinn
á Tívolílóðinni, sem er í Austurmörk 24, á 50
milljónir króna til Ármanna, félags í eigu feðganna
Guðmundar Sigurðssonar og Sigurðar Fannars
Guðmundssonar. Þeir færðu síðan byggingarréttinn
inn í félagið Hraunprýði, sem einnig átti tvær
aðliggjandi lóðir. Hraunprýði var selt. Fjórum
veðskuldabréfum fyrir samtals 400 milljónir króna
var þinglýst á lóðirnar. Bréfin eru í vanskilum og
óskuðu feðgarnir eftir uppboði á Austurmörk 24.
Uppboðið átti að vera á bæjarstjórnarskrifstofu
Hveragerðis á fimmtudag en var óvænt frestað.
Bæði hafði verið krafa um uppboð á byggingarréttinum og á lóðinni sjálfri. Ákvað Ólafur Helgi Kjartansson, sýslumaður á Selfossi, þá að sameina uppboðin
og bjóða byggingarréttinn og lóðina upp saman í einu
lagi.
Aðspurður staðfestir Ólafur Helgi að eftir að
ákveðið hafi verið að sameina uppboðin hafi komið í
ljós að um tvenns konar mismunandi bréf hafi verið
að ræða. Þau hafi verið efnislega samhljóða en á
sumum þeirra handskrifuð áritun um að einnig væri
tekið veð í lóðinni sjálfri á Austurmörk 24.
Orri Hlöðversson, þáverandi bæjarstjóri í
Hveragerði, gaf heimild til að veðsetja byggingarréttinn á Austurmörk hinn 3. febrúar í fyrra og
skrifað upp á veðskuldabréf þess efnis. Ellefu dögum
síðar komu bréfin til sýslumanns til þingfestingar og
þá hafði handskrifaða áritunin bæst við. Við hana var
fangamark Sigurðar Fannars Guðmundssonar.
Á bæjarráðsfundi á fimmtudag, eftir að uppboðinu
var frestað, bókuðu fulltrúar meirihlutans að í ljós
hefði komið að kröfur í lóðina sjálfa á Austurmörk 24
næmu rúmlega 200 milljónum þrátt fyrir að enginn
lóðarleigusamningur hefði verið gefin út og lóðin því
sannanlega í eigu Hveragerðisbæjar.
„Í skjölum sem lögð voru fram við uppboð í dag
kemur fram að gefin er heimild til veðsetningar
lóðarinnar sem er algjörlega fráleitt í ljósi þeirra
ákvarðana sem bæjarstjórn tók á sínum tíma. Ef

!53452-®2+  "¾JARYFIRVÎLD Å (VERAGERÈI UPPGÎTVUÈU

¹ FIMMTUDAG AÈ SÕSLUMAÈUR VAR AÈ BJËÈA UPP LËÈINA ¹
!USTURMÎRK  ÖR¹TT FYRIR AÈ B¾RINN HEFÈI EKKI SELT FR¹ SÁR
LËÈINA HELDUR AÈEINS BYGGINGARRÁTTINN
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,®'2%',5-, Nítján ára gamall

dyravörður á skemmtistaðnum
Tropical á Stórhöfða var fluttur
á sjúkrahús eftir að hann var
sleginn í höfuðið rétt fyrir
miðnætti í fyrrinótt.
Að sögn lögreglunnar í
Reykjavík réðust fjórir menn af
erlendu bergi brotnir að dyraverðinum og slógu hann með
spýtu.
Ekki er vitað hvað árásarmönnunum gekk til. Málið er í
rannsókn. Dyravörðurinn var
útskrifaður af sjúkrahúsinu í
gær eftir að hafa verið undir
eftirliti yfir nóttina.

GB

Áritun á skuldabréfi
hindraði lóðaruppboð

PIPAR • SÍA • 71896

34*«2.-, Nýr meirihluti ætlar
ekki að svo stöddu að boða til nýs
eigendafundar í Orkuveitu
Reykjavíkur til að taka fyrir
aftur samninga vegna sameingar
Reykjavík Energy Invest og
Geysis Green Energy. Fyrst í stað
á að bíða niðurstöðu Héraðsdóms
Reykjavíkur sem úrskurða mun
um lögmæti eigendafundarins
sem haldinn var 3. október þar
sem hin umdeilda sameining var
staðfest. Svandís Svavarsdóttir,
borgarfulltrúi Vinstri grænna,
stefndi málinu til héraðsdóms til
að ógilda fundinn á þeim forsendum að til hans hefði verið boðað
með of skömmum fyrirvara. Hún
leiðir nú starf hóps sem fer yfir
málefni OR.
GAR
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"¾JARSTJËRINN Å (VERAGERÈI

3ELFOSSI

lóðin fer á uppboð að öllu óbreyttu verður lóðin að
eignarlóð hæstbjóðanda og bærinn yrði því af
lóðarleigu til allrar framtíðar,“ sögðu Aldís Hafsteinsdóttir bæjarstjóri og aðrir fulltrúar meirihluta
bæjarstjórnar Hveragerðis. Lögmaður bæjarins
annast nú málið.
GAR FRETTABLADIDIS

FB

6ERKALÕÈSFÁLAG !KRANESS

170 þúsund í
lágmarkslaun
6)..5-!2+!¨52 Stjórn Verkalýðsfélags Akraness ætlar að leggja
þá tillögu fyrir félagsfund sinn í
kvöld að kröfugerð félagsins
hljóði meðal annars upp á 170
þúsund króna
lágmarkslaun í
samningaviðræðum við
vinnuveitendur
í haust.
Vilhjálmur
Birgisson,
formaður
6),(*,-52
Verkalýðs")2')33/.
félags Akraness, segir að verkalýðsforystan
eigi ekki að beygja sig enn eina
ferðina fyrir þeim rökum að of
mikil hækkun launa verkafólks
ógni stöðugleika. Stöðugleikinn sé
ekki eingöngu á ábyrgð verkafólks.
„Nú er komið að öðrum að axla
þá ábyrgð,“ segir hann. „Tími
verkafólks er runninn upp, við
bíðum ekki lengur.“
GHS

%RILL UM HELGINA HJ¹ LÎGREGLU

Sautján ölvaðir
undir stýri
,®'2%',5-, Sjö manns voru
handteknir í aðfaranótt sunnudags fyrir minni háttar líkamsárásir eða brot á lögreglusamþykkt.
Jafnframt voru sex ökumenn
handteknir á höfuðborgarsvæðinu
grunaðir um ölvun við akstur og
þrír grunaðir um akstur undir
áhrifum fíkniefna.
Alls voru 22 manneskjur
handteknar um helgina fyrir
minni háttar líkamsrárásir eða
brot á lögreglusamþykkt.
Jafnframt voru sautján ökumenn
grunaðir um ölvun við akstur á
þessum tveimur sólarhringum.
Að sögn lögreglunnar í Reykjavík
var helgin mjög erilsöm og
fangageymslur troðfullar.
FB

.IÈURÎÈUN FORMANNA NÕJA MEIRIHLUTANS AÈ LJÒKA OG M¹LEFNIN TAKA ¹ SIG MYND

-ISL¾GU GATNAMËTIN SLEGIN AF
34*«2.-, Fulltrúar framboðanna fjögurra sem

PTP HÁRSNYRTIVÖRUR

Þegar keypt er sjampó og hármótunarefni
í PTP línunni fylgir PTP hárnæring frítt með.

mynda nýjan meirihluta í Reykjavík eru langt komnir
með að ákveða hverjir muni gegna formennsku í
helstu nefndum og ráðum á vegum borgarinnar.
Búist er við að nýi meirihlutinn falli frá ákvörðunum fráfarandi meirihluta um gerð mislægra gatnamóta á mótum Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins verður
Svandís Svavarsdóttir, oddviti Vinstri grænna,
formaður skipulagsráðs auk þess að vera formaður
borgarstjórnarflokks meirihlutans. Flokksbróðir
hennar Þorleifur Gunnlaugsson verður formaður í
umhverfis- og samgöngunefnd.
Frá Samfylkingu verður Oddný Sturludóttir
formaður menntaráðs, Björk Vilhelmsdóttir formaður
velferðarráðs og Sigrún Elsa Smáradóttir verður
formaður stjórnar Orkuveitu Rykjavíkur. Dagur B.
Eggertsson verður svo borgarstjóri eins og fram
hefur komið.
Framsóknarmaðurinn Björn Ingi Hrafnsson verður
formaður Íþrótta- og tómstundaráðs og formaður
stjórnar Faxaflóahafna auk þess að vera formaður
borgarráðs. Flokksbróðir hans Óskar Bergsson verður

/$$6)4!2.)2 (AFA HVER UM SIG RAÈAÈ BORGARFULLTRÒUM Å STËLA
FORMANNA NEFNDA OG R¹ÈA
&2¡44!",!¨)¨'6!

formaður stjórnar Eignasjóðs Reykjavíkurborgar.
Margrét Sverrisdóttir, fulltrúi Frjálslyndra og
óháðra, verður formaður menningar- og ferðamálaráðs. Ef Ólafur F. Magnússon verður kominn úr
veikindaleyfi mun hann líklega setjast í stól formanns
nýs heilbrigðisráðs sem taka á til starfa um áramótin.
GAR
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Ljósynd: Spessi

„Mig langaði að takast á við eitthvað nýtt, öðruvísi
og ögrandi. Þetta gefur mér líka tækifæri til að læra
íslensku og kynnast menningunni.“ Daniel Németh, 21 árs
Rúmlega 100 sjálfboðaliðar starfa í sjö athvörfum
fyrir fólk með geðraskanir víða um land.

Sjálfboðaliðar Rauða krossins vinna ómetanlegt starf sem miðar að því að rjúfa
félagslega einangrun, mæta neyð og aðstoða þá sem eru hjálparþurﬁ af einhverjum
orsökum. Þú getur gerst sjálfboðaliði, eða lagt okkur lið á annan hátt, í starﬁ sem
leitast við að auka mannúð og bæta samfélag okkar.

Verkefnin eru gefandi, fjölbreytt og óþrjótandi – vertu með!

kostar birtingu auglýsingarinnar

er styrktaraðili átaksins

Sími 570 4000 t www.raudikrossinn.is
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(%)-),$ 3EÈLABANKI ¥SLANDS

3IGRÒN %LSA 3M¹RADËTTIR

.EIKV¾TT LJËS ¹
ÎLLU VERKEFNINU
b¡G GET EKKI SAGT
AÈ ÖETTA KOMI
SÁRSTAKLEGA ¹
ËVART m SEGIR
3IGRÒN %LSA
3M¹RADËTTIR
BORGARFULLTRÒI
3AMFYLKINGAR
3)'2². %,3!
INNAR b-JÎG
3-2!$«44)2
MARGT HEFUR
KOMIÈ FRAM Å AÈDRAGA ÖESSA M¹LS
UM VINNUAÈFERÈIR OG EINSTAKA
EFNISÖ¾TTI ÖESS SEM HAFA ORKAÈ
TVÅM¾LIS OG VARPAÈ NEIKV¾ÈU LJËSI
¹ ALLT VERKEFNIÈm
3IGRÒN %LSA SEGIR AÈ NÕR MEIRI
HLUTI MUNI FARA YFIR M¹LIÈ Å HEILD
SINNI b.IÈURSTAÈA ÖEIRRAR SKOÈUNAR
VERÈUR LÎGÈ TIL GRUNDVALLAR FREKARI
¹KVARÈANATÎKU Å M¹LINU MEÈ ÖAÈ
AÈ LEIÈARLJËSI AÈ VERJA HAGSMUNI
2EYKVÅKINGA m SEGIR 3IGRÒN %LSA

*ÒLÅUS 6ÅFILL )NGVARSSON

/2 ¹ EKKI AÈ
TAKA Ö¹TT Å ÒTR¹S
b¶AÈ ER ATHYGLIS
VERT AÈ MEIRIHLUTI
AÈSPURÈRA ER AÈ
LÕSA ANDSTÎÈU
VIÈ Ö¹ STEFNU
SEM NÒVERANDI
BORGARSTJËRNAR
MEIRIHLUTI HEFUR
*²,¥53 6¥&),,
HREINLEGA VERIÈ
).'6!233/.
STOFNAÈUR UTAN
UM m SEGIR *ÒLÅUS 6ÅFILL )NGVARSSON
BORGARFULLTRÒI 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS
*ÒLÅUS SEGIR LJËST AÈ 2EYKVÅKINGAR
TAKI UNDIR MEÈ SJ¹LFST¾ÈISMÎNN
UM AÈ /2 EIGI FYRST OG FREMST
AÈ FRAMLEIÈA RAFMAGN OG TRYGGJA
HEITT OG KALT VATN OG FR¹VEITU
b+OMI Å LJËS AÈ /2 VERÈI AFLÎGU
F¾R ¹ AÈ NÕTA Ö¹ FJ¹RMUNI TIL AÈ
L¾KKA GJALDSKR¹R EN EKKI STANDA
Å SAMKEPPNISREKSTRI m SEGIR *ÒLÅUS
b3ÅST AF ÎLLU ¹ ÖETTA GËÈA FYRIRT¾KI
AÈ VERÈA VETTVANGUR SPILLINGAR OG
SIÈLEYSISm

3ETTU ¥SLANDSMET Å TROMMULEIK
&«,+ 450 börn á aldrinum níu til
fjórtán ára komu saman á Höfn í
Hornafirði um helgina. Börnin
eru í sextán lúðrasveitum víðs
vegar um landið og komu til
Hornafjarðar á Landsmót lúðrasveita.
„Þetta gekk ljómandi vel,“ segir
Jóhann Morávek, skólastjóri Tónskóla
Austur-Skaftafellssýslu,
sem tók á móti börnunum. „Krakkarnir sameinuðust í fjórar lúðrasveitir sem voru flokkaðar eftir
aldri og um hundrað börn voru í
hverri sveit. Svo var einnig
fjörutíu manna slagverkssveit
sem við reiknum með að hafi sett

Íslandsmet í trommuleik þegar
hún lék verkið sitt á laugardag.“
Lúðrasveitirnar fjórar æfðu
hver um sig á æfingastöðum sem
sérstaklega voru búnir til fyrir
mótið. Þær æfðu fjögur lög sem
voru sérstaklega útsett fyrir
mótið. „Það voru í heildina sextán
lög sem voru flutt í nýjum búningi og svo tvö frumflutt lög eftir
íslensk tónskáld.
Mótinu lauk síðan með því að
sveitirnar spiluðu lögin sín á tónleikum. Svo kom stórsveit Samúels J. Samúelssonar og tók lagið
og lét alla krakkana spila með
sér.“
ÖEB

2!5¨! 36%)4). ,ÒÈRASVEITIRNAR FJËRAR

VORU FLOKKAÈAR Å GULA RAUÈA GR¾NA OG
BL¹A EFTIR ALDRI
-9.$*«(!.. -/26%+

Kjósa um Asmaa
$!.-®2+ Félagar í danska
stjórnmálaflokknum Einingarlistinn hafa fengið það verkefni að
greiða atkvæði um það hvort
Asmaa Abdol-Hamid eigi að
færast neðar á lista flokksins
fyrir næstu þingkosningar til að
tryggja að hún komist ekki á
þing.
Flokksstjórnin ákvað á fundi
um helgina að láta alla félaga í
flokknum skera úr um þetta og
verður niðurstaðan kynnt 11.
nóvember. Asmaa er nú í öðru
sæti lista flokksins í Kaupmannahöfn. Asmaa er afar umdeild í
Danmörku. Í sumar lýsti hún því
yfir að hún styddi baráttu
uppreisnarmanna í Írak gegn
dönskum hermönnum þar.
GB

Flestir vilja að Orkuveitan
losi sig úr útrásarverkefnum
Tæplega 70 prósent borgarbúa telja ekki rétt að Orkuveita Reykjavíkur eigi í útrásarfyrirtæki með einkaaðilum. Svipað hlutfall telur að ekki hafi verið rétt að sameina Reykjavík Energy Invest og Geysi Green Energy. Rúmur helmingur telur rétt að rifta sameiningarsamningi REI og Geysis Green.
3+/¨!.!+®..5. 68,2 prósent segja

ekki rétt að Orkuveita Reykjavíkur
eigi í fyrirtæki í útrásarverkefnum
með einkaaðilum, samkvæmt
nýrri
skoðanakönnun
Fréttablaðsins. 31,8 prósent eru því
slíkri útrásarstarfsemi fylgjandi.
Stuðningurinn er aðeins meiri
meðal karla en kvenna. 38,3
prósent karla telja rétt að Orkuveitan eigi í slíku útrásarverkefni
en 24,6 prósent kvenna. Stuðningurinn er mestur meðal þeirra sem
styðja Samfylkingu, Sjálfstæðisflokk og Framsóknarflokk. 37,0
prósent stuðningsfólks Samfylkingar styðja útrásarfyrirtæki
Orkuveitunnar
með
einkafyrirtæki, 35,5 prósent stuðningsfólks Sjálfstæðisflokks og 34,8
prósent stuðningfólks Framsóknarflokks. 27,8 prósent þeirra sem
ekki gáfu upp hvaða flokk þeir
myndu kjósa styðja slíkt útrásarverkefni en 24,7 prósent þeirra
sem styðja Vinstri græn.
Aðeins minna hlutfall, eða 67,2
prósent, telur ekki hafa verið rétt
að sameina Reykjavík Energy
Invest (REI) og Geysi Green
Energy (GGE). 72,5 prósent þeirra
sem styðja almennt að Orkuveitan
eigi fyrirtæki í útrásarverkefnum
með einkaaðilum telja rétt að sameina REI og GGE. 83,9 prósent
þeirra sem eru mótfallin slíku
útrásarstarfi Orkuveitunnar eru
einnig mótfallin sameiningu REI
og GGE.
Mestur er stuðningurinn við
sameiningu REI og GGE meðal
kjósenda Sjálfstæðisflokksins, en
52,0 prósent telja að það hafi verið
rétt að sameina fyrirtækin. Í

Frosin læsing?
Náðu þér í lása„sprey“
með afmæliskorti Olís

Þú færð afmæliskortið
á næstu Olís-stöð.

&ÁLAGAR Å %ININGAFLOKKNUM

N  /RKUVEITA 2EYKJAVÅKUR
AÈ EIGA Å FYRIRT¾KI Å
ÒTR¹SARVERKEFNUM MEÈ
EINKAAÈILUM
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kringum 28 prósent kjósenda
Framsóknarflokks og Samfylkingar og þeirra sem ekki gefa upp
stuðning við stjórnmálaflokk eru
fylgjandi sameiningunni, en 12,3
prósent kjósenda Vinstri grænna.
57,0 prósent telja rétt að rifta
sameiningarsamningi Reykjavík
Energy Invest og Geysis Green
Energy, en 43,0 prósent eru því
mótfallin. Af þeim sem voru samþykkir sameiningu fyrirtækjanna
eru 92,3 prósent á móti því að sameiningarsamningi verði rift, en
82,2 prósent þeirra sem voru mótfallin sameiningunni vilja að
samningnum verði rift.

Það er hæst hlutfall kjósenda
Vinstri grænna sem er fylgjandi
því að sameiningarsamningi REI
og GGE verði rift, 78,3 prósent. Þá
telja 70,2 prósent þeirra sem ekki
gefa upp stuðning við stjórnmálaflokk rétt að rifta honum. 64,1 prósent kjósenda Samfylkingar vill
að samningnum verði rift en
minnihluti stuðningsfólks Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks.
40,0 prósent kjósenda Framsóknarflokks vilja að sameiningarsamningi REI og GGE verði rift,
en 36,2 prósent kjósenda Sjálfstæðisflokks.
Hringt var í 600 Reykvíkinga á

kosningaaldri laugardaginn 13.
október. Spurt var: Á Orkuveita
Reykjavíkur að eiga í fyrirtæki í
útrásarverkefnum með einkaaðilum? 82,2 prósent tóku afstöðu til
spurningarinnar. Þá var spurt: Var
rétt að sameina Reykjavík Energy
Invest (REI) og Geysi Green
Energy (GGE)? 69,7 prósent tóku
afstöðu til spurningarinnar. Að
lokum var spurt: Á að rifta sameiningarsamningi
Reykjavík
Energy Invest (REI) og Geysis
Green Energy (GGE)? 71,7 prósent tóku afstöðu til spurningarinnar.
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AUREA

Seiðandi samspil ljóss og lita
Láttu fegurð og áhrifamátt ljóssins umbreyta sjónrænni upplifun þinni með Philips Aurea Flat TV LCD flatskjánum.
Ambilight Spectra tæknin með Active Frame skjáumgjörðinni framkallar samspil ljóss og lita er skapar nýjar
víddir í áferð og skerpu. Um flatskjá með Perfect Pixel HD Engine tækni og Full HD 1080p LCD upplausn er
aðeins eitt að segja – sjón er sögu ríkari.

EdlZgZYWn

REYKJAVÍK AKUREYRI HÚSAVÍK SELFOSS
SUÐURLANDSBRAUT 26
SÍMI 569 1500

GLERÁRGÖTU 36
460 3380

GAR‹ARSBRAUT 18A
464 1600

EYRARVEGI 21
480 3700
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0ERURNAR Å &RIÈARSÒLUNNI Å 6IÈEY ERU  ÖÒSUND VÎTT

'R¾NA NETIÈ

Kostnaður kvartmilljón á ári

Í vafa um gagn
álvers í Helguvík

2%9+*!6¥+52"/2' Tólf ljóskastarar

Horfðir þú á landsleik Íslands
og Lettlands?
*¹
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Ætlar þú á Iceland Airwaves?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VÅSIRIS

eru í Friðarsúlu Yoko Ono og Listasafns Reykjavíkur í Viðey og er
heildarvattafjöldi allra peranna
samtals 85 kílóvött, eða 85 þúsund
vött.
Eiríkur
Hjálmarsson,
upplýsingafulltrúi
Orkuveitu
Reykjavíkur, segir að talað sé um
að Friðarsúlan verði logandi í um
200 klukkustundir á ári.
„Það þýðir orkukostnað upp á um
250 þúsund krónur. Við höfum fengið erindi frá Listasafni Reykjavíkur um að Orkuveitan standi undir
þeim hluta rekstrarkostnaðarins og
ég á frekar von á að því verði ljúfmannlega tekið en verkið er í eigu
Listasafns Reykjavíkur,“ segir

4«,& ,*«3+!34!2!2 4ËLF LJËSKASTARAR ERU

Å &RIÈARSÒLUNNI OG ERU PERURNAR SAMTALS
 ÖÒSUND VÎTT

Eiríkur. Hafþór Yngvason, safnstjóri Listasafns Reykjavíkur, segir
að Friðarsúlan verði logandi frá 9.
október til 8. desember. Kveikt
verði á henni klukkustund eftir
sólarlag og hún verði logandi til

miðnættis. Á gamlársdag verði
kveikt á henni við sólarlag og hún
höfð logandi í tuttugu tíma, eða til
klukkan ellefu morguninn eftir.
Vikuna 19.-25. mars verði síðan
kveikt á henni aftur.
„Þetta tengist endurnýjun lífsins, bæði um áramótin þegar nýtt
ár er að byrja og eins þegar vorið
kemur,“ segir hann.
Misjafnt er hve langt ljósið drífur
út í geiminn og fer það eftir aðstæðum í loftinu. Hafþór segir að sé
rigning eða raki í loftinu verði
ljósið mjög sýnilegt en í heiðskíru,
tandurhreinu lofti sjáist það hugsanlega ekki einu sinni frá Sæbrautinni.
Þannig sé það líka hugsað.
GHS

5-(6%2&)3-, Mörður Árnason
var kjörinn formaður Græna
netsins, félags umhverfis- og
náttúruverndarsinna í Samfylkingunni, á stofnfundi þess í gær. Í
ályktun stofnfundar er efasemdum lýst um gagnsemi álvers í
Helguvík og þess krafist að
stjórnvöld meti áhrif þess.
Græna netið hvatti jafnframt
stjórnvöld til að afstýra áformum
um miðlunarvirkjanir í neðri
hluta Þjórsár og beindi því til nýs
meirihluta í borgarstjórn
Reykjavíkur að náttúru- og
umhverfissjónarmið kæmu við
sögu við endurskoðun á stefnu
Orkuveitu Reykjavíkur.
SGJ

Milljóna sektir vegna
umdeildra skrifa DV
-Ì>ÀvÊÊ>Ì Û>ÀwÊ
Rauði krossinn auglýsir eftir sjálfboðaliðum
í athvörf fyrir fólk með geðraskanir.
Markmið verkefnisins er að rjúfa félagslega einangrun
fólks með geðraskanir, auka á lífsgæði gesta og hjálpa
þeim til virkrar þátttöku í samfélaginu.
Sjálfboðaliðar þurfa að hafa náð 18 ára aldri og sækja
undirbúningsnámskeið. Þeir taka þátt í starfsemi athvarfsins og veita gestum félagsskap.
Nánari upplýsingar í síma 570 4000
og á raudikrossinn.is

er styrktaraðili átaksins

NJÓTTU
netsins!
SPRON net

Ritstjórar DV og fyrrverandi útgefendur þess hafa þurft að borga sektir í sex mismunandi málum vegna meiðyrða eða brots á einkalífi. Formaður Blaðamannafélags Íslands man ekki eftir öðrum eins fjölda dóma yfir einum fjölmiðli.
&*®,-)¨,!2 365 miðlar, sem áður
gáfu DV út, voru fyrir helgi
dæmdir í Hæstarétti vegna staðhæfinga blaðsins um sálfræðinginn Gunnar Hrafn Birgisson. Ritstjórar DV og fyrrverandi
útgefendur þess hafa nú sex
sinnum þurft að borga sektir
vegna meiðyrða eða brots á
friðhelgi einkalífs frá endurreisn
blaðsins eftir gjaldþrot árið 2003.
365 miðlar gefa út Fréttablaðið.
Arna Schram, formaður Blaðamannafélags Íslands, segist ekki
muna eftir öðrum eins fjölda dóma
yfir einum fjölmiðli á Íslandi.
„Þegar fólk er ósátt við umfjöllun
fer það oft fyrst til siðanefndar
Blaðamannafélagsins, en þessi
mál virðast flest hafa farið beint
fyrir dómstóla,“ segir Arna.
Dómurinn á fimmtudag var
annar dómurinn sem fallið hefur í
Hæstarétti vegna skrifa DV. Fyrrverandi ritstjórar þess, Mikael
Torfason og Jónas Kristjánsson,
voru dæmdir í Hæstarétti til að
greiða Jónínu Benediktsdóttur
1,2 milljónir vegna brots gegn
einkalífi.
Fjórir dómarnir varða skrif
þegar Mikael sat í stóli ritstjóra. Í
þremur þeirra hafði Jónas verið
honum við hlið. Í september árið
2006 var samið um bætur vegna
ónærgætinna skrifa DV um
veikan mann í ritstjóratíð Mikaels
og Jónasar. Upphæð greiðslunnar
var ekki gefin upp.
Síðastliðinn júní voru fyrrverandi ritstjórar DV, Björgvin Guðmundsson og Páll Baldvin Baldvinsson, sektaðir um hálfa milljón
fyrir meiðyrði.
Atli Gíslason, lögmaður og
þingmaður Vinstri grænna, segir

&9226%2!.$) 2)434*«2!2

*ËNAS +RISTJ¹NSSON OG -IKAEL
4ORFASON VORU RITSTJËRAR ÖEGAR
FLESTAR ÖESSARA UMDEILDU
STAÈH¾FINGA FËRU ¹ PRENT

3%+4)2 $6 &2 %.$522%)3. 2)¨ 
N  OKTËBER  -IKAEL 4ORFA
SON OG )LLUGI *ÎKULSSON RITSTJËRAR $6
D¾MDIR Å HÁRAÈSDËMI FYRIR UMM¾LI
UM SMUND 'UNNLAUGSSON JËGA
KENNARA ¹RIÈ ¹ÈUR  ÖÒSUND
KRËNA SEKT GREIÈIST AF RITSTJËRUNUM
N  JÒNÅ  -IKAEL OG )LLUGI
SEKTAÈIR UM  ÖÒSUND KRËNUR
FYRIR TVENN UMM¾LI UM STÖËR
-AGNÒSSON 5MM¾LIN D¾MD DAUÈ
OG ËMERK
N  SEPTEMBER  3AMIÈ UM
SKAÈAB¾TUR VEGNA N¾RGÎNGULS
FRÁTTAFLUTNINGS $6 AF VEIKINDUM
MANNS *ËNAS +RISTJ¹NSSON OG
-IKAEL 4ORFASON VORU RITSTJËRAR
N  JÒNÅ  &YRRVERANDI RITSTJËRAR
"JÎRGVIN 'UÈMUNDSSON OG 0¹LL
"ALDVIN "ALDVINSSON SEKTAÈIR UM
blasa við að fjársterkari fjölmiðlar séu betur í stakk búnir að taka
á dómsmálum sem þessum.

H¹LFA MILLJËN FYRIR MEIÈYRÈI 'EIR
(LÎÈVER %RICSSON VAR Å $6 SAGÈUR
VERA bGËÈKUNNINGI LÎGREGLUNNARm
bËÖJËÈALÕÈURm OG bN¹INN SAMVERKA
MAÈURm ÖEKKTRA FÅKNIEFNASMYGLARA
N  OKTËBER  *ËNAS OG
-IKAEL D¾MDIR Å (¾STARÁTTI TIL AÈ
GREIÈA   MILLJËNIR VEGNA BROTS
GEGN EINKALÅFI *ËNÅNU "ENEDIKTS
DËTTUR 5MM¾LI UM EINKALÅF HENN
AR ÖËTTU EKKI EIGA ERINDI ¹ PRENT
N  OKTËBER   MIÈLAR
SEM ¹ÈUR G¹FU ÒT $6 ERU D¾MDIR TIL
AÈ GREIÈA 'UNNARI (RAFNI "IRGISSYNI
S¹LFR¾ÈINGI   MILLJËNIR Å B¾TUR
VEGNA STAÈH¾FINGA UM STÎRF HANS
SEM BIRTUST Å BLAÈINU ¹RIÈ  ¶¹
VORU *ËNAS OG -IKAEL RITSTJËRAR

„Svona mál kostar fimm milljónir
á að giska,“ segir Atli.
STEINDOR FRETTABLADIDIS

"ËNDI F¾R EKKI AÈ META B¾TUR VEGNA VATNSNOTKUNAR ,ANDSVIRKJUNAR

6ERÈUR AÈ TAKA VIÈ VATNINU

$«-3-, Gunnar Jónsson, bóndi á Egilsstöðum, fær

Auglýsingasími

SPRONnet

– Mest lesið

ekki matsmenn til að meta bætur frá Landsvirkjun.
Bæturnar eru vegna nýtingar á landi Gunnars við að
koma vatni úr Kárahnjúkavirkjun til sjávar.
Dómurinn féll í Héraðsdómi Austurlands í gær.
Gunnar á land í Fljótsdalshéraði sem liggur að
Lagarfljóti, og á hann því vatnsbotninn út í miðjan
farveg innan jarðarmerkja samkvæmt lögum um
eignarrétt. Þennan vatnsfarveg mun Landsvirkjun
nýta til að koma vatni Jökulsár á Brú til sjávar eftir
að það hefur verið nýtt til raforkuvinnslu í Kárahnjúkavirkjun.
Í matsbeiðninni kemur fram að sú kvöð hafi verið
lögð á Gunnar að taka við vatninu. Vegna þess ætti
að kalla til tvo sérfróða matsmenn sem myndu meta
hæfilegt árgjald vegna þess. Engin heimild sé í
vatnalögum eða öðrum lögum sem skyldi Gunnar til
að taka við vatninu án endurgjalds eða bóta.
Dómurinn hafnaði þessari beiðni á þeim forsendum að nýting Landsvirkjunar á vatnsfarvegi
Lagarfljóts sé Gunnari að meinalausu og gangi ekki

,!'!2&,*«4 "ËNDINN ¹ HLUTA AF FARVEGI ,AGARFLJËTS ÖAR SEM

VATN ÒR +¹RAHNJÒKAVIRKJUN MUN RENNA ¹ LEIÈ SINNI ÒT Å SJË
(ANN ER SKYLDUGUR TIL AÈ TAKA VIÈ VATNINU ÖAR SEM ,ANDS
VIRKJUN FÁKK LAGAHEIMILD TIL AÈ STÅFLA *ÎKULS¹ ¹ "RÒ OG LEIÈA VATN
HENNAR Å NÕJAN FARVEG

gegn nýtingarheimildum hans sem landeiganda.
Vatnalögin beri að skilja þannig að landeiganda sé
skylt að taka við vatni á landareign sína, hafi sá sem
veitir vatninu til þess sérstaka heimild. Hvergi sé
minnst á bætur vegna þess í lögunum.
SÖS
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&ONS EIGNARHALDSFÁLAG SÕKNAÈ AF KRÎFUM EINS STOFNANDA )CELAND %XPRESS

Halda verður gerða samninga

EKKI BÍÐA
EFTIR FYRSTA
SNJÓNUM...
Komdu með bílinn fyrir 20. október
og þú bæði sparar og losnar við alla
bið. Hjólbarðaþjónusta N1er búin fyrsta
flokks tækjakosti og hefur á að skipa
reynslumiklu starfsfólki.

sömu ástæðum. Það er því prófmál
fyrir hin málin.
Í dómnum segir að halda verði
gerða samninga til að festa verði í
viðskiptalífinu. Ákveðin áhætta
fylgi alltaf hlutafjárkaupum og þá
áhættu verði samningsaðilar að
bera.
Að mati dómsins hafi Sigurði
ekki tekist að sýna fram á að skilyrðum samningalaga, sem segja
að víkja megi samningi til hliðar ef
það yrði talið ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera
hann fyrir sig, sé fullnægt.
Því var Fons sýknað af öllum
kröfum Sigurðar. Málskostnaður
féll á hvorn aðila fyrir sig.
SÖS

)#%,!.$ %802%33 -¹LIÈ ER PRËFM¹L EN
HINIR TVEIR STOFNENDUR )CELAND %XPRESS
HAFA HÎFÈAÈ M¹L ¹ SÎMU FORSENDUM

Borgin sparar mat
við gamla fólkið
Aðstandendur fólks á hjúkrunarheimilinu Droplaugarstöðum segja kröfur velferðarsviðs um sparnað bitna á gamla fólkinu. Hjúkrunarfræðingur segir stöðuna hvergi jafn slæma. Stöðugildum sé fækkað og matur fólks skorinn niður.
6%,&%2¨!2-, Soffía Erla Stefánsdóttir, formaður

15% afsláttur til
20. október

-15%

$«-3-, Fons, eignarhaldsfélag í
eigu Pálma Haraldssonar og
Jóhannesar Kristinssonar, var
sýknað af kröfu Sigurðar Inga
Halldórssonar, eins stofnenda Iceland Express, upp á 21 milljón
króna auk vaxta í Héraðsdómi
Reykjavíkur í gær.
Krafan byggðist á því að Sigurður hafi fengið ósanngjarnt verð
fyrir hlut sinn í Iceland Express
þegar hann var seldur. Félagið hafi
verið meira en helmingi verðmætara þegar hluturinn var seldur en
kaupsamningurinn hljóðaði upp á.
Málið er það fyrsta sem tekið er
fyrir af þremur sem stofnendur
Iceland Express hafa höfðað af

Afsláttur af umfelgun, vetrardekkjum og
þjónustu. 10% afsláttur fyrir Viðskiptakortshafa auk 5% í formi punkta fyrir Safnkortshafa – samtals 15%. Þú getur sótt um kort
á staðnum og nýtur þá afsláttarins.

nýstofnaðs aðstandendafélags á hjúkrunarheimilinu
Droplaugarstöðum, segir niðurskurð við gamla fólkið
hafa gengið allt of langt. Það bitni á matarskömmtum
og allri umönnun gamla fólksins sem þar dvelur.
„Mér skilst að velferðarsvið hafi gert stjórnendum
heimilinu að spara 75 milljónir á árinu vegna
ákvörðunar Steinunnar Valdísar [Óskarsdóttur] um
að hækka laun umönnunarstétta. Það að laun þeirra
lægstlaunuðu hafi verið hækkuð er látið bitna á
gamla fólkinu,“ segir Soffía. Hún tekur fram að hún
sakist ekki við forstöðukonu heimilisins heldur
fráfarandi borgarstjórn.
Hólmdís Hjartardóttir hjúkrunarfræðingur, sem
nýlega sagði upp starfi sínu á hjúkrunarheimilinu,
segir stöðuna ekki forsvaranlega. Hún hafi unnið og
komið inn á mörg önnur hjúkrunarheimili á landinu.
Staðan sé orðin verst á Droplaugarstöðum.
Sérstaklega blöskri henni niðurskurður á kaffibrauði og kvöldmat til fólksins. Nú sé svo komið að
kaffibrauðið á heimilinu á virkum dögum sé aðeins
tekex með osti og kvöldmatur oftast pakkasúpa með
mismunandi bragði. Þá bendir hún á að tungumálaörðugleikar á heimilinu séu orðnir verulegir, en um
fjörutíu prósent starfsfólks við umönnun á Droplaugarstöðum eru af erlendum uppruna. Heimilismenn séu margir hverjir með heilabilun og eigi því
erfitt með að koma kvörtunum á framfæri. Brýnt sé
að fólkið, sem og aðrir aldraðir landsmenn, fái
umboðsmann til að gæta réttinda þess. Undir það

%)'! %2&)44 -%¨ !¨ +6!24!

(ËLMDÅS (JARTARDËTTIR BENDIR
¹ AÈ MIKIÈ AF HEIMILISFËLKINU
SÁ MEÈ HEILABILUN OG EIGI ÖVÅ
ERFITT MEÈ AÈ KOMA ¹LITI SÅNU
TIL SKILA AUK ÖESS SEM TUNGU
M¹LAÎRÈUGLEIKAR SÁU MIKLIR
"RÕNT SÁ AÈ ALDRAÈIR ¹ ¥SLANDI
F¹I UMBOÈSMANN TIL AÈ G¾TA
RÁTTINDA ÖEIRRA
&2¡44!",!¨)¨-9.$). %2 ²2 3!&.)

tekur Reynir Ingibjartsson, formaður aðstandendafélags aldraðra. „Stöðugildum starfsfólks á stofnuninni hefur einnig verið fækkað verulega. Ég tel að
verið sé að koma til móts við manneklu með því að
fækka stöðum, þar á meðal fagfólks,“ segir Hólmdís.
Stella Víðisdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs
Reykjavíkurborgar, segir fækkun stöðugilda ekki til
komna vegna manneklu heldur vegna breytinga á
þjónustu.
„Ég held að fólk sé almennt afskaplega ánægt með
Droplaugarstaði. Þar er þó glímt við að láta daggjöldin duga fyrir rekstrinum, eins og á öllum öðrum
hjúkrunarheimilum á landinu,“ segir Stella.
KAREN FRETTABLADIDIS

Með réttu úti - og innimottunum
- getur þú stoppað 80% af óhreinindunum
við innganginn

Einar Kristjánsson,
sölumaður hjá RV

Vetrarpakki fylgir dekkjaumgangi til 20. október

GuzzlerTM

Þ sem kaupa umgang af dekkjum
Þeir
fyrir 20. október fá sérstakan kaupauka;
fy
bílabón, bílasápu, svamp, tjöruhreinsi
bí
og sköfu. Mættu tímanlega og vertu
klár í veturinn.

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.

Á tilbo
og nóv ði í október
ember
Úti- og
2007
innimo

ttur af
og stær ýmsum
ðum

Rekstrarvörur
- vinna með þér

N1 BÍLAÞJÓNUSTA

WWW.N1.IS

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665
sala@rv.is • www.rv.is

RVUNIQUE 100703

gerðum

Veldu það besta!

Nýjar glæsilegar leðurhúsgagnalínur

Frí þrýstijöfnunarmæling
sem greinir hvaða dýna
hentar þér best

Rafmagnsrúm
í úrvali

Fallegir svefnsófar
með góðum dýnum
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Fokdýrt að hækka
húsaleigubæturnar
Félagsmálaráðherra segir neyðarástand ríkja á húsnæðismarkaði. Ungt fólk
stendur sérstaklega höllum fæti. Mögulegar úrbætur gætu verið að hækka
húsaleigu- og vaxtabætur, sem eru afar kostnaðarsamar aðgerðir.
,¥.5$!.3!2) 3HABANI SEM ER TÅU ¹RA
GËRILLA VIRÈIST EKKI EIGA Å VANDR¾ÈUM
MEÈ LÅNUDANS ÖAR SEM HANN FIKRAR SIG
EFTIR KAÈLI Å (IGASHIYAMA DÕRAGARÈINUM
Å .AGOYA Å *APAN 2EIPIÈ VAR HUGSAÈ
FYRIR GËRILLURNAR TIL AÈ HANGA Å EN
3HABANI FANNST ÖETTA SKEMMTILEGRI
NOTKUN
./2$)#0(/4/3!&0

%KIÈ ¹ TVÅTUGAN KARLMANN

Náði meðvitund á spítala
,®'2%',5-, Ekið var á tvítugan
mann sem var á gangi á Geirsgötu
um klukkan sex í gærmorgun. Að
sögn lögreglunnar í Reykjavík
virtust meiðsli hans mikil og hafði
hann misst meðvitund. Þegar
hann kom á slysadeild Landspítalans rankaði hann við sér og kom
fljótlega í ljós að meiðslin voru
minni en á horfðist. Slapp hann
við beinbrot.
FB

Netið
bjargaði
okkur!
Það er orðið mun
algengara að fólk sjái
um bankaviðskipti sín
á netinu. Þessi
þjónusta eykur
frelsi viðskiptavinarins og
gerir honum
kleift að ganga
frá sínum
málum hvar og hvenær
sem er. Það var
þakklátur
viðskiptavinur
SPRON sem
hringdi í þjónustufulltrúa bankans
og lýsti yfir ánægju
sinni með þjónustuna.
Málum var þannig háttað
að hann var staddur í
Bandaríkjunum þegar
hann fékk óvænt
símtal frá konu
sinni. Hún var á
Heathrowflugvelli á leið
að hitta mann
sinn og hafði
lent í því að
Visakortið
hennar virkaði
ekki og hún var
ekki með
inneign á reikningi sínum.
Maðurinn sagði
að heimabankinn væri alger
himnasending. Þau
áttu bókaða skemmtisiglingu
um Karabíska hafið daginn
eftir og hefði hann ekki notið
þjónustu SPRON hefðu þau
líklega ekki komist í þá ferð. Það
tók hann aðeins tvær mínútur að
bjarga málunum. Þessi ánægði
viðskiptavinur lét það fylgja
sögunni að hann væri þakklátur
SPRON fyrir að hafa þessa
þjónustu svona einfalda því að
hann væri ekki mikill tölvumaður. Einnig hrósaði hann
bankanum fyrir að hafa þennan
reikning líka án krafna um að
nýta sér aðra þjónustu bankans.

&¡,!'3-, Ríkisvaldið hefur takmörkuð úrræði til að
bæta stöðu ungs fólks á húsnæðismarkaði. Í nýrri
skýrslu félagsmálaráðuneytisins kemur fram að staða
þess sé sérstaklega slæm.
Félagsmálaráðherra hefur skipað nefnd sem skila á
inn tillögum að aðgerðum á húsnæðismarkaði.
Hækkun húsaleigu- og vaxtabóta eru hugsanlegar
aðgerðir að mati ráðherra, en slíkar aðgerðir eru afar
kostnaðarsamar.
„Það er ljóst að bæturnar hafa ekki hækkað í
samræmi við leigu. Nefndin hefur því lagt til hækkun
á húsaleigubótum,“ segir Óskar Páll Óskarsson, sem á
sæti í samráðsnefnd um húsaleigubætur. Nefndin
skilaði nýlega inn skýrslu um stöðu húsaleigubóta.
„Niðurstaða okkar var sú að hægt er að lækka
greiðslubyrði bótaþega um allt að þrettán prósent, en
fjárhæðin yrði misjöfn eftir stöðu hvers og eins. Þótt
hækkunin sé ef til vill ekki mikil á hvern einstakling
þá eru þetta dýrar aðgerðir.“
Óskar Páll segir ljóst að þessar tillögur myndu ekki
ná að jafna stöðuna og hækka húsaleigubætur í
samræmi við leigumarkaðinn.
Samband íslenskra sveitarfélaga ályktaði gegn
tillögum nefndarinnar. Sveitarfélögin bera um
helmingskostnað af húsaleigubótum og ljóst er að
hækkun húsaleigubóta rúmast ekki innan þess
tekjuramma sem Jöfnunarsjóður sveitarfélaga hefur

Þvílík
heppni!
Kona í Sandgerði, sem óskar
nafnleyndar, varð fyrir því
óláni nýlega að týna
hundinum sínum á

(22) ,%)'! (ÒSALEIGUB¾TUR HAFA EKKI H¾KKAÈ Å SAMR¾MI VIÈ

LEIGU 3AMR¹ÈSNEFND UM HÒSALEIGUB¾TUR HEFUR LAGT TIL H¾KKUN
¹ HÒSALEIGUBËTUNUM EN SLÅKAR AÈGERÈIR ERU KOSTNAÈARSAMAR

til að mæta kostnaði sveitarfélaga vegna greiðslu
bóta.
„Komi til hækkunar þarf að semja sérstaklega um
greiðslu á milli ríkis og sveitarfélaga. Greiðslan
hækkar ekki sjálfkrafa þótt húsaleigabætur einstaklinga hækki,“ segir Elín Pálsdóttir, forstöðumaður
Jöfnunarsjóðs.
Vaxtabætur hækkuðu síðast í mars á þessu ári. Í
skýrslu félagsmálaráðuneytis kemur aftur á móti
fram að þriðjungur fólks í eigin húsnæði segi
vaxtabætur sínar hafa lækkað á síðastliðnum tveimur
árum. Þegar leitað var eftir áliti fjármálaráðherra á
hugmyndum félagsmálaráðherra um hækkun
vaxtabóta sagðist hann ekki hafa kynnt sér skýrsluna
og vildi ekki tjá sig um efni hennar.
EVA FRETTABLADIDIS

ferðalagi um Norðurland. Hún
lýsti eftir hundinum í Degi og
fékk svar um hæl. Kona á bóndabæ í nágrenni við Grenivík lét
vita af hundi sem hafði verið að
sniglast í kringum heimili hennar
og lýsingin í blaðinu gat átt við.
Konan fékk hundinn sinn og
ákvað í framhaldinu að
koma við í verslun-

SILFURnet

GULLnet

inni Jónsabúð á Grenivík og fá
sér bita. Hún keypti auk þess
skafmiða og borgaði með SPRONkortinu sínu. Það má með sanni
segja að hún hafi verið hundheppin því að á skafmiðanum var
vinningur upp á eina
milljón.
Ekki
fylgir

PLATINUMnet

-ËTV¾GISAÈGERÈIR ÒTF¾RÈAR

Fé veitt til
Jöfnunarsjóðs
!,¶).') Jóhanna Sigurðardóttir

félagsmálaráðherra hefur
samþykkt tillögur ráðgjafarnefndar um hvernig
skuli deila hluta
þeirra 1,4
milljarða króna
sem ríkisstjórnin samþykkti að
veita til
Jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga
sem hluta af
mótvægisað*«(!..!
gerðum vegna
3)'52¨!2$«44)2
niðurskurðar
aflaheimilda á þorski.
Alls munu 350 milljónir renna
til þeirra sveitarfélaga þar sem
íbúum fækkaði um meira en 1,5
prósent á árunum 2002 til 2006.
Aðrar 350 milljónir renna til
sveitarfélaga þar sem þróun
útsvarsstofns hefur verið undir
meðaltali 2001 til 2006.
BJ

,®'2%',5&2¡44)2
5NDIR ¹HRIFUM FÅKNIEFNA
+ARLMAÈUR UM ÖRÅTUGT VAR HAND
TEKINN Å "ORGARNESI UM KLUKKAN TÅU
Å G¾RMORGUN GRUNAÈUR UM AKSTUR
UNDIR ¹HRIFUM FÅKNIEFNA 6AR HANN
YFIRHEYRÈUR OG SÅÈAN SLEPPT AÈ LOKINNI
RANNSËKN

sögunni hvað konan ætlar að
gera við peningana en það má
gera ráð fyrir að hundurinn verði
verðlaunaður á einhvern hátt.
Er nema von að viðskiptavinir
SPRON séu jafnánægðir og raun
ber vitni?



-.5$!'52  OKTËBER 

3ÅGAUNAKONA Å 4ÁKKLANDI

Bætur fyrir að
vera gerð ófrjó
4¡++,!.$ !0 Sjúkrahús í Tékk-

landi hefur verið dæmt til að
greiða 31 árs gamalli konu
rúmlega 1,5 milljón íslenskra
króna í skaðabætur fyrir að hafa
þvingað hana í ófrjósemisaðgerð.
Konan er af ættflokki róma, eða
sígauni, og var gerð ófrjó eftir að
hún fæddi annað barn sitt. Talið er
að þúsundir sígaunakvenna hafi
verið gerðar ófrjóar með aðgerð
gegn vilja þeirra. Þetta er í fyrsta
sinn sem nokkur þeirra fær bætur
fyrir.
GB

&ULLTRÒAR 6' OG &RJ¹LSLYNDRA

Segja byggt of
nærri Úlfarsá
3+)05,!'3-, Áheyrnarfulltrúi
Frjálslyndra og fulltrúi VG í
skipulagsráði Reykjavíkur segja
það valda vonbrigðum að frá
fyrirhuguðu íþróttasvæði eigi
aðeins að vera tuttugu metrar að
árbakka samkvæmt nýju skipulagi
fyrir Úlfarsárdal. Vernda beri
einstakt lífríki Úlfarsár sem sé
þekkt laxveiðiá og mikilvæg
fuglalífi á vetrum. Fulltrúar
Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Samfylkingar segja
skipulagið „í fullu samræmi við
metnaðarfull umhverfismarkmið
aðalskipulags Reykjavíkur“.
GAR

Íslenska föruneytið
stóð sig vel í Sjanghæ
Íslensku keppendurnir á Special Olympics sem fram fóru í Sjanghæ í byrjun
mánaðarins eru komnir heim. Margir keppendur unnu til verðlauna í sínum
flokkum. Forsetahjónin fylgdust með keppninni og heiðruðu keppendur.
¥¶2«44)2 Íslensku
keppendurnir á
Special Olympics í Sjanghæ komu
heim aðfaranótt sunnudags, margir
þeirra hlaðnir verðlaunum. Special
Olympics eru íþróttakeppni þroskaheftra og tóku að þessu sinni keppendur
frá 165 löndum þátt.
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti
Íslands, og Dorrit Moussaieff fylgdust
með opnunarhátíðinni og keppni
íslensku þátttakendanna. 4. október
var haldið sérstök fjölskylduhátíð og
voru forsetinn og Dorrit þar heiðursgestir.
Að sögn Önnu Karólínu Vilhjálmsdóttur,
framkvæmdastjóra
Special
Olympics á Íslandi, voru leikarnir gríðarlega vel skipulagðir. „Keppendurnir voru
algjörlega settir í forgang, aðstaðan var
góð og gistingin til sóma,“ segir Anna.
Íslensku keppendurnir komu til Kína
28. september og gistu fyrst um sinn
hjá kínverskum fjölskyldum. 2. október hófust svo leikarnir og stóðu þeir
þar til á fimmtudag. Glitnir, Actavis og
Exista styrktu ferð íslenska hópsins.
STEINDOR FRETTABLADIDIS

.!.!534 ,ANDFYLLING Å NANAUSTUM

ER ÖYRNIR Å AUGUM ÅBÒA Å N¾RLIGGJANDI
HÒSUM
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

«S¹TTIR ÅBÒAR ¹ 6ESTURGÎTU

Kæra fyllingu í
Ánanaustum
3+)05,!'3-, Íbúar fjölbýlishúss-

&)-52 ¥ 3*!.'( (ELGI -AGNÒSSON

ÖËTTI STANDA SIG VEL Å FIMLEIKUNUM
-9.$!..! +!2«,¥.! 6),(*,-3$«44)2

-%¨ &/23%4!(*«.5.5- 2UT /TTËS

DËTTIR FAGNAÈI GËÈRI FRAMMISTÎÈU
¹SAMT $ORRIT OG «LAFI
-9.$!..! +!2«,¥.! 6),(*,-3$«44)2

Hamingjusamir Íslendingar
Samkvæmt rannsókn, sem gerð
var af samtökum sem kallast
New Economics Foundation and
Friends of the Earth, eru
Íslendingar hamingjusamastir
Evrópubúa. Norðurlandabúar
komu hlutfallslega best út úr

rannsókninni og var Svíþjóð í
öðru sæti og Noregur í því þriðja.
Danmörk var einnig ofarlega á
listanum, í sjötta sæti. Könnunin
náði til 30 landa innan Evrópu og
var meðal annars mæld lífsgleði
Evrópubúa. Það er spurning
hvort veður hafi haft áhrif á
lífsgleði Íslendinga en einmuna
blíða ríkti hér á landi þann tíma
sem könnunin var gerð á meðan

ins Vesturgötu 69-75 hafa kært
gerð landfyllingar í Ánanaustum
til úrskurðarnefndar skipulagsog byggingarmála og krafist þess
að gerð fyllingarinnar verði
stöðvuð og framkvæmdaleyfið
afturkallað. Eins og áður hefur
komið fram í Fréttablaðinu óttast
íbúarnir að efni úr landfyllingunni muni fjúka yfir hús þeirra
með tilheyrandi óþægindum, ekki
síst fyrir þá sem þjást af
ofnæmis- og öndunarsjúkdómum.
Skipulagsráð Reykjavíkur hefur
falið lögfræðingi á framkvæmdasviði að taka saman sjónarmið
borgarinnar í málinu til að senda
úrskurðarnefndinni.
GAR

rigndi eins og hellt væri úr fötu á
frændur okkar. Einnig hefur
verið bent á þá staðreynd að
sífellt fleiri Íslendingar ganga til
viðskipta við SPRON og eins og
alþjóð veit er ánægjan hvergi
meiri en meðal þeirra.
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ARGUS 07-0542

Nýr hagstæður debetreikningur á netinu

Nýttu þér netið
Kynntu þér málið á spron.is
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Ríkið og kaupandi hlunnfarin
!,¶).') Bætt var inn heimild til að

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 9025 - Actavis 708003

selja land og fasteignir fyrrum
varnarsvæðis í Hvalfirði í fjáraukalögum sem rædd voru á
Alþingi í vikunni. Þótt heimildin
hafi ekki verið samþykkt hefur
útboð farið fram. Árni Þór Sigurðsson, þingmaður Vinstri grænna,
gagnrýnir verklagið við söluna
harkalega og segir að bíða ætti
með söluna.
Skeljungur átti hæsta boðið í
Olíustöðina í Hvalfirði, 473 milljónir króna, en tilboð voru opnuð í
vikunni.
„Ég tel að þarna sé bæði verið að
hlunnfara hugsanlega kaupendur,
en einnig hugsanlega ríkið sem eig-

Paratabs®
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&).'!2 3ÁRSVEIT RÅKISLÎGREGLUSTJËRA
HEFUR NOTAÈ FYRRUM VARNARSV¾ÈI Å
(VALFIRÈI FYRIR ¾FINGAR EFTIR BROTTHVARF
VARNARLIÈSINS
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

anda svæðisins,“ segir Árni. Hann
bendir á að fasteignir á svæðinu
séu ekki skráðar í landsskrá fasteigna, og að auki sé ekki til samþykkt aðalskipulag fyrir svæðið.

Vegna þessa geti ríkið ekki metið
réttilega verð svæðisins og fasteignanna. Auk þess viti mögulegur
kaupandi ekki hver hans staða er
þar sem ekkert skipulag er til fyrir
svæðið.
Árni segist hafa rökstuddan grun
um það að olíutankar á svæðinu
uppfylli ekki íslenskar reglur um
frágang og öryggisbúnað. Hann
beindi fyrirspurn í tíu liðum til
fjármálaráðherra á Alþingi nýverið,
en fyrirspurninni hefur ekki verið
svarað. Þar spyr Árni meðal annars
um ósamræmi í auglýsingu, þar
sem talað er um 18,6 hektara
landareign, og í sölugögnum, þar
sem talað er um 47,3 hektara.
BJ

(ATURSPËSTAR FËRU TRÒÈAVILLT

Trúður hættir
eftir haturspóst
"!.$!2¥+). Trúður, sem kallar sig
Klutzo, er hættur starfsemi eftir
að annar trúður, sem einnig kallar
sig Klutzo, var handtekinn fyrir
vörslu barnakláms.
Hinn saklausi Klutzo lagði
búninginn á hilluna í kjölfar fjölda
haturstölvupósta frá fólki sem hélt
að hann væri trúðurinn sem tók
myndir af nöktum munaðarlausum
börnum. „Ég er mjög leiður yfir
þessu, Klutzo hefur verið hluti af
lífi mínu í 24 ár,“ sagði hann.
„Tími minn sem Klutzo er
liðinn,“ bætti hann við.
SGJ

6)¨ -²2).. 0ALESTÅNSKAR STÒLKUR GANGA MEÈFRAM AÈSKILNAÈARMÒRNUM Å B¾NUM
!RAM SKAMMT FR¹ *ERÒSALEM
&2¡44!",!¨)¨!0

Rice segir ekki
von á árangri
Condoleezza Rice er í Mið-Austurlöndum til að
undirbúa friðarráðstefnu. Hún varar Ísraela við því
að gera nokkuð sem grafi undan friðarmöguleikum.
*%2²3!,%- !0 Condoleezza Rice,

utanríkisráðherra Bandaríkjanna,
segist ekki búast við miklum
árangri af ferð sinni til MiðAusturlanda. Hún kom til Ísraels í
gær og byrjaði á því að vara
ísraelska ráðamenn við því að
gera neitt sem gæti grafið undan
trú manna á friðarferlinu, sem
reyna á að koma af stað á ný.
Sjaldgæft er að bandarískir
ráðamenn gefi Ísraelum varnaðarorð af þessu tagi.
Rice átti í Jerúsalem tveggja
tíma fund með Ehud Olmert, forsætisráðherra Ísraels, og Ehud
Barak varnarmálaráðherra. Að
því búnu snæddi hún kvöldverð
með Salam Fayyed, forsætisráðherra Palestínumanna.
Rice ætlar að dveljast á þessum
slóðum í fjóra daga og ræða til
skiptis við ísraelska og palestínska ráðamenn. Tilgangur heimsóknarinnar er að brúa bilið milli
sjónarmiða þeirra. Markmiðið er
að ná fram samkomulagi svo Pal-

estínumenn og Ísraelar geti sent
frá sér sameiginlega yfirlýsingu
áður en friðarráðstefna, sem
Bandaríkjamenn hafa boðað til,
hefst í næsta mánuði.
„Ég tel mikilvægt að þeir ræði
mikilvægustu deilumálin með einhverjum hætti,“ sagði Rice við
blaðamenn. „Ég tel líka mikilvægt
að skjalið verði nógu efnismikið
til þess að vísa veginn í áttina að
stofnun Palestínuríkis.“
Ísraelskir og palestínskir ráðamenn skiptust í gær á að gagnrýna
hvorir aðra.
Ísraelar vilja að yfirlýsingin
verði með nægilega óljósu orðalagi til að gefa þeim meira
svigrúm til athafna. Palestínumenn
vilja hins vegar nákvæmlega
útfært samkomulag með tímasettri áætlun um stofnun Palestínuríkis, auk ákvæða um landamæri
ríkjanna, stöðu Jerúsalemborgar
og lausn á vandamáli palestínskra
flóttamanna.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS
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3TAFR¾NU HRAÈAMYNDAVÁLARNAR SKILUÈU FIMMTUNGI HRAÈAKSTURSBROTA

-ANNASKIPTI Å 3KAFTAFELLI

Straumhvörf í
þjónustunni

Flestar sektirnar 30 þúsund

Nýr þjóðgarðsvörður ráðinn

(%),"2)'¨)3-, Heilbrigðis-

,®'2%',!. Stafrænu hraðamynda-

stofnun Suðurnesja fékk þrjátíu
milljóna króna sjóð í gjöf frá
Kaupfélagi Suðurnesja á föstudag.
Sjóðurinn er ætlaður til kaupa á
tölvusneiðmyndatæki, sem er afar
mikilvægt starfi heilbrigðisstofnunarinnar. Lengi hafði staðið til að
safna fjárframlögum fyrir
kaupunum. Í fréttatilkynningu
kemur fram að tækið muni valda
straumhvörfum í þjónustu
stofnunarinnar. Með tilkomu
tækisins þurfa færri sjúklingar að
leita á höfuðborgarsvæðið eftir
þjónustu og hægt verður að greina
sjúklinga fyrr.
ÖEB

vélarnar í Hvalfjarðarsveit hafa
myndað 3.152 hraðabrot á þremur
mánuðum í sumar, eða rúmlega eitt
þúsund brot á mánuði. Á fyrstu níu
mánuðum ársins hafa verið gefin
út rúmlega fimmtán þúsund sektarboð vegna hraðakstursbrota á landinu öllu. Hraðakstursbrot frá hraðamyndavélum eru rúmlega þrjú
þúsund af þessum brotum, eða
fimmtungur.
Flest eru hraðakstursbrot sem
upplýst eru með myndavélum fyrir
akstur á 101-110 kílómetra hraða,
eða ríflega 400. Fyrir það brot fá
ökumennirnir 30 þúsund króna

(33 F¾R SNEIÈMYNDAT¾KI

9&)2  +¥,«-%42! (2!¨) &LEST BROT

SEM UPPLÕST ERU MEÈ HRAÈAMYNDAVÁL
UM ERU FYRIR AKSTUR ¹ RÒMLEGA  KÅLË
METRA HRAÈA !ÈEINS UM TUTTUGU PRËSENT
HRAÈAKSTURSBROTANNA ERU UPPLÕST MEÈ
MYNDAVÁLUM

sekt. Næstflest eru brotin fyrir
akstur á 96-100 kílómetra hraða og
greiða ökumenn 10 þúsund krónur í

sekt fyrir það. Þeir sem eru teknir
á 111-120 kílómetra hraða fá 50
þúsund króna sekt og einn punkt í
ökuferilsskrá.
Þegar hraðakstursbrot á öllu
landinu fyrstu níu mánuði ársins
eru skoðuð kemur í ljós að flest eru
þau framin á hraðanum 101-110
kílómetra á klukkustund, næstflest
á 111-120 kílómetra hraða og tæplega fimmtán hundruð brot eru á
121-130 kílómetra hraða.
Jónas Ingi Pétursson, framkvæmdastjóri rekstrar hjá Ríkislögreglustjóra, segir að þeir sem
greiði sektir innan þrjátíu daga fái
25 prósenta afslátt.
GHS

5-(6%2&)3-, Nýr þjóðgarðsvörður hefur verið ráðinn í
Skaftafelli. Tólf sóttu um starfið.
Regína Hreinsdóttir landfræðingur tekur við af Ragnari Frank
Kristjánssyni, sem gegnt hefur
starfinu frá árinu 1999.
Regína hefur lokið meistaraprófi í landfræði og námi í
kennslufræði til kennsluréttinda
við Háskóla Íslands. Hún hefur
starfað hjá Náttúrufræðistofnun,
meðal annars sem yfirlandvörður í Herðubreiðarlindum og
Öskju.
Á næsta ári mun þjóðgarðurinn Skaftafell verða hluti af
Vatnajökulsþjóðgarði.
SDG

$¾MD FYRIR AÈ DREIFA LÎGUM

Hyggst áfrýja
Kazaa-dómi
"!.$!2¥+). Jammie Thomas,

konan sem var nýlega dæmd til að
greiða rúmar þrettán milljónir
króna í bætur vegna höfundarréttarbrota, hyggst áfrýja. Á
MySpace-síðu sinni segist hún
niðurbrotin vegna dómsins, en
heldur enn fram sakleysi sínu.
Thomas var sakfelld í Minnesota-ríki í Bandaríkjunum fyrir að
hafa dreift 24 lögum á ólöglegan
hátt í gegnum internetið með hjálp
skráaskiptaforritsins Kazaa. Af
mörg þúsund manns sem höfundarréttarsamtök í Bandaríkjunum
hafa hótað lögsókn fyrir svipuð
brot undanfarin ár er hún sú eina
sem hefur látið reyna á málið fyrir
dómi.
SÖS

Íslenskur raforkumarkaður
Einkavæðing - skipulagsbreytingar - samkeppni

3!-34!¨! &RANK 7ALTER 3TEINMEIER

UTANRÅKISR¹ÈHERRA &RANZ *OSEF *UNG
VARNARM¹LAR¹ÈHERRA OG !NGELA -ERKEL
KANZLARI R¾ÈAST VIÈ Å ÖINGINU Å "ERLÅN
&2¡44!",!¨)¨!0

¶ÕSKA SAMBANDSÖINGIÈ

Þátttaka í ISAF
framlengd
¶µ3+!,!.$ !0 Þýska sambands-

þingið samþykkti með yfirgnæfandi meirihluta á föstudag að
framlengja um eitt ár til viðbótar
þátttöku 3.000 þýskra hermanna
og sex eftirlitsherþotna í starfi
fjölþjóðlegu öryggissveitanna
ISAF í Afganistan.
Aðeins þingmenn lengst á
vinstri jaðrinum greiddu atkvæði
á móti, en Angela Merkel kanslari
og aðrir talsmenn ríkisstjórnar
kristilegra og jafnaðarmanna
höfðu lagt mikla áherslu á að
halda herliðinu í Afganistan. Yrði
það kallað heim væri uppbyggingarstarfi síðustu ára stefnt í
hættu. Almenningsálitið í
Þýskalandi hefur verið að snúast
gegn áframhaldandi þátttöku. AA

Opinn morgunfundur Samtaka iðnaðarins
þriðjudaginn 16. október á Grand Hótel
Samtök iðnaðarins efna til morgunfundar um íslenskan raforkumarkað á
Grand Hóteli þriðjudaginn 16. október næstkomandi.
Fundurinn hefst stundvíslega kl. 8:15 og stendur til 10:30.
Ræðumenn:
Katrín Júlíusdóttir
formaður iðnaðarnefndar Alþingis

Árni Sigfússon
bæjarstjóri Reykjanesbæ

Bryndís Skúladóttir
verkfræðingur hjá SI

Friðrik Sophusson
forstjóri Landsvirkjunar

Tómas Már Sigurðsson
forstjóri Fjarðaáls og
stjórnarmaður í SI

.Õ BRESK DOKTORSRITGERÈ

Fundarstjóri:

Menn giftast
vélmennum

framkvæmdastjóri SI

"2%4,!.$ Breskur vísindamaður

hefur hlotið doktorsnafnbót fyrir
ritgerð sína þar sem hann
staðhæfir að í framtíðinni muni
menn og vélmenni ganga í
hjónaband.
„Nýir straumar í vélmennafræðum og önnur viðhorf í garð
hjónabands munu gera það líklegt
að fáguð vélmenni verði fyrr eða
síðar talin fýsilegir lífsförunautar,“ segir dr. David Levy, sem
skrifaði ritgerðina.
Í niðurstöðum rannsóknarinnar
er rakið að viðhorf manna í garð
alúðar, ástar og kynlífs muni
valda samböndum manna og
vélmenna í framtíðinni.
SGJ

Sveinn Hannesson

Fundurinn er öllum opinn
Félagsmenn SI eru eindregið hvattir til að sækja fundinn
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6ERKEFNI !TLANTSHAFSBANDALAGSINS Å !FGANISTAN

Fellur NATO
á prófinu?
!5¨5.. !2.«233/. 3+2)&!2

A

tlantshafsbandalagið, langöflugasta hernaðar- og
öryggisbandalag heims, glímir þessa dagana við prófraun sem æ fleira bendir til að það eigi í miklum erfiðleikum með að standast. Það er verkefni þess í Afganistan.
Sex ár eru nú síðan innrás Bandaríkjamanna og bandamanna
þeirra í Afganistan hófst, en til hennar var efnt í kjölfar hryðjuverkaárásanna á Bandaríkin 11. september 2001. Á tveimur
mánuðum tókst innrásarliðinu í félagi við afganska Norðurbandalagið að hrekja talibana frá völdum eftir sjö ára trúarofstækisharðstjórnartíð þeirra í þessu borgarastríðsrústaða landi. Talibanar
hörfuðu ásamt hinum erlendu al-Kaída-liðum, sem starfað höfðu í
skjóli þeirra, upp í fjöllin við landamærin að Pakistan, þaðan sem
þeir stunda skæruhernað enn þann dag í dag.
Á tiltölulega skömmum tíma var í skjóli hins erlenda herliðs
komið á fót stofnunum til að byggja upp nýtt afganskt ríki eftir
meira en aldarfjórðungs upplausn. En þótt markvisst hafi verið
unnið að því í meira en fimm ár að efla þessar stofnanir, ekki sízt
lögregluna og herinn, standa þær enn á slíkum brauðfótum að þær
mættu sín lítils gegn innri fjendum ef þær misstu skjólið sem hið
erlenda herlið veitir þeim.
„Við megum ekki láta Afganistan aftur verða hryðjuverkamönnum skjól,“ sagði Anders Fogh Rasmussen fyrir viku, er hann
tók undir með áskorun Jaap de Hoop Scheffer, framkvæmdastjóra
NATO, um að bandalagsríkin legðu meiri liðsafla og búnað af
mörkum til Afganistan-verkefnisins. De Hoop Scheffer hefur áður
lýst því sem prófraun á hæfni NATO til að standast þær kröfur
sem 21. öldin gerir til bandalagsins.
En hverjar eru þær kröfur? Því er enn að miklu leyti ósvarað.
Segja má að NATO hafi „lent í“ að taka að sér að aðstoða afgönsku
þjóðina við að komast aftur á braut friðar, einingar og velsældar,
þar sem engin stofnun Sameinuðu þjóðanna er fær um það. En er
hið vestræna hernaðarbandalag yfirleitt rétta stofnunin til þess?
Ef NATO á að sýna að svo sé þarf það að minnsta kosti að koma sér
upp skýrari sýn á það hverju það vill fá áorkað í þessu umfangsmesta verkefni „utan svæðis“ sem það hefur tekið að sér.
Hluti vandans er sá að verkefni NATO-hermannanna er tvíþætt:
annars vegar að styðja við endurreisn afganska ríkisins og hins
vegar að stunda hernað gegn skæruliðum talibana. Fyrra hlutverkið annast fjölþjóðaliðið ISAF, sem NATO fer fyrir. Það sinnir seinna
hlutverkinu einnig að hluta. Að stærstum hluta sér bandarískt herlið þó um það í nafni „Operation Enduring Freedom“, sem er liður í
hinu hnattræna stríði Bandaríkjanna gegn hryðjuverkum.
Þar sem skæruliðar felast gjarnan innan um óbreytta borgara
og í nafni „OEF“ er gjarnan beitt loftárásum til að vega upp hve
liðsfátt herliðið á vettvangi er, falla óbreyttir borgarar í þessum
átökum. Hvert slíkt tilvik grefur undan öllu starfi fjölþjóðaherliðsins í landinu, og Kabúl-stjórninni einnig. Hvert slíkt tilvik auðveldar skæruliðum að afla sér nýrra liðsmanna og aftra íbúum á
átakasvæðunum frá því að sýna Kabúl-stjórninni hollustu.
Fyrsta skrefið í að bæta horfur á árangri væri því að samræma
þetta tvíþætta hlutverk betur höfuðmarkmiðinu um að gera afgönsk
stjórnvöld sjálf fær um að halda uppi lögum og reglu í landinu.
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&ÁLAGAR NÒ FJENDUR FYRR
$AGUR " %GGERTSSON VERÈANDI
BORGARSTJËRI OG "JÎRN )NGI (RAFNSSON
FORMAÈUR BORGARR¹ÈS ERU NÒ Å
SAMA LIÈI 3KEMMST ER ÖESS ÖË AÈ
MINNAST ÖEGAR ÖEIR FÁLAGAR TËKUST ¹
Å +ASTLJËSINU UM R¹ÈNINGAR «SKARS
"ERGSSONAR OG 2ÒNARS (REINSSONAR
FRAMSËKNARMANNA TIL VERKEFNA HJ¹
BORGINNI 3AKAÈI Ö¹ "JÎRN )NGI $AG UM
PËLITÅSKAR R¹ÈNINGAR Å VALDATÅÈ 2 LISTANS
OG AÈ HAFA KOMIÈ SÁR Å KENNARASTÎÈU
HJ¹ (¹SKËLANUM Å 2EYKJAVÅK MEÈ
ÖVÅ AÈ ÒTHLUTA SKËLANUM NÕRRI LËÈ
¥ KJÎLFARIÈ KALLAÈI "JÎRN UMR¾ÈUNA
bFRAMHALD AF DYLGJUPËLITÅK SEM $AGUR
HEFUR Å AUKNUM M¾LI VERIÈ AÈ TILEINKA
SÁR Å BORGARSTJËRNm

3TËRIR BISNESS KARLAR
¥ GREIN Å &RÁTTABLAÈINU FIMM DÎGUM

FYRIR MYNDUN NÕS MEIRIHLUTA VAR
$AGUR HARÈORÈUR Å GARÈ "JÎRNS )NGA
b&ULLTRÒAR MEIRIHLUTANS "JÎRN )NGI
(RAFNSSON OG (AUKUR ,EËSSON HAFA
AUGLJËSLEGA VILJAÈ LEIKA STËRA BISNESS
KARLA Å STJËRN 2EYKJAVÅK %NERGY )NVEST
¶AR ÒTHLUTUÈU ÖEIR SÁR S¾TI ¹N ÖESS
AÈ VEITA FULLTRÒUM
MINNIHLUTANS
T¾KIF¾RI TIL AÈ
HAFA EFTIRLIT MEÈ
STÎRFUM SÅNUM
¶AÈ NÕTTU
ÖEIR SÁR TIL
AÈ ÖREFALDA
EIGINSTJËRNAR
LAUN OG GERA
FORD¾MA
LAUSA
KAUPRÁTTAR
SAMNINGA

SEM MA N¹ TIL KOSNINGASTJËRA
&RAMSËKNARFLOKKSINS SEM R¹ÈINN VAR
TIL FYRIRT¾KISINS FYRIR TVEIMUR VIKUM n
SKRIFAR $AGUR

6INNUBRÎGÈ
¥ SÎMU GREIN SKRIFAR $AGUR EFTIRFARANDI
b FLEIRI SPYRJA SIG AÈ ÖVÅ HVORT
BORGARSTJËRA OG &RAMSËKNARFLOKKNUM
SÁ FYRIRMUNAÈ AÈ R¹ÈA MIKILV¾GUM
ÒRLAUSNAREFNUM TIL LYKTA Å
SAMR¾MI VIÈ NÒTÅMALEGA
STJËRNUNARH¾TTI OG HAGSMUNI
ALMENNINGSn &IMM DÎGUM
SEINNA SAGÈI HANN AÈ NÕR
MEIRIHLUTI V¾RI MYNDAÈUR UM
FUMLAUS VINNUBRÎGÈ FAGLEG
VINNUBRÎGÈ OG LÕÈR¾ÈISLEG
VINNUBRÎGÈ "IRNI )NGA ER SLÅKT
EKKI FYRIRMUNAÈ LENGUR
STEINDOR FRETTABLADIDIS

Tafl þeirra hluta
%YGJUM R¹ÈIN NÒNA

E

ftir atburði síðustu viku blasir
þetta við: Séu peningar afl
þeirra hluta sem gera skal þá eru
stjórnmálin tafl þeirra hluta. Þetta
verður að haldast í hendur, eins og
Sveinn frá Elivogum benti á í sinni
frægu og dýru vísu þar sem seinni
parturinn fæst með því að taka
fyrsta stafinn úr öllum orðunum í
fyrripartinum: Sléttum hróður,
teflum taflið/ teygjum þráðinn
snúna. /Léttum róður, eflum aflið /
eygjum ráðin núna.
Í hverju peði leynist drottingardraumur og í því ljósi má ef til vill
sjá ólma og blinda framrás þeirra
sex einstaklinga sem mynda –
„með eða án Villa“ – borgarstjórnarflokk sjálfstæðismanna og
þrömmuðu staðföst beina leið út
af skákborðinu. Og kóngurinn
óvarinn, bara upp á punt og úti á
þekju; sá ekkert og vissi ekkert og
heyrði ekkert og skildi ekkert:
Ha? Fengu þeir kauprétt? Nei ekki
sýna mér blaðið … Ha? Tuttugu
ár? Nei ekki segja mér frá því …
Ha? Framsókn?
Í framrás peðanna var eitthvert
sambland af algjöru andvaraleysi
og hofmóði, trúmennsku við
Svörtuloft Flokksins og þvílíkum
skorti á stjórnkænsku að það er
næstum því sætt.
Og hættulegri þvermóðsku:
hefði prinsippunum um að félag í
almannaeigu skuli ekki vasast á
markaði verið fylgt og hlutur
Orkuveitunnar í REI verið seldur
hið snarasta – til dæmis Árna
Magnússyni, fyrrum Framsóknarráðherra, sem stendur á bak við
Glitnis-félagið sem kennir sig við
græna orku Geysis – tja þá hefði
leiðin verið greið að láta greipar
sópa um verðmæti Orkuveitunnar
– sem er ekki síst einokunarstaða
hennar á markaði, eftirlæti
íslenskra kapítalista.
Sjálfstæðismenn aðhyllast
einkarekstur en treysta engum til
að stunda hann – nema kannski

'5¨-5.$52 !.$2) 4(/233/.
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Friðriki Sophussyni. Sjálfstæðismenn aðhyllast kapítalisma en
þola ekki kapítalista. Þó að þetta
viðhorf til auðmanna eigi rætur að
rekja til þess að Flokkurinn missti
tök sín á viðskiptalífinu í kjölfar
þess viðskiptafrelsis sem innleitt
var hér með aðildinni að EES þá er
þessi andúð á auðmönnum býsna
útbreidd meðal þjóðarinnar og
ekki alltaf að ósekju.

!UÈMENN
Því auðmenn pirra: þeir nota
stundum peningana sem þeir hafa
milli handanna – og eru afl þeirra
hluta sem skal gera – til að pirra
okkur. Þetta eru okrarar sem
kaupa lítilfjörleg fótboltalið í
útlöndum fyrir gróðann af því að
selja okkur grænmeti eða lyf;
braskarar sem græða á því að
selja og kaupa og selja dönsk
héraðsflugfélög; uppskafningar
sem komust í bankakaupin af því
þeir voru í Framsókn – kunnu
taflið til að komast í aflið;
landeyður sem urðu ríkar af því
að selja raunverulegum sjósóknurum kvóta, það er að segja
réttinn á því að sækja sjó sem
þeir fengu ókeypis. Þetta eru
menn sem gætu breytt íslensku
samfélagi til hins verra ef þeir
fara sínu fram – samfélagi
jafnaðar og kunningsskapar þar
sem í einni fjölskyldu geta verið
sjómenn, kennarar, bóhemar,
jarðfræðingar, smiðir – og jafnvel
auðmenn, og er dýnamíkin í okkar
samfélagi.

En við sitjum uppi með þá. Og við
þurfum að læra á þá – nota löngun
þeirra til að skapa eitthvað með
auði sínum og þrá þeirra eftir að
fá að tilheyra á ný samfélagi
okkar. Helsta hlutverk stjórnmálamannanna á okkar dögum er
að læra á þessa auðmenn, læra að
nota þá – læra að vinna með þeim
að því að beina afli peninganna í
farsælan farveg; tefla taflið til að
efla aflið. Við viljum ekki
stjórnmálamenn sem haldnir eru
Baugsfóbíunni og eru enn að
reyna að rétta hlut Davíðs
Oddssonar í einhverjum væringum á tíunda áratug síðustu aldar
en við viljum heldur ekki
stjórnmálamenn sem standa ekki
hnarreistir andspænis þeim. Við
viljum ekki stjórnmálamenn sem
betla far með þeim í þotunum
þeirra, láta bjóða sér endaleysu á
borð við kaupréttarsamninga í
fyrirtæki í almannaeigu – láta
bjóða sér eitthvert bull á ensku í
stað raunverulegrar samningagerðar.
Dagur Eggertsson og Svandís
Svavarsdóttir eru stjórnmálamenn sem við þurfum á að halda
núna – læknir og málvísindamaður, greinendur kvilla og
merkingar – ærlegt fólk og vel
menntað, laust við vanmetakennd
eða oflæti – og ef þau misstíga sig
þá er Birnu að mæta. Margrét
Sverrisdóttir er geðfelldur
stjórnmálamaður sem á örugglega
eftir að fara vel með völd en
Björn Ingi Hrafnsson fær hér
tækifæri til að sýna fram á
samfélagslegan þroska sinn. Hans
bíður nú það verkefni að setja
Framsóknarflokkinn í hundahreinsun – losa flokkinn við SÍSarminn, samband íslenskra
sérgæskumanna. Það er lífsspursmál. Þá getur komið sér vel
að Björn Ingi kann augljóslega að
tefla taflið.

Hver er grundvallarstefnan?
félögum. Félagið færðist undan almennum
reglum stjórnsýsluréttarins en féll þess í
stað undir leikreglur einkamarkaðarins.
Hún var ekki orðin til í mars sl. þegar
stjórn OR samþykkti, að tillögu Guðlaugs
thyglisverðir atburðir hafa átt sér stað í
Þórs Þórðarsonar, þáverandi stjórnarReykjavíkurborg á síðustu dögum. Meirihlutasamstarfi Framsóknarflokks og Sjálfformanns fyrirtækisins og núverandi
stæðisflokks er lokið. Upphaf þess að upp úr
heilbrigðisráðherra, að stofna hlutafélag um
útrásarstarfsemi fyrirtækisins. Guðlaugur
slitnaði tengist útrás Orkuveitu Reykjavíkur.
Sannkallaður grátkór stillti sér upp í garðsagði við það tækifæri að rétt þætti, þar
6!,'%2¨52
sem útrásin yrði sífellt umfangsmeiri, að
inum hjá gamla góða Villa þegar þetta lá 36%22)3$«44)2
hafa hana í sérstöku hlutafélagi.
fyrir og Birni Inga Hrafnssyni voru ekki
Hún var ekki orðin til í febrúar sl. þegar undirvandaðar kveðjurnar.
ritaður var samningur milli Landsvirkjunar og
Fráfarandi borgarstjóri reynir að telja fólki trú um
Landsbankans um stofnun nýs alþjóðlegs fjárað Sjálfstæðisflokkurinn hafi grundvallarstefnu í
málefnum Orkuveitunnar og að opinber fyrirtæki eins
festingarfélags sem ætlað er að fjárfesta í verkefnum
og OR eigi ekki að stunda áhættusaman samkeppniserlendis sem tengjast endurnýjanlegri orkuvinnslu.
Hún var ekki orðin til í júní sl. þegar RARIK gerði
rekstur. „Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins
samkomulag við Landsbanka Íslands um að ráðast í
höfum einungis fylgt okkar sannfæringu í þessu
gerð allt að 45 vatnsaflsvirkjana í Noregi.
máli,“ segir Vilhjálmur. Margir velta nú fyrir sér
Það er því algjör grundvallarspurning hvenær þessi
hvenær þessi sannfæring varð til.
grundvallarstefna varð til hjá Sjálfstæðisflokknum.
Hún var ekki orðin til árið 2001 þegar allir flokkar í
Hún hefur velt þungu hlassi, sem er meirihlutinn í
borgarstjórn Reykjavíkur tóku ákvörðun um að OR
borgarstjórn Reykjavíkur.
mætti stunda áhætturekstur. Það gerðist samhliða
setningu laga á Alþingi. Lögin voru samþykkt með
Er ekki rétt að upplýsa þjóðina um þetta?
samstöðu allra flokka. Með lögunum var Orkuveitunni
heimilað að reka dótturfélög og eiga hlut í öðrum
Höfundur er þingmaður Framsóknarflokksins.
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Sverrir Jónsson, hagfræðingur í fjármálaráðuneytinu, á notalegt heimili í hjarta Vesturbæjarins rétt hjá KR-vellinum. Þar hefur hann komið
sér vel fyrir og nýtur þess að slappa af í uppáhaldshorninu sínu að loknum vinnudegi.
„Uppáhaldshluturinn þessa dagana er mjúki rauði
hægindastóllinn sem ég keypti fyrir stuttu. Mig
hafði lengi langað í þægilegan stól en ekki séð neinn
sem hentaði. Svo var það að ég fór ásamt vinkonu
minni í sófaleiðangur en á endanum var það ekki
hún sem keypti sófa heldur ég sem keypti stól,“
segir Sverrir glettinn og lýsir nánar stólnum:
„Mér leist vel á rauða litinn því hann brýtur upp
litamynstrið á heimilinu en húsgögnin mín eru nánast öll í jarðlitum tónum. Armarnir eru háir, sætið
mjúkt og kallar því stóllinn beinlínis á mann.“
Sverri finnst gott að slaka á í stólnum í lok dags,
lesa blöðin og fylgjast með sjónvarpinu.
„Ég sit gjarnan í stólnum með fartölvuna sem er
annar uppáhaldshlutur. Nýlega skipti ég gömlu
borðvélinni út og sé ég alls ekki eftir því. Ég græddi

heilmikið pláss þegar ég gat losað mig við gamla
skrifborðsjálkinn,“ útskýrir Sverrir sem var ekki
lengi að nýta plássið.
„Nú kem ég fyrir fallegu borðstofuborði sem foreldrar mínir áttu og get loks haldið almennileg matarboð. Mér finnst fátt skemmtilegra en að sitja við
langt borð í góðra vina hópi og borða gómsætan
mat,“ segir Sverrir sem er duglegur að rækta vinaog fjölskylduböndin. Sverrir á fleiri hluti úr búi foreldra sinna sem hann hefur taugar til og segir okkur
frá litlu leyndarmáli:
„Annar uppáhaldshlutur er gamli „buffet“-skápurinn sem foreldrar mínir áttu. Ég held að svona
skápur hafi verið til á flestum íslenskum heimilum á
árum áður. Þar geymi ég betri glösin og koníakið en
á bakhliðinni eru listaverk síðan ég var krakki og
mamma leyfði mér að teikna einhvern tíma þegar
skápurinn var færður til.“ Skápurinn hefur því
mikið tilfinningalegt gildi og er skemmtilegur minnisvarði um fyrri tíma. Aðrir hlutir sem Sverrir heldur upp á er mynd sem hann keypti í Glasgow og
kaffivélin góða auk þess sem uppþvottavélin er heitt
elskuð af eiganda sínum.
HREFNA FRETTABLADIDIS
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Fimm leiðir til betra lífs

STIGAR

Feng shui felur í sér listina að
koma skipulagi á umhverfi sitt
til að auðvelda flæði jákvæðrar orku.

Allar mögulegar gerðir eftir óskum
hvers og eins - Sjá heimasíðu okkar
Mælum, teiknum og setjum upp
Mex - byggingavörur
Sími 567 1300 og 848 3215

Í sinni flóknustu mynd er feng
shui fornt kínverskt hugmyndakerfi sem á rætur að rekja til hugmynda um samband manns og
náttúru. Í sinni einföldustu mynd
snýst feng shui um hvernig
umhverfi okkar hefur áhrif á
okkur og hvernig við getum breytt
því þannig að líf okkar verði friðsælla og í betra jafnvægi. Hér á
eftir eru taldar fimm leiðir til að
lifa eftir feng shui og breyta
umhverfinu til hins betra.

www.byggingavorur.com

Koma fallegustu stigarnir frá Mex ?

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

ALLT TIL BÚTASAUMS - GJAFAVARA

www.bot.is
Bót.is - Eyrarvegi 2a, Selfossi - sími 482 4241 - bot@bot.is

Tjáðu þig!
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"LAÈAGRIND ER GOTT AÈ HAFA ¹ HEIMILINU FYRIR ÖAU DAGBLÎÈ
OG TÅMARIT SEM ERU TIL LESTRAR HVERJU SINNI

%KKI GEYMA GAMLA HLUTI
Með því að losa þig við hluti sem
þú hefur ekki þörf fyrir lengur
býrðu til pláss fyrir það sem þú
vilt hafa í kringum þig. Hvort sem
um er að ræða hrúgu af gömlum
tímaritum eða gamla skó sem
aldrei eru notaðir þá er um að gera
að losa sig við allt drasl. Öll lendum við í því að drasl safnast í
kringum okkur og þvælist fyrir en
þá er um að gera að losa sig við
það svo við höfum nóg pláss fyrir
það sem skiptir okkur máli. Það
þarf ekki endilega að henda öllu
því eins manns rusl getur verið
annars manns fjársjóður. Það er
því tilvalið að gefa gömul föt og
húsgögn í þágu góðgerðarmála.
"LËM B¾TA ANDRÒMSLOFTIÈ
Samkvæmt feng shui eru plöntur
góðar til að færa eftirsóknarvert
chi eða orku inn á heimilið. Þær
eru auk þess náttúruleg leið til að
hreinsa andrúmsloftið og geta lífgað upp á dimma vetrardaga.
Margar plöntur eru lífseigar og
auðveldar í ræktun. Ágætt er þó
að hafa í huga að samkvæmt feng
shui eru kaktusar og aðrar oddhvassar plöntur ekki hentugar.
²T MEÈ RUSLIÈ
Ef eitthvað er bilað lagaðu það þá
eða losaðu þig við það. Hugmyndin er sú að bilaðir hlutir bjóði heim
svartsýni og ergelsi.

Bloggaðu með
símanum!
Hvar sem er og
hvenær sem er!

'AMAN GETUR VERIÈ AÈ ENDURRAÈA HÒSGÎGNUM OG BREYTA AÈEINS TIL

"REYTINGAR ERU TIL BËTA
Ef þú vilt hressa upp á sjálfan þig
og umhverfi þitt er sniðugt að endurraða húsgögnum þó ekki sé
nema örlítið. Þetta getur verið einföld leið til að kalla fram töluverðar breytingar. Þótt þú sért ekki
sannfærð(ur) um að þetta hafi í
för með sér miklar breytingar á
lífi þínu þá er engu að síður hægt
að finna ýmsar gagnlegar ábendingar í feng shui um uppröðun
húsgagna og skipulag. Til eru fjölmargar bækur um slíkt.
0LÎNTUR VEITA HLÕJU MYNDA TENGSL VIÈ
N¹TTÒRUNA OG B¾TA ANDRÒMSLOFTIÈ

-YNDIR SKIPTA M¹LI
Síðast en ekki síst er mikilvægt
að hafa í huga að þær myndir sem
við höfum í kringum okkur geta
haft mikil áhrif á hugarástand.
Þetta á við allt frá fjölskyldumyndum og dótinu á ísskápnum
yfir í listaverkin sem hanga á
veggjunum. Það getur því verið
sniðugt að setja uppáhaldsmyndina í fallegan ramma og koma
henni fyrir þar sem hún er vel
sýnileg. Ef þú ert ónæm(ur) fyrir
því sem hangir á veggjunum þá
er um að gera að hrista aðeins
upp í tilverunni og færa myndir á
milli herbergja.

Viltu sýn’eikkað?

(ENGDU UPP¹HALDSMYNDINA ÖÅNA ¹ ¹BERANDI STAÈ

Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg
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Þjónusta ofar öllu

ATH

VIÐ SELJUM
ALLA DAGA !

HRINGDU NÚNA

699 6165
Húsin eru 85 fermetrar sem eru
fullbúin húsgögnum. Hverju húsi
fylgir einnig aðgangur að sameiginlegri sundlaug og garði.

Íslendingar kaupa á Spáni
Romero fasteignir (Romero Properties S.L.)
hefur nýlega selt töluvert af fasteignum til
Íslendinga. Fyrirtækið býður upp á ýmsar eignir
víða um Spán en sem stendur bjóða þeir upp á
fullbúin parhús í Alicante.
Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
Löggiltur
Fasteignasali

H

úsin sem nú standa til boða eru á Suður-Spáni
í Alicante-héraði. Þetta eru parhús með
þremur svefnherbergjum og tveimur baðherbergjum og eru þau fullbúin húsgögnum og eldhústækjum. Eldhúsið er í amerískum stíl með stofu

og borðstofu. Matthew Bateman hefur séð um söluna
á þessum eignum og lýsir þeim nánar.
„Húsin eru 85 fermetrar. Þessum litlu húsasamstæðum fylgir sameiginleg sundlaug og garður. Það
er einungis nokkurra mínútna gangur á Villa Martingolfvöllinn og Villa Martin-torgið sem er fallegt torg
þar sem finna má marga bari og veitingahús og iðar
þar allt af lífi. Það eru um 2,5 kílómetrar á ströndina
og á aðal ferðamannatímanum gengur strætó niður
að ströndinni,“ útskýrir Bateman en fyrirtækið aðstoðar kaupendur einnig við að koma sér fyrir.
Nánar er sagt frá eignum á vegum Romero á síðu 8 í fasteignablaðinu.

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

SAMANBURÐUR Á LÁNUM
MYNTKÖRFULÁN ***

LÁNSUPPHÆÐ
VEXTIR

F í t o n / S Í A

GREIÐSLUBYRÐI****

20.000.000
3,9% *
64.700

BLANDAÐ LÁN **

ÍBÚÐARLÁN

20.000.000

20.000.000

4,9% *
106.600

5,95%
109.500

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

• Hljóðlát, stílhrein, nett og fyrirferðalítil á vegg eða í loft
• Einstök blómlaga lokunarbúnaður, verndar innri búnað
og loftræsir án óþægilegs hávaða.
• Þrjár gerðir sem skila:
21 l./sek. eða 76 m3 klst.,
hanna
32 l./sek. eða 118 m3 klst.,
Ð til a
Ð
3
s
kila a
72 l./sek. eða 260 m klst.
fkÖst
um
• Þolir raka og auðvelt að þrífa.
• Þriggja ára ábyrgð.

Til sölu 15 ha. land í HörgárStrandgötu 29 - Akureyri - www.byggd.is

Sími 464 9955

dal. Einungis 15 mín. akstur
frá Akureyri.

Skessugil 20, Akureyri

Hjallalundur 4, Akureyri

Glæsileg tveggja til þriggja herbergja 70 fm.
íbúð í nýlegu fjórbýli í Giljahverfi. Byggingarár
1999. Verð 15,7 m.kr.

Mjög gott tveggja hæða raðhús með innbyggðum bílskúr ofarlega á brekkunni. Eignin
er samtals 170 fm. að stærð. Byggingarár 1988.
Verð 30,8 m.kr.

Huldugil 68, Akureyri

Dvergagil 28, Akureyri

Stórglæsilegt og vel staðsett fimm herb. einbýlishús í Giljahverfi. Innbyggður 43,3 fm. bílskúr. Byggingarár 1993. Verð 42,5 m.kr.

Vel skipulagt og fjölskylduvænt fimm herb.
raðhús ásamt innbyggðum bílskúr. Vel staðsett á rólegum stað í Giljahverfi. Byggingarár
1990. Verð 33 m.kr.

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogur – Sími : 515 8700
Frum

Frum

Hin nýja ásýnd á loftræstiviftum
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Björn Guðmundsson, lögg. fasteignas.

Þráðlaus þægindi frá Danfoss
Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar
Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og
framleiðslu gólfhitastýringa
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
270 Mosfellsbær

Kjörið fyrir hestafólk

Lækjarbraut 4: Einbýlishús með bílskúr og hesthúsi
Remax Lind býður til sölu stórglæsilegt einbýlishús við Meðalfellsvatn í Hvalfirði. Eigninni
fylgir hesthús fyrir sex hesta auk hnakkageymslu og hlöðu.
Lýsing: Húsið er 347,2 fermetrar á tveimur hæðum og stendur á 2,2 hektara eignarlandi með
útsýni yfir Hvalfjörðinn og aðeins er fimmtán mínútna akstur þangað frá Mosfellsbæ. Á neðri
hæð er stór stofa, borð- eða sólstofa með fallegu útsýni og stórt opið fjölskylduherbergi. Þá er
þar stórt eldhús með hvítlakkaðri innréttingu, glerskápum og góðum borðkrók. Á neðri hæð
hússins er einnig rúmgott þvottahús og búr inn af því auk anddyris og gestasalernis með
tæknilegum sturtuklefa. Öll neðri hæðin er flísalögð. Efri hæð hússins skiptist í tvö stór barnaherbergi, baðherbergi með nuddhornbaðkari og vegghengdu salerni. Þar er einnig hjónaherbergi, opiðð sjónvvarpsrými og stórt fataherbergi. Undir súðum á efri hæðinni er mikið
geymslurými. Við húsið er 55,2 fermetra hesthús sem ætlað er fyrir sex hesta, hnakkgeymslu
og hlöðu en í nágrenni við húsið eru fjölmargir reiðstígar í fallegu umhverfi. Skólabíll ekur
börnunum til og frá skóla.
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+(0034) 968 183 466
+(0034) 669 866 252
e m a i l @ ro m e ro s p a i n . c o m

Frum

w w w. r o m e r o s p a i n . c o m – Tr ú l e g a b e s t a f a s t e i g n a v e f s í ð a n á S p á n i

Hjá Romero Properties getur þú keypt milliliðalaust fasteign á frábæru verði.
Romero Properies útvegar öll lán, gengur fullkomlega frá öllum pappírum og
útvegar öll gögn varðandi fasteignakaupin. Einfaldara getur það ekki verið.

– L á t t u

d r a u m i n n

r æ t a s t ! –

Skoðaðu úrvalið á www.romerospain.com
eða hringdu í síma (0034) 968 183 466 eða (0034) 669 866 252
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Sölusýning að Eyravegi 46, Selfossi
Dagana 20.-21. október

Hdl. löggiltur-, fasteignafyrirtækja- og skipasali

FRAMMÚRSKARANDI ÁRANGUR

 Erum í sambandi við þig og væntanlega kaupendur.
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Dæmi um 4ja herbergja íbúð

Dæmi um 2ja herbergja íbúð

Númer íbúðar: 0101
Stærð:
113,2 m2
1. hæð
Hæð:

Númer íbúðar: 0205
Stærð:
71,9 m2
1.hæð
Hæð:

Sími 482-4800 – arborgir@arborgir.is

Austurvegi 65 – Sími 480-7600 – Fax 480-7601

Múr- og Mál .),0  ) + )    )+,/+      + .+ + ) + %/ 
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.-  +  %/ % ) Réttarhálsi 2, 110 Reykjavík, Sími: 587-5100' " (  +   ,  
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Frum

annaks@remax.is

862 1109

FRAMMÚRSKARANDI SÖLUFULLTRÚAR

Íbúðirnar eru til sölu hjá:
6 Sími:!%!%
+2Sími:!%$##

sölufulltrúi

 Höldum opið hús og sýnum eignina sjálf.
 Notum fagljósmyndara sem taka myndir af eigninni.

Anna Karen  Útbúum eignamöppu með upplýsingum um eignina.

 Auglýsum eignina þína með mjög áberandi hætti.
 Verðmetum eignina þína fyrir sölu.

Frum

Þórarinn
Jónsson
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Laugarásvegur
Sverrir Kristinsson lögg. fast.sali

eftirsótt staðsetning

KEILUGRANDI - LAUS STRAX

Frum

Mjög falleg nýstandsett 99 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli. Stæði í bílageymslu
fylgir. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, sjónvarpshol og þrjú herbergi. Sjávarútsýni. Lán að fjárhæð 19,5 millj. fylgir. ÍBÚÐIN ER LAUS STRAX. V. 29,8 m. 7038

STAKKHAMRAR - GLÆSILEGT

Glæsilegt einlyft 182,2 fm einbýlishús á eftirsóttum stað með innbyggðum 33,6 fm bílskúr.
Lóðin er mjög falleg með tveimur veröndum, upphituðu hellulögðu plani og stéttum, grasflöt og fjölbreyttum trjágróðri. Húsið skiptist í forstofu, 3-4 herbergi, stofur, eldhús, baðherbergi, þvottahús og bílskúr. V. 59,9 m. 6899

ENGJASEL - ÚTSÝNISÍBÚÐ

4ra-5 herbergja glæsileg íbúð á 3. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í rúmgott hol, stofu, eldhús, baðherb. og 3 svefnh. Íbúðin er sjálf 113 fm með geymslunni sem
er 7,4 fm en henni fylgir einnig 24,5 fm sérherbergi í kjallara. Mjög góð lóð fyrir framan
húsið sem er með leiktækjum o.fl. Blokkin hefur verið klædd með Steni. V. 27,5 m. 7029

HÓLAVAÐ - NORÐLINGAHOLT

Glæsilegt 167,2 fm endaraðhús með innb. bílskúr. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðst. og
4 herb. Mikil lofthæð á efri hæð. Stórar flísalagðar svalir. Húsið hefur verið innréttað á
vandaðan og smekklegan hátt. Innanhúss arkitekt er Berglind Berndsen. Nánari upplýsingar veitir Magnea Sverrisdóttir fasteignasali í síma 861-8511. V. 54,0 m. 6922

FROSTASKJÓL - EINSTÖK EIGN

Vorum að fá í einkasölu mjög fallegt einbýlishús á tveimur hæðum í Laugarásnum. Arkitekt er Gunnar Hansson. Húsið stendur á 840 fm lóð til suðurs.
Húsið er mjög vel skipulagt en það skiptist m.a. í stóra stofu með mikilli lofthæð, borðstofu, sjónvarpshol, tvö baðherbergi, snyrtingu og 4-5 herbergi.
Arinn í stofu. 7042
Nánari upplýsingar veitir Magnea Sverrisdóttir
fasteignasali í síma 861 8511.

OFANLEITI - SÉRINNGANGUR

LUNDARBREKKA

Mjög falleg 3ja herb.
87 fm íbúð á jarðhæð.
Útaf stofu er gengið út
á hellulagða verönd til
suðurs.
Nýlega
standsett baðherbergi.
Blokkin er nýmáluð.
Sér inngangur í íbúðina. Verð 26,9 millj.
7043
Vel skipulagt og fallegt 229,2 fm einbýlishús í Vesturbæ Reykjavíkur sem skiptist þannig:
Á 1. hæð er anddyri, hol, stofa, borðstofa og eldhús. Á neðri palli (kjallari/jarðhæð) er
þvottahús, geymslur, sjónvarpsherbergi og svefnherbergi með sérbaðherbergi ( Þetta herbergi er bílskúr á teikningu). Á efri palli eru þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Nánari upplýsingar veitir Heiðar sölumaður í síma 824-9092. V. 69,8 m. 6594

3ja herb. 100,5 fm íbúð
er skiptist í hol, stofu,
eldhús, tvö herbergi og
baðh. og búr/geymslu.
Í kjallara er sérgeymsla
og sérfrysti- og kælihólf. Sameiginl. þv.hús.
V. 18,9 m. 7036

MELGERÐI – HEIL HÚSEIGN,
TVÆR ÍBÚÐIR

SKÓLAGERÐI - KÓP
EFRI HÆÐ Í 2-BÝLISHÚSI

Hentar tveimur fjölskyldum eða sem einbýli. Efri hæð. Falleg og
björt 100 fm efri sérhæð ásamt 35 fm bílskúr og ca.7 fm aukaherb. á jarðhæð. Af svölum er gengið niður á timburverönd með
heitum potti. Verð 36,9 millj. Neðri hæð. Falleg og velstaðsett 3ja
herbergja 72 fm íbúð á jarðhæð/kj. með sér inngangi í 2-býli. Sér
bílastæði. Verð 19,9 millj.

Mjög falleg 132 fm 5 herb. efri hæð í 2-býlishúsi. Auk þess fylgir
35 fm bílskúr. Hæðin skiptist m.a. í tvær stofur, rúmgott hol og þrjú
stór herbergi. Endurnýjað eldhús og baðherb. Þvottahús í íbúð.
Suðursvalir.
Verð 36,9 millj.

HÁALEITISBRAUT - SIGVALDA-BLOKK

Falleg og vel skipulögð 4-5 herb. íbúð á 4. hæð. Íbúðin er 3 herb., 2 stofur, eldh., sérþv.hús,
baðh. og hol, í kj. er sérgeymsla. Teiknað af Sigvalda Tordarsyni V. 25,9 m. 6989

MÁVAHLÍÐ - SÉRINNGANGUR

LAUFÁSVEGUR - BYGGINGARLÓÐ
Um er að ræða einbýlishús sem byggt er um og rétt
eftir aldamótin 1900. Húsið er timbur á á einni hæð á
stein kjallara. Húsið stendur á 447,9 fm eignarlóð.
Hugmyndin er að selja lóðina undir nýtt hús og fjarlægja gamla húsið.
Falleg 4ra herb. neðri sérhæð með bílskúr sem hefur verið endurnýjuð að hluta. Eignin skiptist í forstofu, hol, 2 herb., stofu, borðstofu, eldhús og baðh. Sérgeymsla í kjallara og sameiginlegt þv.hús. Íbúðin er vel skipulögð. Svalir eru í suður. V. 31,5 m. 7028
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Þjónusta ofar öllu
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

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

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

STÁLSMIÐJA Í EIGIN HÚSNÆÐI., NÝTT Á SKRÁ.
Til sölu stálsmiðja sem er með sérhæfð verkefni og innflutning tengdan því. Er í
mjög góðu nýlegu eigin húsnæði. Selst saman eða í sitt hvoru lagi. Frábært
tækifæri.

SPORTBAR Á HÖFUÐBORGARSV., NÝTT Á SKRÁ.

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Til sölu vinsæll staður, vel staðsettur í 250 fm leiguhúsnæði. Góður búnaður á
staðnum. Fullt vínveitingaleyfi. Sanngjarnt verð. Nánari upplýsingar á skrifstofu
okkar.

Stefán Páll
Lögg.
fasteignasali

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

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

NÝTT Á SKRÁ - ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA.
Var að koma á skrá, falleg og vel staðsett hársnyrtistofa, 5 vinnustöðvar og 2
vaskstólar, nánast allt nýendurnýjað. Staðsetning mjög góð. Frábært tækifæri.

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.

Naustabryggja 2

GLÆSILEGT HEILSUSTUDIÓ.
Nýtt og glæsilegt heilsustudió með fullkomnustu tækjum sem völ er á í dag. Rúmgott og bjart húsnæði á svæði 108. Frábær aðstaða. Stórgott tækifæri, viltu starfa
sjálfstætt?

Penthouse

KÓPAVOGUR - NÝTT Á SKRÁ - HÁRSNYRTISTOFA.
Þekkt stofa í rúmgóðu húsnæði með 6 stóla og 2 vaskstóla, snyrtistól og margt
fleira. Flott stofa með mikla þjónustu. Sanngjarnt verð.

TÍSKUVERSLUN Á LAUGAVEGINUM.
Frum

6

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

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

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

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

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.

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

Opið
í dag hús
fr
kl 18
.30 – á
19.0
0
Verð : 43.900.000
Byggingaár: 2000
Brunabótamat: 28.890.000
Fasteignamat: 31.460.000
Stærð: 153,4
3 svalir
Stæði í bílageymslu

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 LÚXUSBEKKJUM.
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 eigandi frá upphafi. Mikil viðskipti.

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

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

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

HÁRGREIÐSLUSTOFA Í HVERFI 101.

Hringdu núna!

6996165

RE/MAX Fasteignir
Engjateig 9
105 Reykjavík
Sími: 578 8800

Til sölu þekkt hárgreiðslustofa vel staðsett, 5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og allur búnaður mjög góður.

Fjöldi annarra fyrirtækja á skrá!
Leitið nánari upplýsinga. - Sjáið: www.atv.is
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Drangahraun Hfj.

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

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is
Tunguháls, Rvk, LAUST!

Drangahraun, Hfj, 528 fm.

Í einkasölu fremri
hluti hússins samtals 1070 fm iðnaðarhúsnæði
ásamt
211 fm steyptu milligólfs. Laust til afhendingar.
Með
fylgir byggingarréttur eignarhlutans fyrir
samtals 1700 fm á
tveimur hæðum. Heildarstærð gæti þá verið 2770 fm, þar af
grunnflötur um 1560 fm og um 900 fm á 2. hæð. Stórar innkeyrsluhurðir og góð aðstaða. Fallega innréttaðar skrifstofur, kaffistofa og
eldhús. Teikningar og nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

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

Völuteigur, Mos, 365 fm.

Grandatröð, Hfj, 271 fm.

Til sölu nýtt og
glæsilegt 365 fm
endabil í nýju stálgrindarhúsi með
samlokuklæðningu. Grunnflötur
270 fm. Vegghæð
er 4,7 mtr., auk
milligólf 95 fm, þar
sem gert er ráð fyrir
starfsm.aðst.,
skrifstofu og snyrtingu. Góðir gluggar í austur á efri hæð. Lóð malbikuð. Innkeyrsluhurðir að framanverðu eru 4,3 mtr en baka til 3,7
mtr. Skilalýsing á skrifstofu okkar að Síðumúla 35. Hiti í gólfum.

Í einkasölu nýtt
og glæsilegt atvinnuhúsnæði að
grunnfl. 201 fm
auk 70 fm milligólfs þar sem er
skrifstofa, kaffistofa og eldhús,
snyrting og rannsóknarstofa. Húsið er nýtt stálgrindarhús frá 2004, klætt utan með
liggjandi stórbáráttri aluzink klæðningu. Vegghæð er um 5,5 mtr og
hurðarhæð (innkeyrslu ) er um 5 mtr. Stór mænisgluggi er eftir
endilöngu þaki og gefur milka ofanbirtu. Frágangur húss góður.
Malbikað plan fyrir framan húsið. Mjög góð aðkoma að húsinu.

Hverafold 240 fm.

Bíldshöfði - 320 fm.

Frum

Eyrartröð, Hfj., 400 fm.

Í einkasölu vel staðsett steinsteypt atvinnuhúsnæði, skiptist í 1.122 fm framhús
á tveimur hæðum auk
255 fm bakhúsi, samtals um 1.377 fm.
Neðri hæðin er að
mestu nýtt undir létta
iðnaðarstarfsemi en getur hentað verslun, hlaupaköttur, innkeyrsluhurðir í porti, starfsm.aðst., wc, móttaka. Á efri hæð eru
m.a. skrifstofur, wc, kaffiaðstaða og eldhús. Bakhúsið með 3 innkeyrsluhurðum og góðri lofthæð. Mögulegur byggingarréttur.
Teikningar og frekari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Til leigu vel staðsett tæplega 400 fm húsnæði sm er að grunnfleti
um 380 fm. Húsnæðið er með frysti og kæli. Tvær innkeyrsluhurðir eru og önnur beint í kælinn. Lóð öll malbikuð, sér port, gott
útipláss og næg bílastæði. Húsnæðið hentar sérlega vel undir
hverskyns matvælaframleiðslu/-vinnslu eða fiskvinnslu. Starfsm.
aðstaða, salerni og eldhús. Skrifstofur á milligólfi.

Lónsbraut, Hfj, innkeyrslubil.

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

Til sölu vel staðsett í nýlegu húsnæði við Lónsbraut, húsnæði
sem er 145 fm að birtri stærð auk ca. 70 fm. milligólfs, þar sem
eru fallega innréttaðar skrifstofur og starfsm.aðstaða. Lofthæð er
um 5,9 mtr. Oversize innkeyrsluhurð. Lóð malbikuð.

Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

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

Ágúst Stefánsson
BA í lögfræði

Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

Anna Rúnarsdóttir
Viðskiptafræðingur

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

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Félag
fasteignasala

FOSSVEGUR 2, ÍB. 405, SELFOSSI
Um er að ræða 70,4 fm. tveggjaherbergja íbúð á fjórðu hæð í
vinsælu fjölbýlishúsi í Fosslandinu.
Verð 16,3 m.

Frum

DVERGHÓLAR 8, SELFOSSI
114,0 fm parhús ásamt 30,8 fm. bílskúr byggt úr timbri árið
2001. Húsið er klætt að utan með liggjandi timburklæðningu
og er litað járn á þaki. Heitur pottur er á skjólgóðri verönd.
Verð 25,9 m

TRYGGVAGATA 28, SELFOSSI
Gott 171,8 fm. einbýlishús m/innb. bílskúr. Eignin er á tveimur hæðum,einnig er geymsluloft. Húsið er steinsteypt og hefur
alltaf verið haldið vel við. Verð 29,4 m

TÚNGATA 50, EYRARBAKKA
Snyrtilegt 183 fm. einbýlishús ásamt 29,9 fm bílskúr. Fimm
svefnherbergi eru í húsinu og er það því tilvalið fyrir barnafjölskyldu. Eignin hefur fengið gott viðhald í gegnum tíðina. Fallegur og gróinn garður. Frábært útsýni úr húsinu til norðurs.
Verð 25,7 m.

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

ÁRBAKKI 7,
SELFOSSI
Fallegt, nýlegt 188,9 fm einbýlishús klætt hvítum múrstein á
góðum stað í Fosslandinu á Selfossi. Garður er snyrtilegur og
einfaldur, góður pallur til suðurs sem gengið er útá úr stofu.
Verð 34,5 m.

ÞRASTARIMI 3, SELFOSSI
138,4fm parhús á tveimur hæðum ásamt 9,5 fm. garðskála og
35,3 fm. bílskúr. Eignin er steinhús byggt 1990.
Verð 28,2 m
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Glæsilegar
íbúðir
á góðu

Eignamiðlun Suðurnesja
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali
Snjólaug Jakobsdóttir, viðsk.fr. og lögg. fast.sali.

Sunnubraut 2, Grindavík
116,2 ferm. einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt 39,6 ferm. bílskúr/geymslu. Eignin
skiptist í stofu, eldhús, tvö baðherbergi,
geymslu. og þrjú svefnherbergi. Nýtt skolp
er útí götu og eru allar neysluvatnslagnir
nýjar. Einnig er búið að endurnýja allt
rafmagn í húsinu. Nýlegur pallur er fyrir
framan og aftan hús. Einnig er gróðurhús á
lóðinni. Nýjir gluggar eru í öllu húsinu og ný
útidyrahurð á neðrihæð. Verð: 21.900.000,-

Romero fasteignasalan býður
nú til sölu þriggja herbergja
parhús í Alicante-héraði á
Spáni.

Í

Húsin eru fullbúin húsgögnum.

ir aðrir að gera slíkt hið sama á
þessu svæði en það er þó alveg
möguleiki,“ segir Bateman.
Húsin eru fullbúin húsgögnum
og helstu tækjum. „Í þessari húsasamstæðu eru einungis fjörutíu hús
sem er ekki mikið og er mjög ólíkt
því að kaupa hús í samstæðum þar
sem eru til dæmis fjögur hundruð
hús. Öll húsin eru með öryggiskerfi
og það er öryggisbíll á svæðinu sem
kemur á staðinn ef eitthvað kemur
upp á,“ útskýrir Bateman.
Húsin eru í rólegu hverfi og Alicante-flugvöllur er um 45 mínútur
í burtu. Einungis eru sex hús eftir
til sölu af þessum húsum. Auk þess
að selja fasteignina aðstoðar Romero fasteignir fólk við að koma sér
fyrir og hjálpa til við að leysa ýmis
mál. „Við förum með fólk í búðir og
aðstoðum það og þýðum fyrir þau,“
segir Bateman sem er allur af vilja
gerður að gera kaupin sem þægilegust. Allar nánari upplýsingar má
nálgast á heimasíðu fyrirtækisins
www.romerospain.com.
hrefna@frettabladid.is

Frum

slendingar hafa í auknum mæli
keypt eignir af fyrirtækinu
Romero og hefur Matthew
Bateman sem sér um sölu eignanna
sínar skýringar á því:
„Við höfum selt Íslendingum hús
um alla Costa Blanca. Veðrið hér er
frábært og íslenska krónan er enn
sterk samanborið við evruna. Ég
held að nú á tímum alþjóðavæðingar sé fólk að átta sig á að Spánn er
bara um fjóra tíma í burtu og það er
ekki lengur eins dýrt að eyða helgi
í sólinni. Það er því ekki svo mikið
að greiða 830 evrur á mánuði (um
70.550 kr) fyrir annað heimili handa
fjölskyldunni.“
Innborgunin er um 18.000 evrur
(1.530.000 kr.) að því gefnu að fólk
sé með allar forsendur í lagi eins
og skattframtal og greiðslumat. Þá
er hægt að fá veð í húsinu og eins
og fyrr segir eru mánaðarlegar
greiðslur 830 evrur á mánuði fyrstu
fimm árin en síðan hækka þær þar
sem þetta eru vaxtalaus lán. Drýgja
má tekjurnar með því að leigja út
húsnæðið þegar það er ekki í notkun en það getur þó verið svolítið
mál.
„Viðskiptavinir hafa möguleikann á að leigja. Ég get nú samt ekki
sagt að það sé auðvelt að leigja út
húsnæði þar sem það eru svo marg-

Laut 14, Grindavík
Ný þriggja herbergja íbúð í glæsilegu 10
íbúða fjölbýlishúsi á tveimur hæðum.
Eldhúsið er með eikarinnréttingu og fylgir
einnig uppþvottavél og ísskápur. Á gólfum
er parket og flísar. Gólf eru hljóðeinangruð.
Verð: 19.900.000, -

Ásabraut 4, Grindavík
Neðri hæð í tvíbýlishúsi 101,1 ferm. með
þremur stórum svefnherb. Búið að
endurnýja
glugga,
neysluvatnslagnir,
rafmagn og ofna. Gott lán áhvílandi með
4,15% vöxtum. LAUS STRAX.
Verð: 14.900.000,-

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

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

Ásabraut 14, 0104, Grindavík
Glæsileg nýleg endaíbúð, 96,2 ferm.
Innréttingar úr eik, parket og flísar á gólfum.
Skápar í herbergjum og í forstofu. 2
svefnherb.
Verð: 19.500.000,-

Frum

Fullbúnar fasteignir í Alicante

www.nesbyggd.is

verði!

Aðgangur er að útisundlaug og garði.

Víkurbraut 46
240 Grindavík
Sími 426 7711
Hafnargötu 20
230 Keflavík
Sími 421 1700
www.es.is
Opið kl. 10.00 - 17.00

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

Víkurbraut 42, Grindavík
Mikið endurnýjuð neðri hæð í tvíbýli 107,5
ferm. ásamt bílskúr 48,6 ferm. Húsið er
klætt að utan. Nýjar útidyrahurðar.
Bílskúrinn er nánast nýr, ný bílskúrshurð.
Verð: 18.200.00,-

Staðarhraun 24b, Grindavík
Mjög falleg 124,8 ferm. íbúð í fjórbýlishúsi.
Sér inngangur. Íbúðin skiptist í stofu,
eldhús, bað, 3 svefnherb. þvottaherb.
Fallegar innréttingar og hurðir í kirsuberjavið
Skápar í öllum herb. og forstofu. Gengið er
út á svalir úr stofu og hjónaherbergi.
Verð: 21.800.000,-

Túngata 11, Grindavík
Fallegt 123,9 ferm. einbýli ásamt 38,2 ferm.
bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, stofu,
eldhús, þvotthús, baðherb. og 4 svefnherb.
Flísar eru á baðherberg. og forstofu og
parket á stofu, gangi og herbergjum.
Bílskúrinn er fullbúinn.
Verð: 24.000.000,-

Mánasund 8, Grindavík
135,4 fm einbýlishús. 4 svefnherbergi.
Forstofuherb.
og
baðherb.
nýlega
endurnýjað Forhitari. Nýlegt þak á húsi.
Bílskúrsréttur og til eru teikningar af bílskúr.
Mjög góður staður.
Verð: 18.400.000,-

Suðurhóp 11 og 13, Grindavík
Ný parhús 160 ferm fullbúið að utan sem
innan. Húsið er timburhús klætt að utan
með báruáli liggjandi og jatópaviður við
útgönguhurðar.
Útiljós
komin
við
útgönguhurðar og bílskúrshurð. Bílaplan
hellulagt, snjóbræðslukerfi, ruslatunnuskýli
komið. Lóð grófjöfnuð.
Verð: 33.500.000,-

Hólavellir 6, Grindavík
Gott 73,5 ferm. raðhús. Íbúðin skiptist í
stofu, eldhús, baðherb, og 2 svefnherb.
Skápar í herbergjum og forstofu. Eignin er
að mestu flísalög nema í svefnherb. er
parket. Gengið er út á pall úr stofu.
Verð: 16.500.000,-

Leynisbrún 13, Grindavík

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

www.nesbyggd.is

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

Elfa
Bergsteinsd.
sölufulltrúi

Erla
Viggosdóttir,
ritari

Páll
Guðjónsson
sölufulltrúi

Síðumúli 27, 108 R www.remax.is

Sigurlaug Ásta
Sigvaldadóttir
sölufulltrúi

Bragi
Valgeirsson
sölufulltrúi

EIGNASTÝRING

eignastyring@remax.is

S: 534 4040

FRAMNESVEGUR, R.VÍK
ENGIHJALLI, KÓPAVOGI

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 59 millj.

LAUTASMÁRI, KÓPAVOGi
Snyrtileg og rúmgóð 5 herbergja íbúð á 2.
hæð í litlu fjölbýli. Fjögur svefnherbergi.
Þvottahús í íbúð. Góð staðsetning.
Verð kr. 25,9 millj.

Falleg töluvert endurnýjuð 4 herb. íbúð á
2. hæð. Snyrtilegt eldhús með eldri innréttingu. Baðherbergi ný endurnýjað, flísalagt í hólf og gólf. Tvö barnaherb., hjónaherb. með góðum skáp. Rúmgóð og björt
stofa með útgengi á svalir.
Verð 21,9 millj.

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

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

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.

Hörðukór 3

Mjög góð 3ja herb. íbúð á 2. hæð í sex
íbúða fjöleignarhúsi. Íbúðin skiptist í
hol/miðrými, eldhús með nýlegri innréttingu og tækjum, parketlagða stofu og
borðst., svefnh., flísal. endurnýjað baðh.
með sturtu og glugga. Í kjallara er herb.
með glugga auk sérgeymslu og er hvorugt
í uppgefinni fm.tölu. Mjög góð staðsetning
Verð kr. 18,9 millj.

FORNISTEKKUR,
HVALFJÖRÐUR
Glæsilegt og mjög vandað, nýlegt sumarhús á frábærum útsýnisstað. Þrjú góð herbergi, svefnloft og steyptur kjallari. Stóra
verönd með heitum potti. Legufæri á
Hvalfirði og bátur geta fylgt.

Íbúðir 0203-1103

Íbúðir 0201-1101

WWW.HORDUKOR.IS
ÖLL ÞJÓNUSTA
Í GÖNGUFÆRI
203 KÓPAVOGUR
52 ÍBÚÐIR Í
BARNGÓÐU
HVERFI

AUÐVELDARA LÍF
ÞÆGINDI

Frum

Skjólsalir, Kópavogi
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Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

BÆJAGIL - GARÐABÆ

LOGAFOLD - EINBÝLI

LOGAFOLD - PARHÚS

Mjög gott 217 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr.
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 sturtuklefa. Innan gengt í bílskúr. Verð 66 millj.

Mjög gott einbýlishús á tveim hæðum með sér stæðum
bílskúr. Neðri hæð skiptist í forstofu, gestasalerni, forstofuherbergi, eldhús, þvottaherb./geymsla, stofa og
borðstofa. Efri hæð í hol/sjónvarpsherbergi, þrjú herbergi
og baðherbergi. Verð 52 millj.

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.

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

NAUSTABRYGGJA - FALLEG

FLÉTTURIMI - RÚMGÓÐ

NAUSTABRYGGJA - BÍLSKÝLI

BÁSBRYGGJA - LYFTUHÚS

Falleg 131fm íbúð á tveimur hæðum. Góð stofa, eldhús,
þrjú svefnherb. og flísalagt baðherbergi. Á efri hæð er
rúmgott sjónvarpsherb. Þvottaherb. í íbúð. Verð 29,7 millj.

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. Fallegt útsýni. Verð
26,9 millj.

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

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

BOÐAGRANDI - LAUS

NÝBÝLAVEGUR - BÍLSKÚR

HRAUNBÆR - ELDRI BORGARA

STEKKJARSEL - 2JA HERB.

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

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.

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

Góð ósamþykkt 61,3 fm 2ja herbergja íbúð í þríbýlishúsi.
Stofa, eldhús og rúmgott svefnherbergi með skáp og nýlega uppgert baðherbergi með þvottaaðstöðu.
Verð 12,5 millj.

Frum

LOGAFOLD - EINBÝLI

www.hofid.is

Frum

Fjárfestar nú er tækifærið!
Erum með til sölu glæsilegt og
nýinnréttað hótel á höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða eign
sem er nýlega innréttuð og öll í
leigu. Húsið er í topp ástandi og
selst með öllum búnaði, innréttingum, húsgögnum og tækjum.
Morgunverðarsalur.
Mjög góðar leigutekjur eru af
eigninni. Gott verð ef samið
er strax. Góð áhvílandi lán
fylgja. Sjón er sögu ríkari.
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SÉRLEGA GLÆSILEGAR
ÍBÚÐIR Í NÝJU HÚSI
Í HJARTA REYKJAVÍKUR

Þórarinn Arnar Sævarsson
Löggiltur fasteignasali
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Einstakt tækifæri í hjarta borgarinnar
Laugarvegur 85
Sérlega glæsilegar 3ja herbergja íbúðir í nýju, 6 íbúða, húsi við Laugaveg 85
þar sem að ekkert hefur verið til sparað varðandi val á efni og hönnun. Íbúðirnar
skilast fullbúnar með fallegum gólfefnum og glæsilegum innréttingum. Íbúðirnar
eru frá 86,6 fm til 100,8 fm. Lyfta er í húsinu. Þakíbúðirnar eru með tvennum
svölum og glæsilegu útsýni.
Frekari upplýsingar á heimasíðu fyrirtækisins www.ibyggd.com, hjá
Ólafi Gísla í síma 822-8283 oligisli@remax.is eða Hrönn í síma 6923344 ghronn@remax.is

www.ibyggd.com

SÖLUFULLTRÚI Á STAÐNUM MÁNUDAG TIL FÖSTUDAGS
FRÁ KL. 16:30-17:30

Hrönn
Sölufulltrúi
ghronn@remax.is

692 3344

Óli Gísli
Sölufulltrúi
oligisli@remax.is

822 8283

www.inhouse.is
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Frum

:: 535_1000
Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

stakfell.is

Fax 535 1009

Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Fjölnisvegur - Þingholtin

Unnarstígur - Miðbær

Hæð og kjallara ásamt bílskúr sem er innréttaður sem íbúð í dag í hjarta Reykjavíkur við
Fjölnisveg, alls 184,2 m² + 48 m² í kjallara sem ekki eru taldir með í fermetra tölu, samtals 232
m². Eignin skiptist í hæð með anddyri, gangur, tvær stofur, borðstofa, vinnuherb. og eldhús. Í
kjallara eru tvö baðherbergi, þrjú svefnherb. og sérinngangur. Góður garður á baklóð. Hæðin
hefur forkaupsrétt að íbúð á 2. hæð og með þeim kaupum yrði húsið að einbýli. Verð tilboð.

280.5 fm einbýlishús ásamt bílskúr á eftirsóttum stað í miðborginni. Húsið er kjallari, hæð og
ris. Skiptist í fimm svefnherbergi, tvær stofur, tvo baðherbergi og stórt eldhús. Möguleiki er á
því að útbúa séríbúð í kjallara sem gæti gefið leigutekjur. Sérinngangur er í kjallara.
Verð tilboð

Garðabær

Grafarvogur

Höfuðborgarsvæðið

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

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

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

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

Kaplaskjólsvegur - Vesturbær

Einbýli í Fossvogi

Laugavegur - bakhús

Gullteigur - Nýbygging

Þórðarsveigur - efsta hæð

4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð á
þessum vinsæla stað í vesturbænum. Íbúðin er 107.2 fm, skiptist í tvo
svefnh., 2 stofur, eldhús og baðh.
Verð 28.3 millj.

5-6 herb. einbýli neðst í Fossvoginum. Býður upp á mikla stækkunarmöguleika. Bílskúr er innr. sem stúdíóíbúð í dag sem gefur góðar tekjur.
Verð 110 millj.

254 fm hús sem er kjallari með sjónv.h., hobbýherb., salerni, þv.hús og
geymsla. Miðhæð er gestasn., eldh.,
stofa og borðst. Í risi eru 2 svefnh.
Verð 57 millj.

Nýjar íbúðir í grónu hverfi, 160 til
164 fm. Íbúðir skilast fullbúnar án
gólfefna. Lóð verður fullfrágengin.
Áætluð afhend. er í nóv.-des. 2007.

95.6 fm 3ja herb. íbúð á efstu hæð,
horníbúð. Tvö svefnh., stofa, eldhús, baðh., þv.hús og geymsla innan íbúðar. Gott útsýni til allra átta.
Verð 29.9 millj.

Strandvegur - Garðabær

Eyrargata - Ingólfur - Eyrarbakki Traðarland - Fossvogur

Efstaland - Fossvogur

Klukkuberg - Hafnarfirði

Um er að ræða fallega 4ra herb.
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi, stæði í bílgeymslu. Mikið og gott útsýni er úr
íbúðinni. Laus við kaupsamning.
Verð 43,2 millj.

Húsið Ingólfur sem er 124,7 fm að
stærð er með elstu húsum á Eyrarbakka. 4 svefnherbergi, stofa,eldhús
og baðherbergi.
Verð tilboð

Gott 365 fm einbýlishús með stórum bílskúr neðst í Fossvoginum.
Stór lóð sem býður upp á stækkunarmöguleika á húsinu.
Verð 93 millj.

80,1 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð. 2
svefnh., stofa, eldh. og baðherbergi.
Parket á gólfum. Flísar á baðh. Stórar suðursvalir. Snyrtileg sameign.
Verð 24,5 millj.

3 herb. 80,2 fm jarðhæð í sérbýli
með garði og ca 30 fm lokuðum
sólpalli. Stofa og borðstofa eru
parketlög, eldhúsi, 2 svefnh.
Verð 26.7 millj.

Þorláksgeisli - 112 Grafarholti- Jörfagrund - Kjalarnes

Drápuhlíð með bílskúr

Lautasmári - Kópavogur

Hraunbær - Reykjavík

Falleg og stór 4ra herbergja íbúð á
þriðju hæð í góðu lyftuhúsi. Bílageymsla. Gott lán sem hægt er að
yfirtaka á þessari íbúð. Laus við
kaupsamning.
Verð 34.9 millj.

Einbýlishús 191 m² þar af bílskúr
40.2 m². 5 herb. 4 svefnh. Parket og
náttúrsteinn. Gólfhiti með hitastýringu. Ágætis útsýni til Reykjavíkur.
Verð 39,9 millj.

Hæð og ris með sérinngangi og bílskúr alls 196 fm. Á hæðinni eru 2
saml. stofur, nýtt eldhús, baðherb.,
og 2 herb. Ris er herb., stofa, þv.hús.
Verð 55 millj.

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

56.4 fm 2ja herb. íbúð. Parket er á
stofu og svefnh. Baðherbergi hefur
verið endurnýjað, þvottavélatengi
og nýtæki. Sameign er snyrtileg.
Verð 15.9 millj.

Gulaþing - Einbýli

Grettisgata - Miðbær - Einbýli

Tröllakór - Kópavogur

Rofabær - Árbær

Seljabraut - 109 Reykjavík

Einbýlishúsa lóð með samþykktum
teikningum hannað af Tryggva og
Erlu arkitektum í LA fyrir um 429 fm
hús. Glæsilega hannað hús. Teikningar á skrifstofu Stakfells.
Verð 36.9 millj.

Húsið skiptist í kjallara, hæð og ris.
Fyrsta hæð skiptist í snyrtingu, eldhús og borðstofu. Í risi eru þrjú herbergi. Kjallari skiptist í baðherbergi,
þvottahús og tvö herbergi.
Verð 47 millj.

Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna. Allar íbúðir eru með rúmgóðum herb. og stórum suðursvölum.
Stutt í skóla, útivist og góðar
gönguleiðir. Traustur byggingaraðili
Verð 26.2 millj.

Góð 99,7 fm íbúð við Rofabæ. Tvö
svefnherbergi, stofa, stórar svalir,
gott eldhús, geymsla og baðherbergi á annarri hæð. Íbúðin er opin
og björt.
Verð 23.9 millj.

Stúdíó íbúð á efri hæð í verslunarhúsnæði með sérinngang. Eldhús
og stofa eru eitt rými, svefnloft og
baðherbergi. Sérmerkt bílastæði
fylgir eign. Íbúð er haglega útfærð.
Verð 16.7 millj.
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UM HEITIÈ
5PPL Å S  

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

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

6ERSLUN

3NYRTILEG  HERB ÅBÒÈ ¹ GËÈUM STAÈ
Å (ËLAHVERFINU TIL LEIGU FR¹ OG MEÈ 
NËVEMBER Å  M¹NUÈI  ÖÒS ¹ M¹N
UÈI JA M¹NAÈA BANKA¹BYRGÈ SKILYRÈI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

6ILTU LÁTTAST HRATT OG
ÎRUGGLEGA

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA ALMENNA
SMÅÈAVINNU 3ËLPALLAR GIRÈINGAR
SKJËLVEGGI OG FL ,ÎGGILDUR HÒSA
SMÅÈAMEISTARI &ELLUM EINNIG
TRÁ AF ÎLLUM ST¾RÈUM OG GERÈ
UM (ÎFUM EINNIG BURÈARMIKLAR
KERRUR TIL LEIGU
¶AULVANIR MENN SNÎR HANDTÎK
3¾LUGARÈAR EHF
!UÈUNN S    +¹RI S
 

4IL BYGGINGA

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

¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹ UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU
ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP ,EIGULISTANS +ÅKTU
INN ¹ WWWLEIGULISTINNIS EÈA HAFÈU
SAMB VIÈ OKKUR Å S  

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

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

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA BÒSLËÈAFLUTNINGA
OG AÈRA FLUTNINGA 'ËÈ ÖJËNUSTA %RUM
MEÈ BESTA VERÈIÈ 5PPL Å SÅMA 
   

®NNUR ÖJËNUSTA

3UMARBÒSTAÈIR

.UDD
.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  

(ÒSAVIÈHALD

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

%NGLALJËS 3   
 
%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN
(VAÈ VILTU VITA UM FRAMTÅÈINA
!NDLEG LEIÈSÎGN FYRIRB¾NIR
TRÒNAÈUR %R VIÈ ALLA DAGA FR¹ 
¹ H¹DEGI TIL  ¹ MIÈN¾TTI
,¹RA SP¹MIÈILL 6ISA%URO

®KUKENNSLA
®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON
®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON
WWWFLORIDAHUSIS (ÒS TIL LEIGU Å
/RLANDO &LORIDA 5MSJËN EIGNA OFL S
 

ÞJÓNUSTA

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

(REINGERNINGAR

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

-AGNHÒS EHF

!LHLIÈA VIÈHALD FASTEIGNA INNAN OG UTAN
3     
6IÈHALD BREYTINGAR ÒTI OG INNI
3ËLPALLAR GERUM TILBOÈ 3MÅÈALAUSNIR
S  

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

3J¹UM UM ÎLL GLERSKIPTI VIÈGERÈIR OG
BREYTINGAR UTANHÒSS SEM INNAN &YRIR
HÒSEIGENDUR OG HÒSFÁLÎG 4ILBOÈ ÖÁR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU &AGÖJËNUSTAN EHF
S  

&AGMANNSVERK

3MIÈIR GETA B¾TT VIÈ SIG PARKETLÎGNUM
OG ALLRI SÁRSMÅÈI INNANDYRA 4ILBOÈ EÈA
TÅMAVINNA VÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ 3ÅMI
 

!LSP¹  

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

(ANNA    


HEIMILIÐ

#HIHUAHUA HVOLPAR TIL SÎLU 5PPL ¹
BJORK VISIRIS (EIMASÅÈAN ER ¹ DYRA
LANDIS UNDIR ,ÅNA FÅNA EÈA Å S  
+VEÈJA "JÎRK

(EILSUVÎRUR

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

3ÅMASP¹ FYRIRB¾NIR DRAUMAR TAROT
!NDLEG LEIÈSÎGN   6ISAEURO
+RISTJANA SP¹MIÈILL ¶EIR SEM TIL MÅN
VILJA LEITA 0ANTIÈ TÅMA Å S   
 

$ULSPEKISÅMINN  
  

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

4IL LEIGU Å )NNRI .JARÈVÅK NOKKUR MISMUN
ANDI BIL Å ÅÈNAÈARHÒSN¾ÈI  «DÕR LEIGA
5PPL Å SÅMA   OG  

!TVINNUHÒSN¾ÈI

$ÕRAHALD

%INKATÅMAR %RLA S  

!TVINNUHÒSN¾ÈI

4IL LEIGU   BÅLAST¾ÈAPL¹SS ¹ RÁTTING
ARST¾ÈI Å +ËPAVOGI ,EIGIST TIL LANGTÅMA
!ÈEINS TRAUSTIR MENN KOMA TIL GREINA
5PPL Å S  

'IFSVEGGIR

4ÎKUM AÈ OKKUR AÈ SETJA UPP GIFSVEGGI
5PPL Å S  

,¾KKAÈ VERÈ 

4IL SÎLU  FM GL¾SILEG GARÈHÒS 3ELJUM
 SÅÈUSTU HÒSIN ¹ L¾KKUÈU VERÈI 6ERÈ
NÒ  KR !LT¾KNI SÅMI  
WWWFRISTUNDAHUSCOM

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

0ANTIÈ TÅMANLEGA FYRIR
HÒSVAGNINN

.ÕSTANDSETT OG UPPHITAÈ HÒS ¹
%YRARBAKKA 3TËR HJËLH
HÒSB 
P M¹N ,ÅTIL HJËLH
HÒSB  P
M¹N &ELLIH  P M¹N Å  M¹NUÈI
3  
'EYMUM HJËLHÕSI OG HÒSBÅLA 3KJËLGOTT
VAKTAÈ ÒTISV¾ÈI Å 2EYKJAVÅK  KR PER
FM 5PPL Å S     

&ELLHÕSI

(ESTAMENNSKA

TJALDVAGNAR

4IL LEIGU UPPHITAÈ GEYMSLUHÒSN¾ÈI ¹
3UÈURNESJUNUM 4EK Å GEYMSLU FELLIHÕSI
OG TJALDVAGNA 5PPL Å S  

(¹G¾ÈAPLAST

(¹G¾ÈAPLAST
Å
HESTHÒSAGRINDUR
OG VEGGJAKL¾ÈNINGAR &LOTTIR LITIR %
3IGURÈSSON EHF 3  

%IK

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

'ISTING
2JÒPA

"ËKAÈU STRAX (ËTEL "JARG &¹SKRÒÈSFIRÈI
3ÅMI  

-.5$!'52  OKTËBER 



3-!5',µ3).'!2
-ORGUNVERÈARFUNDUR
#AFÁ "LEU

ATVINNA

MATREIÈSLUMAÈUR YFIR
KOKKUR 

!TVINNA Å BOÈI
2¾STING

+RINGLUNNI

¶RIF

6ILJUM B¾TA VIÈ STARFSFËLKI Å ÖRIF
SEM FYRST (ENTAR FYRIR HEIMA
VINNANDI 5NNIÈ FR¹ KL  TIL 
EÈA  VAKTIR   
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS 5PPL UM
STARFIÈ VEITIR S  

-ATREIÈSLA
6ILJUM R¹ÈA MATREIÈSLUMANN
EÈA MANNKONU MEÈ REYNSLU
,EITUM AÈ FERSKUM OG KRÎFTUG
UM STARFSKRAFTI SEM H¾GT ER AÈ
STËLA ¹
¹HUGASAMIR HAFI SAMBAND Å
SÅMA   EÈA ¹ STAÈNUM
EÈA ¹ WWWKRINGLUKRAINIS

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VANAN
MATREIÈSLUMANN YFIRKOKKUR 
¶¾GILEGUR VINNUTÅMI 'ËÈ LAUN Å
BOÈI RÁTTAN AÈILA
5PPL GEFA *ËN Å S  
OG 3IGNÕ Å S   EÈA ¹
STAÈNUM #AFÁ "LEU +RINGLUNNI
3  

2ÎDD BARNA VIÈ SKILNAÈ
VERULEIKI OG ÖRËUN ÒRR¾ÈA
&R¾ÈSLUNEFND &ÁLAGSR¹ÈGJAFAFÁLAGS ¥SLANDS STENDUR FYRIR OPNUM
FUNDI ¹ 'RAND HËTELI MIÈVIKUDAGINN OKT KL  

$AGSKR¹
 -EÈ AUGUM BARNSINS 2ANNSËKN UM UPPLIFUN BARNA SEM FARA Å
GEGNUM SKILNAÈ
2ANNVEIG 'UÈMUNDSDËTTIR FÁLAGSR¹ÈGJAÙ -37 FJÎLSKYLDUR¹ÈGJAÙ OG S¹T
TAMAÈUR 3TARFAR VIÈ &JÎLSKYLDUÖJËNUSTU KIRKJUNNAR OG ¹ EIGIN STOFU
 FRAM ¹BYRG
(ERA «SK %INARSDËTTIR FÁLAGSR¹ÈGJAÙ VIÈ &JÎLSKYLDU OG FÁLAGSÖJËNUSTU
2EYKJANESB¾JAR

&JARÈARBAKARÅ (AFNARFIRÈI
«SKAR EFTIR STARFSMANNI Å
VERSLUN 6INNUTÅMI  
3TARFSLÕSING !FGREIÈSLA OG
SKR¹NING PANTANA 6IÈKOMANDI
ÖARF AÈ VERA J¹KV¾ÈUR STUNDVÅS
OG SNYRTILEGUR
5MSËKNIR SENDIST ¹ FJARD
ARBAKARI SIMNET IS .¹NARI
UPPLÕSINGAR Å SÅMA  
(ALLDËR OG   "RAGI

 3¹TTAMIÈLUN MILLI FORELDRA UM HAG OG ÖARÙR BARNA VIÈ SKILNAÈ
)NGIBJÎRG "JARNARDËTTIR LÎGMAÈUR S¹TTAMAÈUR OG FORMAÈUR 3¹TTAR
&ÁLAGS UM S¹TTAMIÈLUN
5MR¾ÈUR OG FYRIRSPURNIR
&UNDARSTËRI %RLA ¶ËRÈARDËTTIR FÁLAGSR¹ÈGJAÙ OG FORSTÎÈUMAÈUR
&JÎLSKYLDUMIÈSTÎÈVARINNAR
3KR¹NING ¹ MORGUNVERÈARFUNDINN ER HJ¹ /KTAVÅU 'UÈMUNDSDËTTUR
GJALDKERA FR¾ÈSLUNEFNDAR ¹ NETFANGINU OKTAVIA FEFIS
(¾GT ER AÈ GREIÈA BEINT INN ¹ REIKNING NEFNDARINNAR ¹ NR  
KT   KR 
4AKIÈ DAGINN FR¹ OG SKR¹IÈ YKKUR SEM FYRST
+VEÈJA
&R¾ÈSLUNEFNDIN

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

+ENNARI UPPELDISMENNTAÈUR STARFSMAÈ
UR EÈA GËÈUR LEIÈBEINANDI ËSKAST Å
LEIKSKËLA Å +ËPAVOGI 'ËÈ VINNUAÈSTAÈA
OG SKEMMTILEGT STARF Å BOÈI 5PPL Å SÅMA
  OG  

!KTU 4AKTU 3KÒLAGÎTU

,EITAR AÈ ÖÁR +VÎLD OG HELGARVINNA Å
BOÈI 3KEMMTILEG VINNA ¹ SKEMMTILEG
UM VINNUSTAÈ !LLIR HVATTIR TIL AÈ S¾KJA
UM 5MSËKNIR ¹ AKTUTAKTUIS
3TARFSKRAFTUR ËSKAST (ELST VANUR
(JËLBARÈAVERKST¾ÈI 'RAFARVOGS 3 


3TARFSFËLK ËSKAST

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

:INKSTÎÈIN Å (AFNAFIRÈI ËSKAR EFTIR STARFS
FËLKI FRAMTÅÈARSTARF Å BOÈI FYRIR RÁTTA
AÈILA .¹NARI UPPL VEITIR 2AGNAR Å S 
 MILLI KL  

0ÅPULAGNIR

&AGLAGNIR EHF ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA VANA
PÅPULAGNINGAMENN VEGNA MIKILLA VERK
EFNA 5PPL Å SÅMA   "ENIDIKT

®RYGGISG¾SLAN EHF ËSKAR
EFTIR STARFSFËLKI

6EGNA MIKILLA ANNA VANTAR STUNDVÅST OG
¹BYRGT FËLK Å VINNU   TÅMA VAKTIR Å 
DAGA OG FRÅ Å  DAGA EINNIG VANTAR Å HELG
ARVINNU "¾ÈI KARLMENN OG KVENFËLK ¹
ALDRINUM   ¹RA 5PPL GEFUR %INAR Å
S   MILLI KL  
2IZZO 0IZZERIA ËSKAR EFTIR VÎNUM PIZZ
ABÎKURUM SÅMAAFGREIÈSLUFËLKI OG BÅL
STJËRUM 5PPLÕSINGAR VEITIR $IDDI Å S
 

6EITINGAHÒSIÈ 6EGAMËT
«SKAR EFTIR FËLKI Å ELDHÒS 'ËÈ
LAUN Å BOÈI FYRIR GOTT FËLK
5PPL ¹ STAÈNUM EÈA SENDIÈ
UMSËKN ¹ VEGAMOT VEGAMOT
IS

!TVINNA ËSKAST

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

6EGAMËT
6EGAMËT ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI
EINUNGIS Å FULLT STARF REYNSLA
¾SKILEG EN EKKI NAUÈSYNLEG
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM EÈA ¹
VEGAMOTIS
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TILKYNNINGAR
«SKUM EFTIR RAFVIRKJUM OG NEMUM Å
VINNU 5PPL Å SÅMA  
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%INKAM¹L

Hringdu í síma

3TARFSKRAFTAR ËSKAST

"AKARÅ Å (FJ ËSKAR EFTIR STARFS
KRAFTI Å AFGREIÈSLU ¹ TVÅSKIPTAR VAKTIR
'ETUM EINNIG B¾TT VIÈ HELGARSTARFS
FËLKI 'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTT FËLK
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM  Å S
  3IGURÈUR

PLÒSIS

3ÕNDU ÖIG SJ¹ÈU AÈRA ¥SLENZKUR AFÖREY
INGARVEFUR FYRIR FULLORÈNA

ef blaðið berst ekki
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„Okkar fegurstu stundir
fljúga hraðast hjá.“
(EIMSPEKINGURINN 6IRGILL ER
HÎFUNDUR MEISTARAVERKSINS
%NEASARKVIÈU ¶AÈ HAFÈI MIKIL
BËKMENNTA¹HRIF Å 2ËMAVELDI
HINU FORNA OG ENN ER VÅÈA FJALL
AÈ UM ÖAÈ ÖAR SEM KLASSÅSK
FR¾ÈI ERU KENND

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

¶%44! '%2¨)34  /+4«"%2 
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Esjan flutti 258 Íslendinga heim

 &YRSTI KAFB¹TURINN

¶ENNAN DAG ¹RIÈ  LAUK GIFTUSAMLEGA HEIM
FLUTNINGI  ÅSLENSKRA RÅKISBORGARA SEM HÎFÈU
TEPPST Å %VRËPU VEGNA ËFRIÈARINS SEM ÖAR GEISAÈI
3TRANDFERÈASKIPIÈ %SJA SËTTI Ö¹ TIL 0ETSAMO Å
.ORÈUR &INNLANDI EN ÖANGAÈ HÎFÈU ÖEIR FLESTIR
KOMIÈ MEÈ LEST FR¹ 3TOKKHËLMI ÖAR SEM ÖEIR
HÎFÈU SAFNAST SAMAN Å LOK SEPTEMBER &LESTIR
KOMU ÖANGAÈ FR¹ +AUPMANNAHÎFN
%SJAN LAGÈI AF STAÈ FR¹ 2EYKJAVÅK TIL AÈ S¾KJA
FËLKIÈ HINN  SEPTEMBER EFTIR AÈ BRESK OG ÖÕSK
HERNAÈARYFIRVÎLD HÎFÈU GEFIÈ HENNI FARARLEYFI
(ÒN VAR ÖË HERTEKIN AF ÖÕSKUM HERFLUGVÁLUM ¹
ÒTLEIÈ OG VAR SKIPAÈ AÈ SIGLA TIL ¶R¹NDHEIMS ÖAR
SEM HÒN VAR KYRRSETT Å FJËRA DAGA ¶AR KOMU TVEIR
ÅSLENSKIR SJËMENN UM BORÈ ¶ETTA LENGDI LEIÈ
HENNAR UM  SJËMÅLUR
(INN  OKTËBER VAR LAGT AF STAÈ HEIM FR¹
0ETSAMO ¶RENGSLI VORU MIKIL EN FARÖEGAR
SKEMMTU SÁR EFTIR FÎNGUM MEÈ HLJËÈF¾RASL¾TTI







SÎNG UPPLESTRI OG DANSI OG G¹FU MEÈAL ANNARS
ÒT BLAÈ SEM ÖEIR NEFNDU ¥SHAFSPËSTINN ¶AÈ VAR
LESIÈ UPP Å ÒTVARPI SKIPSINS %SJAN HAFÈI VIÈKOMU
Å +IRKWALL ¹ /RKNEYJUM VEGNA AFSKIPTA BRESKS
EFTIRLITS %N HEIM KOMST HÒN GEGNUM ALLAR H¾TTUR
OG VAR VEL FAGNAÈ ENDA HAFÈI HENNAR VERIÈ BEÈIÈ
MEÈ EFTIRV¾NTINGU AF ¹STVINUM FARÖEGANNA OG
ÖJËÈINNI ALLRI





SEKKUR ÖENNAN DAG Å
HÎFNINNI Å #HARLESTON
-EÈ HONUM FËRST
UPPFINNINGAMAÈURINN OG
SJÎ MANNA ¹HÎFN
+VIKMYNDIN %INR¾ÈIS
HERRANN EFTIR #HARLES
#HAPLIN ER FRUMSÕND
¶ÕSKI NASISTAFORINGINN
(ERMANN 'ÎRING SVIPTIR
SIG LÅFI
¥SLENSKA FISKVEIÈILÎG
SAGAN ER F¾RÈ ÒT Å 
SJËMÅLUR
-INNIHLUTASTJËRN !LÖÕÈU
FLOKKS UNDIR FORYSTU "ENE
DIKTS 'RÎNDAL TEKUR VIÈ
VÎLDUM (ÒN SAT TIL 
FEBRÒAR 
4ILKYNNT ER AÈ -IKHAÅL
'ORBATSJOV HLJËTI
FRIÈARVERÈLAUN .ËBELS

¶*«.5345-)¨34®¨). ER ¹ FYRSTU H¾È Å MIÈRI ÖYRPINGUNNI

Jónshús fyrir
eldri borgara
Ný þjónustumiðstöð fyrir
eldri borgara í Garðabæ var
formlega tekin í notkun síðastliðinn föstudag í Jónshúsi, Strikinu 6 á Sjálandi.
Þar verða glæsilegar höfuðstöðvar félagsstarfs eldra
fólksins en einnig er áfram
boðið upp á það á fleiri stöðum í bænum.
Þjónustumiðstöðin
í
Jónshúsi er 508 fermetrar að flatarmáli. Í henni er
aðstaða fyrir hvers konar
félagsstarf, matsalur og
framreiðslueldhús. Að auki
verður
hárgreiðslustofa

og fótsnyrtistofa í húsinu.
Hægt verður að kaupa hádegisverð
í
matsalnum
innan skamms tíma.
Með tilkomu Jónshúss
flyst miðstöð þjónustu við
eldri borgara í Garðabæ á
Sjálandið og um leið verður
hægt að efla hana í nýju og
fallegu húsnæði. Jónshús er
þyrping sex húsa. Í þeim eru
134 íbúðir fyrir fólk 60 ára
og eldri. Þjónustumiðstöðin
er á fyrstu hæð í miðri þyrpingunni og þangað eru allir
eldri borgarar alls staðar að
úr Garðabæ velkomnir. GUN

Ástkær sonur okkar og
bróðir minn,

Sigurður Tryggvason
Heiðargerði 86,

lést á heimili sínu aðfaranótt 11. október.
Útförin auglýst síðar.
Steinunn Ástvaldsdóttir
Tryggvi Sigurðsson
Ástvaldur Tryggvason

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Birna Hafstein
er látin.
Jakob V. Hafstein
Júlíus Hafstein
Áslaug B. Hafstein
barnabörn og barnabarnabörn.
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6ORUM SANNKÎLLUÈ BLËMABÎRN
„Kveikjan að versluninni var sú að við
krakkarnir í fjölskyldunni og fleiri börn
gengum um bæinn og seldum gerviblóm
sem mamma bjó til úr kreppappír.
Við vorum sannkölluð blómabörn.
Pabbi keyrði okkur líka suður með
sjó og víðar í sölutúra,“ segir Gyða
Gísladóttir, eigandi blómabúðarinnar
Burkna í Hafnarfirði. Verslunin fagnar
45 ára afmæli nú á haustdögum og hefur
alltaf verið í eigu sömu fjölskyldu.
Var stofnuð haustið 1962 af foreldrum
Gyðu, Sigrúnu Þorleifsdóttur og Gísla
Jóni Egilssyni, sem nú er látinn. Árið
1996 keypti Gyða búðina en hefur alltaf
unnið þar fyrir utan nokkur ár sem hún
bjó erlendis.
Bregðum okkur aftur til fortíðar með
hjálp Gyðu. „Pabbi var sjómaður en
missti heilsuna og kom í land. Þar sem
mamma er handlagin og listræn kona og
gerviblómin hennar geysivinsæl varð
það úr að þau stofnuðu blómabúðina.
Hún var meðal þeirra fyrstu á höfuðborgarsvæðinu. Blómabændur voru
ekki með sameiginlega dreifingu á
þessum tíma en byrjuðu með markað í
bílskúr í Álfheimunum. Þangað fórum
við á hverjum morgni að ná í blóm og
keyptum fyrir söluna daginn áður.
Úrvalið var takmarkað því ekkert
var flutt inn. Túlípanar fengust þó
allan veturinn og einhverjar rósir og
baunablómi man ég eftir. Aspas var

ræktaður til að klippa niður og hafa
með blómunum. Þá var líka svo mikil
pottablómamenning. Ég sakna hennar.
Allar konur að gefa hver annarri
afleggjara og þótti sérstakur fengur í
fágætum tegundum.
Um 1980 hafði blómabúðunum fjölgað
og markaðurinn var fluttur upp á Höfða.
Þá var farið um miðjar nætur, jafnvel
klukkan þrjú, og beðið í bílnum eftir
að opnað væri klukkan sjö. Þeir sem
voru aftarlega í röðinni fengu oft ekki
neitt. Síðar komst sú aðferð á að mæta
klukkan sjö og draga númer úr potti. Sá
sem var með lægstu tölu valdi fyrst og ef
maður var meðal 10 lægstu borgaði sig
að bíða, annars ekki. Stundum var keyrt
austur í Hveragerði í blómaleiðangra
en heiðin var óskemmtileg yfirferðar
og bílakosturinn ekki beysinn heldur.
Pabbi átti gamlan Austin sem var
götugur í botninum og ef bleyta var á
vegunum gengu gusurnar yfir mann.
Svona var nú bara lífið þá.
Það hefur ýmislegt gengið á
í
blómabransanum
en
íslenskir
garðyrkjumenn hafa staðið sig mjög vel.
Svo lagaðist úrvalið mikið þegar farið
var að flytja inn blóm, blöð, greinar og
annað slíkt. Það var ekkert svoleiðis til
að byrja með. Þá var heldur ekki til oasis
til að skreyta í heldur notað frauðplast.
Árið 1995 fórum við að flytja inn vörur
frá fyrirtæki sem heitir Homeart og

seljum þær í miklum mæli. Nú höfum
við nýtekið við umboði fyrir vörum frá
Margit Brant, dönskum tískuhönnuði
sem hannar flottar gjafavörur.
Burkni var fyrst í gamla pósthúsinu
við Strandgötu en 1968 réðust foreldrar
mínir í að kaupa hæðina á Linnetstíg 3
sem við erum í núna. Það hús þótti út úr
þá, byggt á uppfyllingu niðri í fjöru og
allt ómalbikað í kring. Nú er það alveg
í miðjum bæ. Foreldrar mínir voru
með þeim fyrstu hér í Firðinum sem
lýstu upp götuna fyrir jólin og höfðu
ljós í gluggum. Fólk fór í bíltúra til að
skoða.“
Þótt eiginmaður Gyðu sé ekki með
henni í verslunarstörfunum kveðst hún
fá góðan stuðning frá honum og öðrum
í fjölskyldunni. „Það er nauðsynlegt
að eiga góða að þegar maður stendur
í svona rekstri. Við höfum líka haft
traust starfsfólk alla tíð og það er
einstakt lán.“
Í lokin rifjar Gyða upp sérstakar
stundir í búðinni sem eru sterkar í
minningunni. „Frænkur mínar, bæði í
móður- og föðurætt, komu stundum á
nóttunni í jólamánuðinum og hjálpuðu
mömmu að þrífa, skreyta og stilla út
og þá var oft gaman. Mikið sungið og
hlegið. Við rifjum þetta næturfjör
stundum upp. Eftir því muna allir sem
hafa eitthvað komið nálægt þessari
búð.“
GUN FRETTABLADIDIS

Erla Hauksdóttir
Ingimundur Konráðsson

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

Keyptu Hótel Stykkishólm
Sverrir Hermannsson og Björgvin
Þorsteinsson lögmaður keyptu nýlega Hótel Stykkishólm og stefna að
heilmiklum endurbótum á hótelinu.
Svo miklum að það verði orðið að góðu
fjögurra stjörnu hóteli að framkvæmdum loknum.
Auk endurbótanna stefna nýir eigendur að því að stækka hótelið en

þegar hefur fengist leyfi fyrir því að
bæta hæð ofan á nýbyggingu við hótelið. Þá mun ráðstefnuaðstaðan einnig
batna verulega.
Sverrir og Björgvin eiga fyrir Hótelið
í Ólafsvík auk ferðaþjónustufyrirtæki
sins Snjófell á Arnarstapa, sem er með
gistingu og ferðir á Snæfellsjökul.
WWWSTYKKISHOLMSPOSTURINNIS
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BÓNUS BÝÐUR BETUR

Látið ekki
blekkjast !
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Samkvæmt verðkönnun ASÍ var
kg-verð á rauðum eplum hjá
keppinaut Bónus 79
7 kr. en við
innkaup er kg-verðið á
kassakvittun
i
130 kr.
Kínakál kostaði 120
1 kr. samkvæmt
sömu könnun en á kassakvittun
k
er hið
raunverulega
u
verð 269 kr.
0F&DLQIUDQVNDUNDUW|ÀXUNRVWXäXt
Q
könnun ASÍ 266 kr. en á raunverulegri
kassakvittun er verðið 465 kr. kg.

7cjhWÅÂjga¨\hiVkZgÂ
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Íslensk náttúra er
stórbrotin og fögur.
Flestum þykir ekki
þörf á að ræða það
mál frekar. Mér
hefur þó persónulega löngum þótt hún
heldur ofmetin og er
aðeins ein ástæða fyrir
því: hér á landi er tilfinnanlegur skortur á
áhugaverðu dýralífi. Það er til
dæmis asnalegt að við séum eitt af
sárafáum Evrópulöndum sem eiga
sér engar innfæddar skrið- eða
froskdýrategundir. Skriðdýr þykja
töff; það sannast víst best á því að
enginn eiturlyfjasali getur talist
maður með mönnum öðruvísi en að
eiga snák. Froskdýr þykja aðeins

minna töff, þrátt fyrir að vera oft
slímug og eitruð.
Aftur á móti ætla ég ekki að halda
því fram að íslensk dýr, þau sem á
annað borð eru til staðar, séu endilega minna áhugaverð en kvikindi
annarra þjóða. Slík hugmynd er að
sjálfsögðu af og frá; vandamálið er
heldur í því fólgið að íslensk dýr eru
fá og sjaldséð.
Sumum finnst landslag lítils virði
ef það heitir ekki neitt; mér er slétt
sama um örnefni. Náttúrulegt
umhverfi öðlast fyrst og fremst
gildi í mínum huga þegar ég sé villt
dýr nota það sem vettvang til að
sinna sínum málum. Æsilegasta fjallganga sem ég hef farið í var þegar
ég gekk á einhvern hól á Suðurlandi
sem mér er fyrirmunað að muna

hvað heitir. Í þeirri ferð rakst ég á
fálka og varð vitni að háskalegri
baráttu tveggja kóngulóa upp á líf
og dauða. Ég man vart annað úr
göngunni, ef satt skal segja, enda
landslag mér lítils virði ef það
inniheldur ekki lífsbaráttu dýranna.
Það skal viðurkennast að ég er
borgarbarn og þar af leiðandi ekki
alveg nógu vel staðsett til þess að
vera með miklar meiningar um
íslenska náttúru. En það mætti svo
sem alveg bæta dýrum í borgarlandslagið líka, mín vegna. Ég er að
verða svolítið leið á þessum eilífu
spörfuglum alltaf hreint og vil
meina að nokkrir vel valdir íkornar
gætu hresst verulega upp á svartasta
skammdegið með krúttlegum uppátækjum sínum.
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Tennis er skemmtileg hreyﬁng.

Skráning og upplýsingar  
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

Dane Cook Jessica Alba Dan Fogler
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3ÕNIR VÅDEËVERK Å
2EGNBOGANUM ¹ MORGUN
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Å 2EGNBOGANUM Å DAG MEÈ ,ORTI

-YNDLIST Å 2EGNBOGANUM
Myndlistarhátíðin
Sequences stendur yfir um
þessar mundir, en undir
formerkjum hennar fara
fram listviðburðir víðs
vegar um höfuðborgina.
Hluti af dagskrá Sequences fer
fram í Regnboganum, Hverfisgötu 54, í dag og á morgun. Í dag
verður það listfélagsskapurinn
Lortur sem stígur á svið með stuttmyndadagskrá og sérlegan leynigest.
Bjarni Sigurbjörnsson, betur
þekktur sem Bjarni massi, er meðlimur í Lorti. „Lortur er félagsskapur sem upphaflega var stofnaður í kringum kvikmyndagerð en
hefur tekið nokkrum breytingum
á liðnum árum. Meðlimir hafa
farið í ýmsar áttir í sinni listsköpun og því er Lortur farinn að láta
til sín taka á ólíkum listsviðum,“
segir Bjarni.
Dagskráin sem Lortur býður

upp á í Regnboganum er stuttmyndir með myndlistarívafi, að
sögn Bjarna. „Við ætlum þarna að
sýna verk sem við höfum unnið
nýlega. Þetta eru stuttar myndir
sem falla þó kannski ekki beint í
þetta hefðbundna stuttmyndaform. Þær eru fremur á mörkum
kvikmyndagerðar og myndlistar.
Sýndar verða myndir eftir mig og
mynd eftir Kristján Loðmfjörð
sem hann vann sem útskriftarverkefni frá myndlistarskóla í
Hollandi. Svo verður vel þess virði
að sjá framlag leynigestsins þar
sem hann er enginn annar en rithöfundurinn góðkunni Huldar
Breiðfjörð, en hann útskrifaðist
úr kvikmyndagerðarnámi í New
York nú í vor.“
Á morgun hýsir Regnboginn
aðra dagskrá á vegum Sequences,
en þá munu nokkrir myndlistarmenn sýna vídeólist. Ásdís Sif
Gunnarsdóttir er ein þeirra.
„Verkið heitir „Once again I
have fallen into my feminine
ways“. Þetta er ljóðræn og dram-

atísk vídeóstuttmynd um par sem
lendir í hremmingum. Lára Sveinsdóttir og Daníel Björnsson leika
parið og ég leik persónuna
„Techno-witch“.
Myndin er unnin upp úr gjörningi sem ég framdi í Leikhúsi listamannins í Klink og Bank á sínum
tíma,“ segir Ásdís.
Það er ekki á hverjum degi sem
myndlist er sýnd í bíó, en það
leggst vel í Ásdísi. „Vídeóverk
eftir mig var reyndar sýnt í Regnboganum í fyrra. Þá var ég með
gjörning fyrir sýningu verksins,
en ég sleppi því núna. Það var
samt afskaplega skemmtilegt; fólk
var með popp og kók og mikil bíóstemning ríkti.“
Aðrir listamenn sem sýna verk
sín á þriðjudag eru Sigtryggur
Berg Sigmarsson og Carsten
Aaschmann, Jóhannes Atli Hinriksson, Marthe Thorshaug, Baldur
Björnsson og Anna Lind.
Viðburðirnir hefjast kl. 17 báða
dagana og er aðgangur að þeim
ókeypis.
VIGDIS FRETTABLADIDIS
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„Hasarmyndir snúast í rauninni um að sitja í hjólhýsi allan
daginn og gera ekki neitt. Þú
kemur þangað klukkan sex að
morgni, klæðir þig upp, ferð
í förðun og meikið lekur inn
í húðina á þér yfir daginn
og það er bara virkilega
leiðinlegt.“

„Ef maður verður of mikill karakter utan hvíta tjaldsins, virðist það verða erfiðara fyrir fólk
að trúa þér í einhverju öðru
hlutverki á hvíta tjaldinu. Ég
held að það eyðileggi bara fyrir
manni. Sjáðu bróður minn.“
#!3%9 !&&,%#+ VILL EKKI FETA Å FËTSPOR
BRËÈUR SÅNS "EN HVAÈ VARÈAR ¹HUGANN FR¹
SLÒÈURPRESSUNNI

+)234%. $5.34 SEM LÁK MEÈAL ANN
ARS Å 3PIDERMAN MYNDUNUM SEGIR
LEIK Å HASARMYNDUM LEIÈINLEGAN

„Tengdamóðir mín segir
að kona eigi aldrei að
setja neitt á sig sem
hún hefur ekki efni á að
týna.“
#!4(%2).% :%4! */.%3 ER ANNT
UM SKARTGRIPINA SÅNA

FOLK FRETTABLADIDIS

3PRENGJUHÎLLINNI VEL TEKIÈ
AÂ^g\gcjjb]kZg[^
;dhhkd\hYVah
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{gZ^ihZbV[bVg`VhiV[HaiijkZ\^!={VaZ^i^hWgVji!
;dhhkd\hkZ\^d\@g^c\ajbÅgVgWgVji#JbZgVÂg¨ÂV
ÄiiVWn\\ÂhgWÅa^h"d\[_aWÅa^h]hV\gcjjb]kZg[^#
AZ^iVhiZgk^ÂVÂ[ZaaVcÅ_jWn\\Â^cVhZbWZhiVÂÄZ^gg^Wn\\Â
hZb[ng^gZg;dhhkd\^!ÄVghZbZgjZ^cWÅa^h]h!eVg]hd\
[_aWÅa^h]hcZÂhiYVacjbZcVaaiVÂ+]¨ÂV[_aWÅa^h]hd[Vc
HaiijkZ\Vg#CZÂhi{cÅ_Vhk¨Â^cjZg\Zgig{Â[ng^gikWÅa^h]hjb!
gVÂ]hjbd\hVbWÅa^[ng^g[ViaVÂV#Ìhk¨Â^cjZg[ng^g]j\VÂ
VÂ=gV[c^hiVgZ^h^WÂ^g[ng^gVaYgVÂV!]_`gjcVg]Z^b^a^d\
Ä_cjhijb^ÂhiÂ#:^cc^\Zg[ng^g]j\VÂVÂHVbi`VaYgVÂgVWn\\^
WÂ^g[ng^g[aV\hbZcca`id\Zgj{c¨hijaÂVÂHaiijkZ\^
&."'(#Ã{ZgjcZbZcYV\VgÂVg[ng^g]j\VÂ^g{hk¨Â^cjhZbd\
VabZccVgWÂ^g[_aWÅa^#

Sprengjuhöllin er vinsælasta hljómsveit landsins um
þessar mundir. Aðdáendur
sveitarinnar fjölmenntu
í Austurbæ á föstudagskvöldið til að fagna
útgáfu fyrstu hljómplötu
Sprengjuhallarinnar.
Plata Sprengjuhallarinnar kallast
Tímarnir okkar og fékk fantagóða
dóma hér í Fréttablaðinu á útgáfudaginn. Virtist gagnrýnin hafa
lagst vel í meðlimi sveitarinnar,
sem kölluðu stoltir yfir salinn í
fyrsta laginu: „Hvernig líst ykkur
á nýja tíma í íslensku poppi?“
Tónleikarnir voru annars fantavel heppnaðir og var gleðibros á
flestum gesta þegar þeir yfirgáfu
Austurbæ að þeim loknum.
Sprengjuhallarmenn fögnuðu svo
vel heppnuðu kvöldi með vinum
og kunningjum á Barnum.

&2"2)2 4«.,%)+!2 3TR¹KARNIR Å 3PRENGJUHÎLLINNI SÕNDU ÖAÈ OG SÎNNUÈU Å
!USTURB¾ ¹ FÎSTUDAGSKVÎLD AÈ ÖAÈ ER EKKI AÈ ¹ST¾ÈULAUSU AÈ ÖEIR ERU VINS¾LASTA
HLJËMSVEIT LANDSINS NÒ UM STUNDIR
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STA 4HORODDSEN FYLGDUST MEÈ SÅNUM
MÎNNUM
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¶ËRÈUR -¹R KOMU VEL UNDIRBÒNIR

Lindsay blönk eftir djammið
Ungstjarnan Lindsay Lohan hefur eytt öllum
peningum sínum í djammlíferni síðustu mánaða. Alls
hefur hún eytt um sjö milljónum dollara í sukkið, um
420 milljónum króna, að því er fram kemur í News of
the World. Lindsay hefur sem kunnugt er verið á
meðferðarheimili síðustu tvo mánuði til að reyna að
sigrast á áfengis- og vímuefnavanda sínum. Þegar
hún losnar út á næstu dögum mun hún ekki hafa efni
á eigin heimili.
Helstu útgjaldaliðir Lindsay Lohan eru 60 milljóna
króna hótelreikningur, nokkurra milljóna króna
reikningur fyrir dvölina á meðferðarheimilinu og
háir lögfræðireikningar eftir að hún hefur margsinnis
verið tekin fyrir ölvunarakstur.
„Lindsay fer beint til Los Angeles eftir meðferðina. Eina ástæðan er sú að hún verður að þéna peninga fljótt og vel,“ sagði heimildarmaður blaðsins.
Líferni hennar fyrir meðferðina fær ekki góða
umsögn hjá vinum hennar. „Hún veit ekkert hvað hún
hefur eytt miklu í kókaín,“ sagði vinur hennar. Auk
kókaínneyslunnar virtist Linday ekki hafa nokkrar
áhyggjur af því í hvað hún eyddi peningum sínum.
Þannig fékk hún reikning upp á 30 milljónir króna frá

3,900 /' 3.!5¨ ,INDSAY ,OHAN LOSNAR ÒR MEÈFERÈ Å VIKUNNI

(ÒN HEFUR EYTT ÎLLUM PENINGUM SÅNUM Å DJAMMIÈ
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3

hóteli og annan eins fyrir bílstjóra á vegum hótelsins,
en þá vildi hún hafa tilbúna þegar henni hentaði.
En þá er bara spurning hvort meðferðin hefur
skilað einhverju? „Þetta var tímaeyðsla í fyrri tvö
skiptin. Ég á eftir að sjá það gerast að Lindsay hætti
að skemmta sér,“ sagði kunningi hennar.

LÁTTU
DRAUMANA
RÆTAST
... með peningunum
sem þú átt nú þegar!

Úr mínus í plús!
„Markmið eru draumar með dagsetningu“

Námskeið I. kr. 9.000,Þriðjudaginn 16. október, kl. 18:20 – 22:20

Þúsundir íslendinga eru að spara
milljónir í vexti og verðbætur með
uppgreiðslukerﬁ spara.is.

Þriðjudaginn 13. nóvember, kl. 18:20 – 22:20

Á námskeiðinu lærir þú meðal annars:
- að greiða hratt niður lán með þeim peningum sem fara
nú þegar í afborganir
- að byggja upp sparnað og eignir óháð tekjum og skuldum
- allt um vexti, verðbætur og lánakjör

Hvenær ætlar þú að
bætast í hópunn?

- að fjárfesta á verðbréfamarkaði
- að búa sig fjárhagslega sem best undir líﬁð
- að undirbúa eftirlaunaárin
- að hafa gaman af því að eyða peningum

„Þú átt nóg af peningum“
Umsagnir:
„Það er mér sönn ánægja að mæla með þessari bók. Ég keypti hana vegna
þess að ég trúði ekki hinni ögrandi fullyrðingu höfundar. „ þú átt nóg af
peningum...“ Nú veit ég að þessi fullyrðing er sönn“
- Þráinn Bertelsson, rithöfundur.

FJÁRFESTINGAR
OG HLUTABRÉF

Námskeið II. kr. 9.000,Miðvikudaginn 17. október, kl. 18:20 – 22:20
Fimmtudaginn 15. nóvember, kl. 18:20 – 22:20

Láttu peningana vinna fyrir þig! Þú lærir að fjárfesta í eignum og hlutabréfum. Væntanlegur spútnik
á hlutabréfamarkaði verður kynntur á hverju námskeiði Spútnikinn frá febrúarnámskeiðinu 2006
hefur skilað okkur yﬁr 500% ávöxtun og á mikið eftir!
Námskeiðin verða haldin í stofu 132 í Öskju, Háskóla Íslands, við
Norræna húsið. Ath. sum stéttafélög greiða niður námskeiðin.
Skráning í síma: 587 2580 og á www.spara.is
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Fékk stjörnu á stétt

Bölvun
eða
blessun?

Leikarinn Sir Roger Moore, sem
gerði garðinn frægan sem James
Bond, hefur fengið stjörnu sína á
Frægðarstétt Hollywood. „Ég
hef átt í ástarsambandi við Hollywood í fjölda ára,“ sagði Moore,
sem er orðinn áttræður.
Moore lék í sjö Bond-myndum
á tólf árum. Lék hann í þeirri
fyrstu, Live and Let Die, árið
1973. Með honum við athöfnina
voru eiginkona hans Kristina,
dóttirin Deborah og synirnir
Geoffrey og Christian. Richard
Kiel, sem lék illlmennið Jaws í
Bond-myndunum The Spy Who
Loved Me og Moonraker, var
einnig á meðal viðstaddra.
Moore, sem starfar sem góðgerðarsendiherra
Sameinuðu
þjóðanna, saknar þess að leika
Bond en því miður hafi hann
orðið að hætta. „Stúlkurnar voru
farnar að yngjast, eða þá að ég
var orðinn of gamall,“ sagði hann
í léttum dúr.

Sofðu einu sinni hjá Chuck
og næsti maður sem þú hittir
er ást lífs þíns.
Brjálæðislega fyndin mynd!

Dóri DNA - DV

- J. I. S. Film.is

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU
LÝKUR ÞEGAR SÝNING MYNDAR HEFST

- L.I.B. Topp5.is

 
“VÁ”

“ ALG JÖRLEGA EIN STÖK”
- FBL

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

- B LAÐIÐ

“H EIMA ER BEST”

REIN VENTED THE
ROCK FILM ”
-Q

- I. Þ. Film.is

 

“M E Ð GÆSA HÚÐ AF
HRIFNIN GU”

“SO BEAUTI FUL
ITS HYPNOTIC”

- DV

- EMPIRE

SÍMI 564 0000

GOOD LUCK CHUCK
GOOD LUCK CHUCK LÚXUS
HALLOWEEN
SUPERBAD
SHOOT´EM UP
HÁKARLABEITA 600 KR.
HAIRSPRAY
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL

SÍMI 551 9000

kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10 14
kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
16
kl. 8 - 10.25
12
kl. 5.30 - 8 - 10.30
16
kl. 10.20
kl. 3.50 - 6
kl. 5.30 - 8
kl. 4
kl. 3.45 300 kr. Síð. sýningar

4 MONTHS ENSKUR TEXTI
EDGE OF HEAVEN ENSKUR TEXTI
ALEXANDRA ENSKUR TEXTI
HALLOWEEN
VEÐRAMÓT

kl. 5.40 - 8 - 10.15
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 10.15
kl. 8 - 10.30
kl. 5.40 - 8

12
12
14
16
14

kl. 8 - 10
kl. 8 - 10.10
kl. 6
kl. 6

14
16
16
12

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

GOOD LUCK CHUCK
THE KINGDOM
HEIMA - SIGURRÓS
VEÐRAMÓT

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

14
16
14
14

GOOD LUCK CHUCK
THE KINGDOM
HALLOWEEN
SUPERBAD
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GARÈINN FR¾GAN SEM *AMES "OND ¹
¹RUM ¹ÈUR
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Bloom slapp
ómeiddur
Leikarinn Orlando Bloom slapp
ómeiddur úr minni háttar árekstri
í Hollywood fyrir skömmu. Bloom
var að aka í
mestu makindum þegar
annar bíll ók í
veg fyrir hann,
sem varð til
þess að
leikarinn
klessti á
kyrrstæðan bíl.
Samkvæmt
/2,!.$/ ",//lögreglunni
var Bloom ekki ,EIKARINN SLAPP
undir áhrifum ËMEIDDUR ÒR ¹REKSTRI
áfengis og var Å (OLLYWOOD
á löglegum
hraða. Bloom
er þekkastur fyrir leik sinn í
myndunum The Lord of the
Rings, Pirates of the Caribbean
og Troy.

&LOTTUR -EGAS ¹ STËRA SVIÈINU

 
“SI GUR ROS HAVE
- MBL

 OKTËBER  -.5$!'52

Laugardalshöllin var nokkuð þétt
skipuð þegar Megas og Senuþjófarnir hófu leik sinn á laugardagskvöldið. Dagskráin hófst á fyrstu
tveimur lögunum af Frágangi, Konung Gustav III:s Mord og Ábendingu, en síðan tók við tveggja og
hálfs tíma rennsli í gegnum nokkur
af þekktustu lögum Megasar. Alls
voru flutt níu lög af Frágangi og
tuttugu lög af eldri plötum. Lög af
Millilendingu, Fram og aftur blindgötuna og Á bleikum náttkjólum
voru fyrirferðarmikil á dagskránni,
en plötur Megasar frá síðustu
tveimur áratugum eða svo voru að
mestu látnar eiga sig.
Megas var í fínu formi, söng vel

,!'!,)34)..
 +ONUNG 'USTAV )))S -ORD
 BENDING
 ,ËA ,ËA
 'OTT ER AÈ ELSKA
 3ÒT FLË Å BRJËSTIÈ INN
 2AGNHEIÈUR BISKUPSDËTTIR
 (EIMSPEKILEGAR VANGAVELTUR UM
ÖJËÈFÁLAGSSTÎÈU
 *ËLAN¹TTBURÈUR
 (UGGUTUGGA
 2EYKJAVÅKURN¾TUR
 4ILM¾LI
 6ERTU MÁR SAMFERÈA INNÅ BLËMA
LANDIÈ AMMA
 LAFOSSÒLPAN
 ¡G ¹ MIG SJ¹LF
 5PPSKERUH¹TÅÈ
 .APËLEON "EKK
 ,ITLIR S¾TIR STR¹KAR
 &REYJUF¹R
 3AGA ÒR SVEITINNI
 +VÎLD Å !TLAVÅK
 /RFEUS OG %VRIDÅS
 .IÈUR MEÈ N¹TTÒRUNA
 'AMLA GASSTÎÈIN VIÈ (LEMM
 - .ËTT
 4V¾R STJÎRNUR
 3P¹ÈU Å MIG
 +RËKËDÅLAMAÈURINN
 6IÈ SEM HEIMA SITJUM  
 0ARADÅSARFUGLINN

og hélt vel á spöðunum. Það var
helst að maður saknaði þess að
hann spjallaði aðeins meira á milli
laga. Senuþjófarnir eru frábær
hljómsveit og fór vel með öll þessi
meistaraverk sem voru á dagskránni. Þar er líka valinn maður í
hverju rúmi. Ryþminn var í höndum Nild Törnqvist trommuleikara,
Sigurðar Guðmundssonar bassaleikara og Guðmundar Kristins
Jónssonar sem fór á kostum á
ryþmagítarnum, en effektar og sóló
voru aðallega verk gítarleikarans
Guðmundar Péturssonar og hljómborðsleikarans Mikael Svensson
sem báðir áttu stjörnuleik.
Hljómsveitin fór vel með flest
lög kvöldsins, en hæstum hæðum
náði hún þegar hún djammaði lögin
svolítið upp og breytti útsetningum.
Ég nefni t.d. Reykjavíkurnætur,
Vertu mér samferða inní blómalandið amma, Litlir sætir strákar,
Orfeus og Evridís og Gömlu gasstöðina við Hlemm. Það sauð á
bandinu í þessum lögum. Dagskránni lauk á power-útgáfu af
Spáðu í mig og eftir stutt uppklapp
tók bandið þrjú lög til viðbótar sem
öll voru stórkostlega flutt: Krókódílamaðurinn, Við sem heima sitjum
# 45 og Paradísarfuglinn. Það var
eitthvað klappað að þessum þremur lögum loknum, en flestir tónleikagesta gerðu sér grein fyrir því
að þetta yrði ekki toppað.
Tónleikarnir í Höllinni voru
stærstu
tónleikarnir
á
ferli
Megasar. Það vakti athygli að dagskráin var nákvæmlega eins og sú
dagskrá sem Senuþjófarnir hafa
verið að spila í sumar. Og það var
ekkert verið að kalla til einhverja
gesti, aukahljóðfæraleikara eða
bakraddasöngvara. Það var sama
sex manna grunneiningin sem hélt
uppi þessum tónleikum og öllum
hinum. Það kom mér reyndar á

4«.,%)+!2
-EGAS OG 3ENUÖJËFARNIR
,AUGARDALSHÎLL  OKTËBER

((((
-EGAS OG 3ENUÖJËFARNIR VORU Å
MIKLUM HAM ¹ VEL HEPPNUÈUM TËN
LEIKUM Å (ÎLLINNI ¹ LAUGARDAGSKVÎLDIÈ
¶EIR FËRU ¹ KOSTUM OG SPILUÈU T¾P
LEGA  AF ÖEKKTUSTU LÎGUM -EGASAR
VIÈ MIKINN FÎGNUÈ ¹HORFENDA

óvart að það skyldi ekki vera spilað
neitt af nýju Megasar-plötunni
Hold er mold sem kemur út í dag og
var til sölu í anddyrinu.
Á heildina litið voru þetta fínir
tónleikar. Umgjörðin var mjög
falleg og gaf þeim hátíðlegan blæ.
Sviðsmyndin var einföld (eitt tré
og ljósasería) og lýsingin var látlaus en áhrifamikil. Hin eiginlega
tónleikadagskrá var líka römmuð
inn af tveimur af fallegustu perlum
íslenskrar dægurlagasögu. Draumur fangans með Erlu Þorsteins
hljómaði í upphafi tónleikanna og
Þrek og tár með Erlu og Hauki
Morthens eftir að dagskránni lauk.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

Á elleftu stundu
Sími: 553 2075

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
THE KINGDOM
3:10 TO YUMA
CHUCK & LARRY

kl. 5.45, 8 og 10.15
kl. 5.30, 8 og 10.30
kl. 5.45, 8 og 10.15

www.laugarasbio.is - Miðasala á

16
16
12

Við höfum líklega öll tilhneigingu
til að bægja frá okkur ýmsum
óþægilegum staðreyndum. Þetta
gerum við vegna þess að það er
svo miklu auðveldara að vita ekki
neitt. Það hlýtur því að setja að
manni vissan kvíða áður en sest er
í bíósal til að horfa á heimildarmynd um umhverfisvanda heimsins. Það er í raun ávísun á að fá
beint í andlitið bílhlass af óhugnanlegum staðreyndum sem maður
veit fullvel en geymir yfirleitt
þarna einhvers staðar rétt undir
meðvitundinni. Og jú, The 11th
Hour kemur með blákaldar staðreyndirnar á færibandi.
Myndin er byggð á viðtölum við
fjölda óháðra sérfræðinga af ýmsu
þjóðerni, bæði konur og karla, og
meðal annarra koma fram í henni
Stephen Hawking, Mikhail Gorbatsjov og Wangari Maathai. Þetta
eru ekki aðeins vísindamenn í
hvítum sloppum með mæliglas

heldur líka hönnuðir, sagnfræðingar, hugsuðir og leiðtogar. Uppbygging myndarinnar er mjög góð
og heldur athygli áhorfandans
allan tímann. Leonardo DiCaprio
sómir sér vel sem kynnir innan
um alla þessa fræðimenn.
Á köflum langar mann helst að
gráta (tónlist Sigur Rósar í bakgrunni hefur sín áhrif) en þrátt
fyrir það gekk ég ekki út af myndinni full vonleysis. The 11th Hour
er alls ekki í ásakandi predikunartón, líklega vegna allra þeirra
ólíku sjónarmiða sem koma fram
meðal viðmælenda. Hún spilar
frekar á tilfinningar okkar sem
skapandi mannverur. Hún gerir
okkur ljóst að þegar öllu er á botninn hvolft er framtíð heimsins
undir því komin hvernig ný kynslóð lítur á tilvist sína. Erum við
kynslóð glataðra tækifæra eða
nýrra tækifæra? Enn fremur
minnir hún okkur á að það er raun-
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4HE TH (OUR
,EIKSTJËRAR ,EILA #ONNERS 0ETER
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-JÎG VÎNDUÈ HEIMILDARMYND AF H¾FI
LEGRI LENGD ÖAR SEM FRAM KOMA ËTAL
VANGAVELTUR OG HUGMYNDIR SEM MUNU
VONANDI NÕTAST OKKUR SËFAKYNSLËÈINNI
VEL VIÈ AÈ BJARGA HEIMINUM

verulega komið að elleftu stundu.
Góð heimildarmynd er ekki búin
um leið og gengið er út úr bíósalnum heldur hvetur hún mann til að
leita meiri fróðleiks, ef ekki til
aðgerða. Þess vegna vona ég að
sem flestir opni augun og fari að
sjá The 11th Hour.
!UÈUR 6IÈARSDËTTIR
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Eini lygarinn
í heiminum
Breski grínistinn Ricky Gervais
leikstýrir, skrifar handritið og fer
með aðalhlutverkið í Hollywoodmyndinni In
This Side of
the Truth. Þar
leikur hann
eina manninn í
öllum
heiminum sem
getur logið.
„Í heimi þar
sem enginn
lýgur er ég
eins og
2)#+9 '%26!)3 'RÅN
Súperman
vegna þess að ISTINN 2ICKY 'ERVAIS
FER MEÈ AÈALHLUTVERK
allir trúa öllu
IÈ Å )N 4HIS 3IDE OF
sem ég segi,“
THE 4RUTH
sagði Gervais,
sem sló í gegn í sjónvarpsþáttunum
The Office. Þetta verður fyrsta
Hollywood-myndin þar sem hinn 46
ára Gervais fer með aðalhlutverkið.
Hann hefur áður leikið í
myndunum Night at the Museum
og Stardust.

Eagles spilar
í London
Hljómsveitin Eagles ætlar að
halda tónleika í London 31.
október fyrir framan einungis
2.300 manns. Tilefnið er nýjasta
plata sveitarinnar, Long Road Out
of Eden, sem kemur út daginn
fyrir tónleikana.
Þetta verður fyrsta plata Eagles
með nýju efni síðan The Long Run
kom út árið 1979. Eagles hætti
störfum árið 1980 en sneri aftur
úr dvala árið 1994. Frægasta lag
sveitarinnar er vafalítið Hotel
California. Á meðal fleiri þekktra
laga eru Take It Easy, Desperado
og Tequila Sunrise.

(EFST  /KTËBER

Auknar vinsældir

Óvenjulegt popp

Nýjasta lagi hljómsveitarinnar
Steed Lord, Feel the Heat, var
hlaðið 43 þúsund sinnum niður af
heimasíðu sveitarinnar á aðeins
fimm dögum. Einnig hefur lagið
Bucket of Blood, þar sem Krummi
er gestasöngvari, fengið góða
umfjöllun.
Á næstunni mun Steed Lord
gefa út á netinu stuttskífuna Dirty
Mutha EP. Á henni verða helstu
lög sveitarinnar ásamt endurhljóðblönduðum lögum. Fyrsta
plata Steed Lord í fullri lengd er
svo væntanleg í byrjun næsta
árs.
Steed Lord kemur fram á VICEkvöldinu á Airwaves laugardagskvöldið 20. október ásamt Bonde
Do Role og Chromeo. Krummi
mun aðstoða þau í laginu Bucket

Hljómsveitin Sometime hefur
gefið út sína fyrstu plötu sem
nefnist Supercalifragilisticexpialidocious. Aðalsprauta sveitarinnar er Daníel Þorsteinsson, sem er
þekktastur sem trommari Maus.
„Ég byrjaði að semja þetta í lok
2005 og þetta er búið að vera í
vinnslu síðan,“ segir Danni um
nýju plötuna. „Það var svolítið
stefnan að gera popplög en þetta
er samt ekki venjulegt popp,“
segir hann um tónlist Sometime.
Hljómsveitin hefur spilað mikið
undanfarin misseri og er nýkomin
heim úr stuttri tónleikaferð um
Austur-Evrópu. „Við spiluðum í
Prag og Varsjá og það gekk rosalega vel. Fólk þekkti okkur ekkert
en það var biluð stemning.“
Ásamt Danna skipa Sometime

34%%$ ,/2$ (LJËMSVEITIN 3TEED ,ORD ER

AÈ GERA GËÈA HLUTI UM ÖESSAR MUNDIR

of Blood. Hinn 26. október er svo
væntanleg fyrsta fatalínan frá
Steed Lord. Var sveitin fengin til
að hanna prent fyrir fatnað á
vegum fyrirtækisins H&M undir
merkjum Divided. Verða fötin
fáanleg í yfir fimmtíu löndum.

3/-%4)-% (LJËMSVEITIN 3OMETIME
HEFUR GEFIÈ ÒT SÅNA FYRSTU PLÎTU

söngkonan og plötusnúðurinn
Diva De La Rosa, DJ Dice, sem
áður var í Quarashi, og í stað Curvers, sem vann plötuna með
Danna, er kominn Oculus.
Sometime spilar næst á Iceland
Airwaves-hátíðinni 19. október á
Organ kl. 00.45. Útgáfutónleikar
vegna plötunnar verða síðan
haldnir í nóvember. Nánari upplýsingar um Sometime má finna á
heimasíðunni www.myspace.com/
sometimegroup.
FB
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 $ËMARAKLÒÈUR ¹ STËRLEIKNUM
,EIKUR (AUKA OG 3TJÎRNUNNAR Å G¾R ER EINN AF FYRSTU STËR
LEIKJUM VETRARINS OG ËTRÒLEGT DËMARAKLÒÈUR SETTI SVARTAN
BLETT ¹ LEIKINN !NTON 'YLFI 0¹LSSON OG (LYNUR ,EIFSSON ¹TTU
AÈ D¾MA LEIKINN EN HÎFÈU AFBOÈAÈ SIG (3¥
L¹ÈIST AFTUR ¹ MËTI AÈ BOÈA ANNAÈ DËMARAPAR
¹ LEIKINN OG ÖAÈ UPPGÎTVAÈIST EKKI FYRR EN
 MÅNÒTUR VORU Å LEIKINN $ËMARARNIR
SEM FENGUST TIL ÖESS AÈ D¾MA SEM
ERU EKKI PAR SEM ER VANT AÈ D¾MA
SAMAN KOMU ÖVÅ EKKI FYRR EN STUTT
VAR Å LEIKINN 5M  MÅNÒTNA SEINKUN
VARÈ ÖVÅ ¹ LEIKNUM SEM VAR ¹KAFLEGA
NEYÈARLEGT EKKI SÅST Å LJËSI ÖESS AÈ LEIKURINN
VAR Å BEINNI ÒTSENDINGU ¹ 2²6 6ONANDI
KLIKKA SLÅK GRUNDVALLARATRIÈI EKKI AFTUR

SPORT FRETTABLADIDIS

-!2+!4!&,!
&LEST MÎRK SKORUÈ FYRIR ! LANDSLIÈIÈ
¹ ,AUGARDALSVELLI
%IÈUR 3M¹RI 'UÈJOHNSEN
!RNËR 'UÈJOHNSEN
2ÅKHARÈUR $AÈASON
%YJËLFUR 3VERRISSON
!TLI %ÈVALDSSON
(ELGI 3IGURÈSSON
4EITUR ¶ËRÈARSON
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 MÎRK %IÈS 3M¹RA 'UÈJOHNSEN
MEÈ ÅSLENSKA LANDSLIÈINU
,EIKIR ¹N ÖESS AÈ SKORA
,EIKIR MEÈ EINU MARKI
,EIKIR MEÈ TVEIMUR MÎRKUM





-ÎRK SEM BYRJUNARLIÈSMAÈUR
-ÎRK SEM VARAMAÈUR
-ÎRK SEM FYRIRLIÈI





-ÎRK Å KEPPNI
-ÎRK Å VIN¹TTULEIKJUM




-ÎRK Å UNDANKEPPNI %-ÎRK Å UNDANKEPPNI (-




-ÎRK ¹ HEIMAVELLI
-ÎRK ¹ ÒTIVELLI




-ÎRK Å FYRRI H¹LFLEIK
-ÎRK Å SEINNI H¹LFLEIK




-ÎRK MEÈ VINSTRI F¾TI
-ÎRK MEÈ H¾GRI F¾TI
-ÎRK MEÈ SKALLA


  VÅTI


-ÎRK ÒR MARKTEIG
-ÎRK Å VÅTATEIG UTAN MARKTEIGS
-ÎRK UTAN TEIGS
-ÎRK ÒR VÅTUM












-ÎRK ¹   MÅNÒTU
-ÎRK ¹   MÅNÒTU
-ÎRK ¹   MÅNÒTU
-ÎRK ¹   MÅNÒTU
-ÎRK ¹   MÅNÒTU
-ÎRK ¹   MÅNÒTU








¶ORVALDUR ®RLYGSSON VAR Å G¾R R¹ÈINN ÖJ¹LFARI MEISTARAFLOKKS
KARLA HJ¹ &RAM (ANN TEKUR VIÈ STARFINU AF «LAFI ¶ËRÈARSYNI
SEM VAR REKINN ¹ DÎGUNUM ¶ORVALDUR ÖJ¹LFAÈI SÅÈAST +!
Å EFSTU DEILD EN VAR SÅÈAST ÖJ¹LFARI &JARÈABYGGÈAR ÖAR SEM
HANN N¹ÈI ATHYGLISVERÈUM ¹RANGRI
b¡G TALAÈI VIÈ &RAMARA FYRST FYRIR VIKU HITTI Ö¹ ¹ FÎSTU
DAGINN SÅÈASTA OG ÖETTA VAR SVO KL¹RAÈ ¹ SUNNUDEGI ¶ETTA
TËK SKAMMAN TÅMA ¡G VAR MJÎG SPENNTUR AÈ HEYRA HVAÈ
&RAMARAR HÎFÈU FRAM AÈ F¾RA OG ÁG TEL ÖETTA STARF
¹SKORUN SEM SÁ ÖESS VIRÈI AÈ TAKA m SAGÈI ¶ORVALDUR
VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R ,ÅTIÈ STARFSÎRYGGI HEFUR
VERIÈ Å 3AFAMÕRINNI SÅÈUSTU ¹R OG ÖVÅ KEMUR EKKI
¹ ËVART AÈ ¶ORVALDUR SKULI GERA TVEGGJA ¹RA
ËUPPSEGJANLEGAN SAMNING VIÈ FÁLAGIÈ
b%R EITTHVAÈ STARFSÎRYGGI Å ÖESSUM FËTBOLTA
ANNARS 3AGAN SEGIR VISSULEGA AÈ ÖAÈ SÁ LÅTIÈ
STARFSÎRYGGI HJ¹ &RAM EN ÖAÈ ER ÖEIM MUN
MEIRI ¹SKORUN AÈ FESTA SIG Å SESSI HJ¹ FÁLAGINU
¡G VERÈ HÁR VONANDI AÈ MINNSTA KOSTI N¾STU

TVÎ ¹RIN m SAGÈI ¶ORVALDUR SEM ER SPENNTUR FYRIR STARFINU b&RAM ER
STËRT FÁLAG SEM VILL ¹RANGUR OG VONANDI GENGUR MÁR VEL AÈ BÒA
TIL LIÈ SEM VERÈUR VEL SAMKEPPNISH¾FT Å ÎLLUM LEIKJUM N¾STA
SUMAR ¶AÈ ÖARF LÅKA AÈ N¹ STÎÈUGLEIKA MEÈ LIÈIÈ ÖANNIG AÈ
ÖAÈ VINNI FLEIRI LEIKI Å RÎÈ Å STAÈ ÖESS AÈ VINNA BARA EINN OG EINN
ANNAÈ SLAGIÈm
¶ORVALDUR ¾TLAR AÈ BYRJA ¹ ÖVÅ AÈ GANGA FR¹ SAMNINGUM VIÈ
Ö¹ LEIKMENN SEM ERU MEÈ LAUSA SAMNINGA ¹ÈUR EN HANN FER AÈ
KÅKJA Å KRINGUM SIG ¹ MARKAÈNUM ¶ORVALDUR OG FJÎLSKYLDA
BÒA ¹ !KUREYRI EN MUNU FLYTJA BÒFERLUM SUÈUR
b¶AÈ ER N¹TTÒRLEGA EKKI H¾GT AÈ ÖJ¹LFA LIÈIÈ Å
GEGNUM NETIÈ ÖANNIG AÈ ÖAÈ KEMUR LÅTIÈ ANNAÈ
TIL GREINA ¶AÈ LEGGST ANNARS VEL Å MIG AÈ VERA
KOMINN AFTUR Å BAR¹TTUNA Å EFSTU DEILD ENDA MIKIL
L¾TI OG PRESSA ÖAR -AÈUR ER Å ÖESSUM BRANSA TIL
ÖESS AÈ TAKA SPENNANDI ¹SKORUNUM OG ÖETTA
ER KL¹RLEGA SPENNANDI ¹SKORUN m SAGÈI NÕR¹ÈINN
ÖJ¹LFARI &RAM EN ÎLL LIÈIN Å ,ANDSBANKADEILDINNI
HAFA ÖAR MEÈ GENGIÈ FR¹ ÖJ¹LFARAM¹LUM SÅNUM

"¾TTI LÅKA MARKAMET PABBA SÅNS
Eiður Smári Guðjohnsen bætti tvö markamet á laugardaginn. Annars vegar markamet sitt og Ríkharðs
Jónssonar yfir flest mörk skoruð fyrir A-landslið karla og hins vegar markamet sem hann átti með föður
sínum, Arnóri Guðjohnsen, yfir flest mörk skoruð á Laugardalsvelli.
&«4"/,4)
Landsliðsfyrirliðinn
Eiður Smári Guðjohnsen bætti
tvö markamet um leið og hann
endaði markaþurrð sína með
íslenska landsliðinu á laugardaginn. Eiður Smári, sem skoraði sitt
fyrsta landsliðsmark í 543 mínútur, sló þá bæði met Ríkharðs Jónssonar sem og met sitt og föður
síns, Arnórs Guðjohnsen.
Eiður Smári var þegar búinn að
tryggja sér metin yfir flest landsliðsmörk í keppni sem og flest
mörk bæði í undankeppnum EM
og HM.
Eiður og Ríkharður voru búnir
að eiga saman markamet A-landsliðsins í rúmt ár, síðan Eiður
Smári skoraði 17. mark sitt, en
fram að því hafði Ríkharður átt
metið í 58 ár.
Eiður og faðir hans, Arnór, voru
búnir að eiga markamet Laugardalsvallar síðan Eiður Smári skoraði sitt ellefta mark í Laugardalnum gegn Króötum 3. september
2005.
Eiður Smári hafði ekki skorað
fyrir landsliðið síðan hann jafnaði markamet Ríkharðs Jónssonar 2. september 2006. Síðan þá
hafði hann spilað sex leiki í röð án
þess að skora. Þetta var næstlengsta bið Eiðs Smára eftir
landsliðsmarki en hann þurfti að
bíða í 647 mínútur eftir öðru
landsliðsmarki sínu.
Eiður Smári hefur skorað mörkin sín 19 í 48 landsleikjum, þar af
hefur hann skorað 12 mörk í 26
leikjum síðan hann var gerður að
fyrirliða landsliðsins í júní 2003.
Það vekur mikla athygli að Eiður

Himinn og haf / SÍA

-ÎRK Å MARS
-ÎRK Å APRÅL
-ÎRK Å JÒNÅ
-ÎRK Å ¹GÒST
-ÎRK Å SEPTEMBER
-ÎRK Å OKTËBER

Gerði tveggja ára óuppsegjanlegan samning

lll#&%&h`j\\^#^h

-!2+!(2«+52 %IÈUR 3M¹RI 'UÈJOHNSEN HEFUR NÒ ÖEGAR SKR¹È NAFN SITT MEÈ GYLLTU
LETRI Å ÅSLENSKA KNATTSPYRNUSÎGU %F AÈ LÅKUM L¾TUR VERÈUR HANN LANGMARKAH¾STI
LANDSLIÈSMAÈUR SÎGUNNAR ÖEGAR UPP VERÈUR STAÈIÈ
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

hefur skorað 17 af þessum 19
mörkum í keppnisleikjum og þar
með hafa aðeins tvö markanna
komið í vináttuleikjum, í 3-0 sigri
á Andorra 2002 og í 2-0 sigri á
Ítölum 2004.
Eiður Smári státar enn fremur
af afar glæsilegum árangri í leikjum sínum á Þjóðarleikvanginum
en þar hefur hann skorað 13 mörk
í 26 leikjum, eða mark í öðrum
hverjum leik. Eiður Smári skoraði
„aðeins“ 3 mörk í fyrstu 11
landsleikjum sínum en hefur
síðan skorað 10 mörk í 15 leikjum,
sem er frábær árangur.
Arnór Guðjohnsen var eins og
áður sagði sá leikmaður sem hafði
skorað flest mörk á Laugardalsvellinum en hann skoraði 11 af 14
mörkum sínum fyrir landsliðið á
þjóðarleikvanginum í Laugardalnum.
Hin mörkin þrjú skoraði Arnór
í Þórshöfn í Færeyjum, í Lúxemborg og í Valletta á Möltu. Arnór
skoraði sitt síðasta mark á Laugardalsvellinum í sínum síðasta
landsleik gegn Liechtenstein 11.
október 1997.
Þeir feðgar eru þeir einu sem
hafa náð að skora tíu landsliðsmörk í Laugardalnum en næstur
þeim kemur Ríkharður Daðason
með 9 mörk.
Ríkharður Jónsson skoraði 4 af
17 mörkum sínum á Laugardalsvellinum en stærstan hluta af
hans landsliðsferli var spilað á
gamla Melavellinum þar sem
Ríkharður skoraði mest allra, alls
7 mörk.
OOJ FRETTABLADIDIS
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(AUKAR RÁÈU EKKERT VIÈ
HRAÈA 3TJÎRNUMENN
Stjarnan var mun betra liðið gegn Haukum í stórleik liðanna á Ásvöllum í gær.
Stjarnan vann mjög sanngjarnan og sannfærandi sigur, 30-37.
Haukar áttu ekkert
erindi í hraða leikmenn Stjörnunnar á Ásvöllum í gær. Roland
Valur Eradze varði vel í marki
Stjörnunnar og gestirnir kafsigldu
heimamenn með vel útfærðum
hraðaupphlaupum og unnu að
lokum sjö marka sigur, 30-37.
Það voru nú samt Haukarnir
sem byrjuðu mun betur og komust
fljótt í 4-1. Þá tók Kristján Halldórsson, þjálfari Stjörnunnar, leikhlé,
stokkaði spilin og Stjarnan vann
sig í kjölfarið inn í leikinn. Roland
datt í gírinn í markinu og í kjölfarið
skoruðu
Stjörnumenn
hvert
markið á fætur öðru úr hraðaupphlaupi og náðu ágæti forskoti.
Andri Stefan var eini leikmaður
Hauka sem átti eitthvert erindi í
Stjörnumenn en vantaði sárlega
stuðning frá félögum sínum, sem
voru hálfmeðvitundarlausir á
köflum.
Stjarnan leiddi með fjórum
mörkum í leikhléi, 15-19, og þeir
keyrðu Haukana í kaf í upphafi

Babel svaf yfir
sig og hent út
&«4"/,4) Marco van Basten,

landsliðsþjálfari Hollands, tók
Ryan Babel úr byrjunarliði
Hollands gegn Rúmeníu þar sem
hann svaf yfir sig.
Babel svaf tvisvar yfir sig með
skömmu millibili og hann fékk
því að finna fyrir refsivendi van
Bastens, sem er óhræddur við að
aga sína menn.
HBG

,/+ ,/+ /' ,3 &REYR "RYNJARSSON OG
FÁLAGAR Å (AUKUM VORU Å VANDR¾ÈUM
MEÈ AÈ FINNA LEIÈINA FRAMHJ¹ 2OLAND
%RADZE
&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52

'/,& Kylfingurinn Birgir Leifur

¥ (®.$5- 2/,!.$3 2OLAND 6ALUR %RADZE MARKVÎRÈUR 3TJÎRNUNNAR ER HÁR BÒINN

AÈ VERJA EITT AF MÎRGUM SKOTUM SÅNUM Å G¾R !RNAR 0ÁTURSSON LIGGUR EFTIR 3TJARNAN
BRUNAÈI SVO UPP Å EITT AF MÎRGUM HRAÈAUPPHLAUPUM SÅNUM
&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52

síðari hálfleiks. Fyrr en varði
höfðu gestirnir náð níu marka
forystu, 17-26, og ballið í raun
búið. Haukarnir neituðu að gefast
upp og náðu að minnka muninn í
fjögur mörk, 25-29, þegar tíu
mínútur voru eftir. Þá tók Kristján
aftur leikhlé og það reyndist góðs
viti því meiri ró kom yfir Stjörnuliðið í kjölfarið og það stakk
Haukana af á nýjan leik.
„Við vorum seinir á staðinn eins
og dómararnir en með góðri vörn
og markvörslu náðum við að
hlaupa yfir þá. Við erum með létta
stráka og viljum halda hraðanum
uppi,“ sagði Kristján brosmildur í
leikslok. „Þetta var fínn sigur liðsheildarinnar. Það er líka ómetanlegt að hafa Roland í slíku formi
en hann er laus við öll meiðsli og

Öruggt hjá Gummersbach gegn Celje
Gíslasonar hjá Gummersbach
eru komnir með annan fótinn í
næstu umferð í Meistaradeildinni eftir góðan sigur í Kölnarena
á slóvenska liðinu Celje Lasko.
Lokatölur 32-28. Róbert Gunnarsson skoraði þrjú mörk fyrir
Gummersbach í leiknum en

Sverre Jakobsson komst ekki á
blað.
Gummersbach er á toppi riðilsins með sex stig eftir þrjá leiki en
Celje og Fotex Veszprem eru með
þrjú. Valur rekur lestina með
ekkert stig.
Ólafur Stefánsson og félagar í
Ciudad Real eru einnig að gera

góða hluti en Ciudad Real lagði
norska liðið Drammen, 23-29. í
Noregi í gær. Ólafur skoraði
fjögur mörk fyrir Ciudad og þar
af eitt úr víti. Ciudad er með fullt
hús stiga á toppi síns riðils en
Íslendingaliðið Flensburg er einmitt í sama riðli.

HVaVcÅggVWÂV
&%&H`j\\V]kZg

Zg]V[^c

kominn í fínt form. Það eru góð
tíðindi fyrir okkur og vonandi
landsliðið líka. Þetta var góður
sigur eftir tapið gegn Fram. Það
var mikið álag í kringum Evrópukeppnina en við erum komnir
aftur.“
Aron Kristjánsson, þjálfari
Hauka, var eðlilega ekki eins
sáttur og Kristján. „Það vantaði
vörn og markvörslu hjá okkur.
Munurinn lá í þessum tveim
atriðum og þá aðallega markvörslunni enda var Roland að
verja oft úr mjög góðum færum
hjá okkur. Það er ekki þetta mikill
munur á liðunum enda getum við
mikið betur en við sýndum í dag,“
sagði Aron Kristjánsson, þjálfari
Hauka.
HENRY FRETTABLADIDIS

Hafþórsson var loksins aftur á
ferðinni á Evrópumótaröðinni er
hann tók þátt í móti í Madríd.
Hann hafði ekki tekið þátt í móti
á mótaröðinni síðan 9. september.
Birgir Leifur komst í gegnum
niðurskurðinn á mótinu og endaði
að lokum í 41. sæti á tveim
höggum undir pari en sigurvegarinn lék á sextán höggum undir
pari.
Líkurnar á því að Birgir Leifur
haldi korti sínu á Evrópumótaröðinni eru orðnar litlar en hann er í
183. sæti á peningalistanum og
ekki er víst að hann fái að taka
þátt í þeim mótum sem eftir eru
af tímabilinu. 115 efstu kylfingarnir á peningalistanum fá
sjálfkrafa keppnisrétt á næsta
tímabili.
HBG

!SHLEY #OLE

Ekki með gegn
Rússum
&«4"/,4) Bakvörðurinn Ashley

Cole mun ekki geta leikið með
Englendingum gegn Rússum
vegna þeirra meiðsla sem hann
varð fyrir á ökkla í leiknum gegn
Eistum um helgina.
Ekki er vitað hversu alvarleg
meiðslin eru né hve lengi hann
verður frá.
Þetta er höfuðverkur fyrir
enska liðið, sem er einnig án
Wayne Bridge og Jamie
Carragher. Joleon Lescott verður
því líklega í bakverðinum í stað
Cole.
HBG
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 -ARK 2UFFALO

Gæðablóðið Miss Ellí og svarti sonurinn

¶AÈ VAR TILVILJUN AÈ ÖAKKA AÈ
-ARK 2UFFALO FÁKK HLUTVERK 4ERRY Å
KVIKMYNDINNI 9OU #AN #OUNT /N
-E SEM FESTI HANN Å SESSI SEM
ALVÎRU KVIKMYNDALEIKARA 2UFFALO
HITTI LEIKSTJËRA MYNDARINNAR FYRIR
TILVILJUN OG MEÈ ÖEIM TËKST VIN¹TTA
OG SAMSTARF 2UFFALO HEFUR LEIKIÈ
Å FJÎLDA MYNDA EINS OG )N THE
#UT %TERNAL 3UNSHINE OF THE
3POTLESS -IND OG :ODIAC (ANN
LEIKUR HINS VEGAR *EFF $ALY Å
KVIKMYNDINNI 2UMOR (AS )T ¹
DAGSKR¹ 3TÎÈ  "ÅË Å KVÎLD

¶AÈ SEM UMFRAM ANNAÈ EINKENNIR DAGSKR¹ ÅSLENSKRA
SJËNVARPSSTÎÈVA ER ENDURTEKNINGAR %KKI ¾TLA ÁG AÈ AGNÒAST
ÒT Å ÖAÈ ÖAÈ ER HIÈ BESTA M¹L AÈ GEFA ¹HORFENDUM FLEIRI EN
EITT T¾KIF¾RI TIL AÈ SJ¹ UPP¹HALDSÖ¾TTINA SÅNA HERSLURNAR
Å ENDURSÕNINGUM ERU ÖË KANNSKI EKKI ÎLLUM AÈ SKAPI
.¹GRANNAR ERU ¹ DAGSKR¹ ¹ HVERJUM VIRKUM DEGI OG SÎMU
FIMM Ö¾TTIR ERU ENDURSÕNDIR ¹ LAUGARDEGI ¶AÈ SAMA ¹ VIÈ UM
STËRVIRKIÈ 'L¾STAR VONIR Ö¹TTUR SEM HEFUR H¾KKAÈ MEÈALALDUR
¥SLENDINGA TÎLUVERT ÖVÅ GAMALMENNI ÖESSA LANDS NEITA AÈ
KVEÈJA FYRR EN BOTNI ER N¹È Å ÖESSA EPÅSKU ÎRLAGASÎGU
¶¹TTARÎÈIN 6INIR ER Å STANSLAUSRI ENDURSÕNINGU .ÕJASTA
AFBRIGÈIÈ ER AÈ SÕNA Ö¾TTI AF HANDAHËFI ¡G VEIT EKKI MEÈ
AÈRA EN ÁG ¹ ERFITT MEÈ AÈ FYLGJAST MEÈ ÖVÅ HVAÈ ER AÈ GERAST
Å SÎGU SEM UPPHAFLEGA FYLLTI  Ö¾TTI ¡G BÅÈ Å OFV¾NI EINS
OG ALLIR AÈRIR AÈ VITA HVORT 2ACHEL OG 2OSS N¹I SAMAN +OMAST
HINIR AÈ ÖVÅ AÈ #HANDLER SEFUR HJ¹ -ONICU ¶ETTA ER ËB¾RILEGA
SPENNANDI
.Ò HEFUR VERIÈ BOÈAÈ AÈ FRAMLEIÈA EIGI NÕJA Ö¹TTARÎÈ ¡G
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MISMUNANDI F¾ÈUTEGUNDIR HAFA ¹ FËLK Å
LENGD OG BR¹È ¥ ÖESSUM Ö¾TTI ER SÕNT
HVERNIG FËLK GETUR HAFT ¹HRIF ¹ MATARLYST SÅNA
MEÈ ÖVÅ AÈ VELJA HVAÈ ÖAÈ BORÈAR



7EEDS 34®¨ 
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RÅSK Ö¹TTARÎÈ UM SÁRSVEIT LÎGREGLUMANNA
SEM HEFUR ÖANN STARFA AÈ RÕNA Å PERSËNU
LEIKA H¾TTULEGRA GL¾PAMANNA TIL ÖESS AÈ
REYNA AÈ SJ¹ FYRIR OG KOMA Å VEG FYRIR FREKARI
ILLVIRKI ÖEIRRA
 4ÅUFRÁTTIR
 3PORTIÈ
 3LÒÈUR  "LAÈAMAÈUR OG LJËS
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MYNDARI SEM VINNA ¹ ÖEKKTU SLÒÈURTÅMA
RITI ERU Å STÎÈUGRI BAR¹TTU VIÈ AÈ N¹ Å HEIT
USTU FRÁTTIRNAR ÒR HEIMI FR¾GA FËLKSINS !TRIÈI Å
Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA
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MAÈUR R¾ÈUR TIL SÅN EINKASP¾JARA HJËN
SEM SÁRH¾FA SIG Å AÈ HJ¹LPA FËLKI AÈ LEITA AÈ
SJ¹LFINU SÅNU !ÈALHLUTVERK $USTIN (OFFMAN
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 "ARNATÅMI 3TÎÈVAR  E
 4HE "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 4HE 3IMPSONS  E
 &RIENDS 
 7IFE 3WAP 
 3IDE /RDER OF ,IFE  3IDE
/RDER OF ,IFE ER NÕR RËMANTÅSKUR OG
GLETTILEGA FYNDINN FRAMHALDSÖ¹TTUR SEM SLË
Å GEGN Å "ANDARÅKJUNUM Å SUMAR ¶¾TTINUM
HEFUR VERIÈ LÅKT VIÈ 'REYS !NATOMY OG
!LLY -C"EAL OG FJALLAR UM *ENNY SEM ER ¹
ÖRÅTUGSALDRI 

 3AVING 'RACE  3PENNANDI
Ö¹TTARÎÈ MEÈ «SKARSVERÈLAUNALEIKKONU
NNI (OLLY (UNTER Å AÈALHLUTVERKI 'RACE
(ANADARKO ER LÎGREGLUKONA SEM ER ¹ GËÈRI
LEIÈ MEÈ AÈ EYÈILEGGJA LÅF SITT ÖEGAR ENGILL
BIRTIST HENNI OG HEITIR AÈ KOMA HENNI AFTUR ¹
RÁTTA BRAUT  "ÎNNUÈ BÎRNUM
 7EEDS  ®NNUR Ö¹TTARÎÈIN
UM HÒSMËÈURINA .ANCY SEM ER EINN
HEITASTI EITURLYFJASALINN Å ÒTHVERFUM ,OS
!NGELES BORGAR %FTIR SKYNDILEGT FR¹FALL
EIGINMANNS HENNAR LENDIR .ANCY Å MIKLUM
FJ¹RHAGSÎRÈUGLEIKUM ¶ESSIR Ö¾TTIR SLËGU
ËV¾NT Å GEGN Å FYRRA OG VANN -ARY ,OUISE
0ARKER MA TIL 'OLDEN 'LOBE VERÈLAUNA FYRIR
FRAMMISTÎÈU SÅNA Å Ö¹TTUNUM
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HORFENDUR F¹ INNSÕN Å BANDARÅSKA
KNATTSPYRNU OG KYNNAST NÕJUM SAMHERJUM
"ECKHAMS

 ¶ÕSKI HANDBOLTINN ¶ÕSKI
HANDBOLTINN   (IGHLIGHTS ®LL
HELSTU TILÖRIFIN ÒR ÖÕSKA HANDBOLTANUM ÖAR
SEM ALLIR OKKAR BESTU LEIKMENN SPILA
 $AVID "ECKHAM .EW
"EGINNINGS (EIMILDARMYND UM NÕTT
UPPHAF $AVIDS "ECKHAMS Å "ANDARÅKJUNUM
EN SEM KUNNUGT ER FLUTTIST HANN TIL ,OS
!NGELES Å SUMAR TIL ÖESS AÈ LEIKA MEÈ ,!
'ALAXY
 %-  UNDANKEPPNI
 7ORLD 3ERIES OF 0OKER  
(EIMSMËTARÎÈINNI Å PËKER SETJAST SNJÎLLUSTU
PËKERSPILARAR HEIMSINS AÈ SPILABORÈINU OG
KEPPA UM STËRAR FJ¹RH¾ÈIR

 0REMIER ,EAGUE 
 3EASON (IGHLIGHTS 
 0, #LASSIC -ATCHES
 0, #LASSIC -ATCHES
 0REMIER ,EAGUE 2EVIEW 
 #OCA #OLA MÎRKIN  
 0REMIER ,EAGUE 7ORLD 
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 $R 0HIL E
 6ÎRUTORG
 6ÎRUTORG
 !LLT Å DRASLI E
 $R 0HIL
  2OCK E
 'IADAS %VERYDAY )TALIAN E
 &RIDAY .IGHT ,IGHTS 
$RAMATÅSK Ö¹TTARÎÈ UM UNGLINGA Å SM¹B¾
Å 4EXAS ¶AR SNÕST ALLT LÅFIÈ UM ¹RANGUR
FËTBOLTALIÈS SKËLANS OG ÖAÈ ER MIKIÈ ¹LAG
¹ UNGUM HERÈUM /RÈRËMUR ER KOMINN
¹ KREIK OG ,YLA OG 4IM ERU ¹ ALLRA VÎRUM
3MASH HELDUR ¹FRAM AÈ SPRAUTA SIG MEÈ
STERUM Å VON UM AÈ B¾TA FRAMMISTÎÈUNA
¹ VELLINUM OG *ULIE OG -ATT FARA ¹ SITT FYRSTA
STEFNUMËT ÖAR SEM EKKERT FER EINS OG
¹¾TLAÈ VAR

 4HE #OMPANY  +RAFTMIKIL
Ö¹TTARÎÈ MEÈ #HRIS /$ONNELL -ICHAEL
+EATON OG !LFRED -OLINA Å AÈALHLUTVERKUM
RIÈ  ER *ACK SENDUR TIL AÈ AÈSTOÈA
KÒBVERSKA UPPREISNARMENN VIÈ AÈ HREKJA
#ASTRO FR¹ VÎLDUM !NGELTON HEFUR ¹HYGGJUR
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AÈ ÖAÈ SÁ SVIKARI INNAN #)!
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VIL ÖVÅ BIÈJA Ö¹ SEM EITTHVAÈ HAFA UM ÖAÈ AÈ
SEGJA AÈ BYRJA ¹ BYRJUNINNI OG SÕNA ALLA Ö¾TTINA
UPP ¹ NÕTT ¡G GET EKKI TIL ÖESS HUGSAÈ AÈ VERA
ËUNDIRBÒINN ÖEGAR NÕJA SERÅAN KEMUR
%N FYRST ÖESSI STEFNA HEFUR VERIÈ TEKIN ¹ ANNAÈ
BORÈ M¹ SPYRJA HVORT EKKI SÁ FULL ¹ST¾ÈA TIL AÈ
GEFA ¹HORFENDUM T¾KIF¾RI ¹ AÈ KYNNAST ÎÈRUM
D¾GURHETJUM UPP ¹ NÕTT EÈA Å FYRSTA SKIPTI (VAÈ MEÈ
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SVO LANGT SÅÈAN Ö¹TTURINN VAR SÕNDUR AÈ ÁG ER TIL D¾MIS BÒINN
AÈ GLEYMA ÎLLU UM FORSÎGU -ISS %LLÅ OG HVERNIG TENGDIST
SVARTI BRËÈIRINN 0ATRICK ÖESSU ÎLLU SAMAN ¡G HEIMTA
ENDURSÕNINGU

 #3) .EW 9ORK  "ANDARÅSK
SAKAM¹LASERÅA UM -AC 4AYLOR OG FÁLAGA
HANS Å RANNSËKNARDEILD LÎGREGLUNNAR Å .EW
9ORK 5NG KONA FINNST L¹TIN Å NEÈANJARÈARLEST
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 6ENNI 0¹ER E
 3ILVÅA .ËTT E
 #ALIFORNICATION E
 -ASTERS OF (ORROR E
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 -AGASÅNÖ¹TTUR p MANNLÅF OG
MENNING ¹ .ORÈURLANDI 3AMANTEKT UM
FJALLANA VIKUNNAR %NDURSÕNT ¹ KLUKKUTÅMA
FRESTI TIL  ¹ M¹NUDAG
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$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN
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FËLK MINNA EF ÖAÈ DREKKUR VATN FYRIR
M¹LTÅÈIR
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SÅNA Å Ö¹TTUNUM
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 -OST 3HOCKING (ÎRKUSPENNANDI
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Eyjólfur nöldrar um landsliðið
„Góð rokktónlist frá sveitum á
borð við U2 og Radiohead þegar
mikið er að gera en svo rólega og
sígilda þegar maður er að skapa
eitthvað. Þegar mest liggur við
finnst mér best að hafa háværa
tónlist í eyrunum, sérstaklega
þegar ég er að keyra.“
"JÎRN )NGI (RAFNSSON FORMAÈUR
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 BLAÈ  EINNIG  LÅÈA VEL  N¹R 
TVEIR EINS  RUSL  HEILAN  FR¹ 
TUNNU  ÖAKBRÒN  Å RÎÈ  TRÎLL
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 LÅKAMI  TVÅHLJËÈI  NÕF¾TT LAMB 
STARFSGREIN  AFRÅKU DÕR  FROSTS
KEMMD  R¹  JAG  FOR 
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Auglýsingasími

Kvikmyndagerðarmaðurinn Friðrik Þór Friðriksson heldur sér í formi með því að stunda knattspyrnu í Laugardalnum með liðinu Lunch United
þrisvar sinnum í viku. Með Friðriki Þór spilar
enginn annar en landsliðsþjálfarinn Eyjólfur
Sverrisson ásamt „nokkrum stærstu spámönnum
íslenskrar knattspyrnu“, eins og hann kemst
sjálfur að orði. „Hann er með gullið hér beint
fyrir framan nefið á sér,“ segir Friðrik Þór um
Eyjólf. „Reyndar er hann alltaf að nöldra í mér
um að koma í landsliðið en ég er ekki tilbúinn.
Mér finnst ég ekki klár í slaginn fyrir næstu
leiki en svo styttist í að ég láti af þessu oflæti.
Það gerist þegar ég er kominn í leikæfingu.“
Lunch United spilar knattspyrnu allan ársins
hring, hvernig sem viðrar. „Við spilum alltaf úti
og menn mæta hér jafnvel þótt úti sé tíu stiga
frost,“ segir Friðrik Þór. „Ég byrjaði á þessu
fyrir nokkrum árum en knattspyrnusaga mín er
orðin nokkuð löng og hófst á Fram-vellinum

þegar ég var fimm ára.“ Friðrik Þór segist þó
ekki vera orðinn góður í boltanum. „Nei, ekki
ennþá. En ég er stórefnilegur.“
Friðrik Þór vinnur að heimildarmynd um einhverfu á milli þess sem hann iðkar knattspyrnuna. „Við erum að klippa myndina saman
hægt og rólega. Margrét Eriksdóttir er framleiðandi en hún á einhverfan son sem er þungamiðja myndarinnar. Vinnuheiti hennar er Sólskinsdrengurinn enn sem komið er enda
takmarkast vitneskja almennings gjarnan við
kvikmyndina Rain Man.“
SËK
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SPILAR KNATTSPYRNU MEÈ %YJËLFI 3VERRISSYNI OG FLEIRUM
ÖRISVAR SINNUM Å VIKU (ANN SEGIST EKKI VILJA SPILA MEÈ
LANDSLIÈINU FYRR EN HANN SÁ KOMINN Å LEIK¾FINGU ÖR¹TT
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6ERKFALLIÈ Å (OLLYWOOD
TEYGIR SIG TIL ¥SLANDS
Yfirvofandi verkfall leikara og leikstjóra í Hollywood
næsta sumar gæti haft einhver áhrif á íslensku útrásina í kvikmyndagerð. Kvikmyndaverin í Hollywood
hafa að undanförnu verið að sanka að sér handritum en
eins og Fréttablaðið sagði frá á fimmtudaginn eru allar
líkur á því að handritshöfundar hefji verkfall um næstu
mánaðamót.
Sigurjón Sighvatsson segir að þessi hætta hafi gert
það að verkum að undirbúningur stórmyndarinnar
Brothers sem hann framleiðir hafi gengið svona hratt
fyrir sig. „Við vorum í viðræðum við Matt Damon og
Leonardo DiCaprio en þeir vildu báðir bíða fram yfir
áramót og það var einfaldlega nokkuð sem við höfðum
ekki áhuga á,“ útskýrir Sigurjón en þau Toby Maguire,
Jake Gyllenhaal og Natalie Portman munu leika
aðalhlutverkin í myndinni. „Kvikmyndaverin eru núna
að þrýsta verkefnum í gegn og ætla að tryggja sig í bak
og fyrir ef verkfallið skellur á,“ bætir Sigurjón við en
eins og Fréttablaðið greindi frá er hann nú að undirbúa
framleiðslu á kvikmyndinni Dark Highway sem mun
að öllum líkindum skarta Kiefer Sutherland í aðalhlutverki.
Þórir Snær Sigurjónsson, framleiðandi hjá ZikZak,
hefur að undanförnu verið að leita að leikurum í næstu
kvikmynd Dags Kára, The Good Heart. Eins og
Fréttablaðið hefur greint frá hafa þeir Ryan Gosling
og Tom Waits dregið sig út úr verkefninu og því þarf að
finna nýtt tvíeyki í staðinn. Og það hefur reynst hægara
sagt en gert. „Stóru kvikmyndaverin hafa verið að
setja fleiri verkefni í gang og því eru leikarar núna
með tíu sinnum fleiri tilboð uppi á borðinu. Núna er því
gósentíð hjá leikurum,“ segir Þórir en stefnt er að því
að hefja tökur í lok desember eða byrjun janúar. „Allt
gengur miklu hægara fyrir sig og það er
erfiðara að fá svör,“ segir Þórir.
Sömu sögu er ekki að segja af
leikstjóranum Baltasar Kormáki
sem hefur verið að þreifa fyrir sér
í Hollywood. Hann segist finna
fyrir þrýstingi að vestan um að
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3IGURJËNSSON SEGIR ERFITT AÈ F¹ SVÎR FR¹
LEIKURUM OG ÖEIR SÁU MARGIR HVERJIR
MEÈ TÅU SINNUM FLEIRI TILBOÈ UPPI
¹ BORÈINU EN ELLA

– Mest lesið

3IGINN ÙSKUR
%INN S¹ BESTI ¹ LANDINU
'L¾NÕ LÅNUÕSA GELLUR LÒÈA
MIKIÈ ÒRVAL ÙSKRÁTTA
-¹NUDAGAR ERU ÙSKIDAGAR
¶AÈ VERÈUR EKKI BETRA UM HELGINA
LOKAÈ ¹ LAUGARDÎGUM
¶Ò GETUR ALLTAF TREYST ¹
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$ARK (IGHWAY Å FRAMLEIÈSLU EN HÒN G¾TI SKARTAÈ SJ¹LFUM
*ACK "AUER +IEFER 3UTHERLAND Å AÈALHLUTVERKI
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3TR¹KASVEITIN ,UXOR HEFUR NÕVERIÈ
LOKIÈ VIÈ UPPTÎKUR ¹ SINNI FYRSTU
PLÎTU SEM V¾NTANLEG ER Å VERSL
ANIR  OKTËBER !RNAR *ËNSSON
EINN FIMMMENNINGANNA STALDRAÈI
HINS VEGAR EKKI LENGI VIÈ ÖVÅ HANN
HAFÈI VARLA SUNGIÈ SINN SÅÈASTA TËN
ÖEGAR HANN LAGÈI LAND UNDIR FËT OG
HÁLT TIL .EW 9ORK BORGAR ¶AR BÕR
¹STMEY !RNARS OG ANNAR SÎNGFUGL
!ÈALHEIÈUR «LAFS
DËTTIR BETUR ÖEKKT
SEM (EIÈA ÒR )DOL
OG HERMA HEIM
ILDIR &RÁTTABLAÈSINS
AÈ ÖAU NJËTI NÒ
SAMVERUNNAR Å MIÈRI
STËRBORGINNI
,ATIB¾R HELDUR
¹FRAM AÈ VAXA OG VAXA Å "RETLANDI
OG NÕVERIÈ VAR OPNUÈ STËR NET
VÎRUVERSLUN ÖAR SEM H¾GT
ER AÈ N¹LGAST ALLAN VARNING
SEM KOMIÈ HEFUR ÒT Å NAFNI
FYRIRT¾KISINS 6ELGENGNI
¥ÖRËTTA¹LFSINS OG 'LANNA
'L¾PS VIRÈAST ENGIN
TAKMÎRK SETT ÖVÅ B¾KUR UM
ÖORPIÈ HAFA SELST EINS
OG HEITAR LUMMUR OG
SK¹KAÈ MEÈAL ANNARS
ÖEKKTUM VÎRUMERKJUM ¹
BORÈ VIÈ "UBBI BYGGIR

taka að sér verkefni áður en verkfallið skelli á. „Menn
eru að flýta sér við að koma myndunum saman og það
er verið að reyna að ýta þeim verkefnum sem ég hef
verið með í sigtinu í gegn,“ segir Baltasar, sem er þó pollrólegur yfir þessu
öllu. „Maður finnur fyrir aukinni
pressu og kerfið í Hollywood sem
er alla jafna þungt í vöfum er
aðeins sprækara þessa dagana.“

302+)2 ¥ (/,,97//$ "ALTASAR
SEGIST FINNA FYRIR AUKINNI PRESSU
¹ AÈ TAKA VERKEFNI AÈ SÁR Å
(OLLYWOOD SÎKUM YFIRVOF
ANDI VERKFALLS

%N ÖAÈ ERU FLEIRI SEM
SK¹KA FR¾GUM VÎRUMERKJUM
ÖVÅ !STRËPÅAN HANS 'UNNARS
"JÎRNS 'UÈMUNDSSONAR ER ORÈIN
VINS¾LASTA KVIKMYND ÖESSA ¹RS ¶EIR
*ÒLÅUS +EMP OG )NGVAR ¶ËRÈARSON
TËKU DJARFA ¹KVÎRÈUN ÖEGAR ÖEIR
¹KV¹ÈU AÈ FRAMLEIÈA HANA EN SJ¹
V¾NTANLEGA EKKI EFTIR EINUM EYRI
ÖVÅ ALLS HAFA  ÖÒSUND MANNS
BARIÈ MYNDINA AUGUM OG ERU ÖAÈ
FLEIRI EN S¹U 3IMPSONS MYNDINA
(ARRY 0OTTER OG 3JËR¾NINGJANA
Å +ARÅBAHAFINU ¶AÈ SEM GERIR
¹RANGUR !STRËPÅU
ENN MERKILEGRI ER
AÈ KVIKMYNDIN
ER BYGGÈ ¹ ¹ÈUR
ËBIRTU HANDRITI OG
HEFUR ÖESSI ¹RANGUR
VAKIÈ ATHYGLI ÒT FYRIR
LANDSTEINANA FGG

Jólasveinar óskast til starfa
Hið nýstofnaða fyrirtæki Kraðak leitar nú logandi ljósi
að jólasveinum fyrir vertíðina sem brátt gengur í hönd.
Anna Bergljót Thorarensen, annar eigandi Kraðaks,
sagði þó fleiri koma til greina en skeggjaða afa með
bumbur. „Fyrst og fremst þurfa þeir að vera ófeimnir
og geta komið fram fyrir fullt af fólki. Svo er ekki verra
ef þeir kunna að syngja og dansa og spila,“ útskýrði hún.
„Við erum reyndar líka að auglýsa eftir Grýlum og
Leppalúðum og fleiri kynjaverum, svo
það koma ýmsir til greina. Við þurfum líka einhverja Stúfa,“ benti
Anna Begga á. Henni telst til að
Kraðak þurfi töluvert fleiri en
þrettán sveina í ár, en fyrirtækið
snýr sér fyrst og fremst til áhugaleikara. „Við erum byrjuð að taka

niður pantanir og það er nóg að gera. Ég held við þurfum
svona á bilinu þrjátíu til fjörutíu sveina,“ sagði hún.
„Það er svo mikið af jólaböllum úti um allan bæ.“
Anna Begga er meðlimur leikhópsins Lottu, sem sýndi
Dýrin í Hálsaskógi í Elliðaárdalnum í sumar, en er nú
kominn í vetrarfrí. „Ég og Andrea Ösp Karlsdóttir, sem
vorum einmitt Lilli klifurmús og Hérastubbur bakari,
stofnuðum Kraðak 1. september. Þetta
er
umboðsskrifstofa fyrir hin ýmsu
verkefni og svo verðum við líka
með jólaleikrit í desember. Þetta
snýst mikið um jólin svona fyrst
um sinn,“ sagði Anna Begga
og hló við.

,),,) ,%)4!2 !¨ *«,!36%).5-

!NNA "ERGLJËT 4HORARENSEN SEM
LÁK ,ILLA KLIFURMÒS Å %LLIÈA¹RDALN
UM Å SUMAR HEFUR SNÒIÈ SÁR AÈ
ÎÈRU OG LEITAR NÒ LOGANDI LJËSI AÈ
JËLASVEINUM
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"EGGU TELST TIL AÈ +RAÈAK
ÖURFI ¹ BILINU ÖRJ¹TÅU TIL
FJÎRUTÅU SVEINA TIL STARFA
YFIR JËLAVERTÅÈINA
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Ljósberar
okkar tíma

S

tundum fara stórmerkilegar
alheimsfréttir fyrir ofan garð
og neðan hjá fólki. Tiltölulega
fáir vita af eftirtöldum merkisatburðum: „Snoop Dogg sinnir samfélagsstörfum
í
almenningsgarði“,
„Upplýst
um
leyndarmál Erics Clapton í nýrri
ævisögu“ og „Mel C á sérfæði til
að stækka á sér brjóstin“. Meira
að segja vandaðar frásagnir eins
og „Mary krónprinsessu líður
eins og einstæðri móður“ eða
„Britney fær aukinn umgengnisrétt“ lenda utanveltu í umræðunni.

!& þessum merku tíðindum miss-

um við þegar kastljós fjölmiðla
hættir að beinast út í fjarlægan
heim auðs og frægðar og tekur að
lýsa niður fyrir lappirnar á okkur
sjálfum. Satt að segja er svo
vandratað í veröldinni að okkur
veitir ekkert af því að fjölmiðlar
beini verulegum hluta af því ljósmagni sem frá þeim stafar á þann
þrönga stíg sem við fetum á hægfara leið okkar til framfara, friðar og hamingju.

¥ heila viku hafa brjóstin á Mel C,

C>HH6CE6IGDA

nærbrækur
Britneyjar
og
kvensemi
Svens
Erikssonar
knattspyrnuþjálfara legið í þagnargildi. Á meðan hafa fjölmiðlar
keppst við að færa okkur fréttir
af því þegar opinbert fyrirtæki
eins og Orkuveitan opinberaði
trúlofun með einkafjármagninu.
Borgarfulltrúarnir okkar birtust
okkur í nærmynd í kastljósinu og
þá var ekki til umfjöllunar hvort
þeir gengju í nærhaldi, heldur
hvaða afstöðu þeir hefðu til þess
sem við höfum trúað þeim fyrir.
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¥ heila viku hafa fjölmiðlarnir
hver í kapp við annan upplýst
okkur um orð og athafnir fólks
sem við höfum falið trúnaðarstörf í okkar þjónustu. Í þessari
miklu birtu varð öllum ljóst
hversu mikilvægt það er að við
séum vel upplýst um athafnir
stjórnmálamanna. Ef stjórnmálamenn vita að verk þeirra þurfa
bæði að þola dagsljós og kastljós
fjölmiðla er það þeim ómetanleg
hvatning til að feta ljóssins vegi
og forðast myrkur og freistingar.
Það er skemmtilegt þegar kastljós fjölmiðlanna lýsir upp
umhverfi okkar og varpar birtu á
þann þrönga stíg sem við þurfum
að vanda okkur við að feta.
Fréttamenn eru ljósberar okkar
tíma.

CKwA
C^hhVcEVigdaZgcbZÂcÅgg^ÈXdbbdcgV^a¸Yh^aka#

C^hhVcEVigda
H_{a[h`^eijgH:

)#+.%#%%%`g#
BncY/(*¹WgZniijgEVigda#6j`VWcVÂjg{bncY"\g^aa\g^cYd\a_h`VhiVgVg

(*¹7G:NI>C<6E6@@>/
(*m&'!*G&,YZ``
6gXi^XIgjX`h{a[Za\jg&,m&%

7gZni^c\{]gVÂVb¨a^

B{aVÂ^gWgZiiV`VciVg

7gZniiVghi[jgVÂ[gVbVc

Ög`a^ee^c\g]_ah`{ajb

Ha``k^i¨`^$h_`gVeÂ^

;_ÂgjcVghk^ÂVj`^Âjb)%bb

=_aVhi^aa^c\$hgh`dÂjc

(*¹7gZniijgEVigda
*#)'%#%%%`g#

H_{a[h`^eijgH:

'«¨!. $!'
¥ DAG ER M¹NUDAGURINN  OKT
ËBER  DAGUR ¹RSINS 
3ËLARUPPR¹S
2EYKJAVÅK
!KUREYRI




(¹DEGI

3ËLARLAG







(EIMILD !LMANAK (¹SKËLANS

8AA8@@"FÜ4"A@&#%'(

H@?ÓID<<ÓÁÃ?ÓCJHI6
@dbYjbZÂ\VbaVWa^cc!k^Âi`jbkZa{bi^Ägd\bZijb]Vcc
higVm#K^Â\ZgjbÄg\diii^aWdÂjeeÄVcccÅ_V!ÄZ`jg]Z^bd\
ÄVg[iZ``^VÂ]V[V{]n\\_jgV[b{a^cjbZ^gH`_id\gj\\Ä_cjhiV
Ä¨\^aZ\jjb]kZg[^#

>c\kVg=Za\Vhdc!H¨kVg][ÂV'!hb^*'*-%%%!lll#^]#^h$De^Â/B{c[g{`a#&%"&-d\Äg^i^a[h[g{`a#."&-#

