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FASTEIGNIR

fasteignir

Með bækurnar upp
um alla veggi

lager
• Eldvarnarhurðir • Smíðað eftir máli
• Öryggishurðir

STIGAR

Allar mögulegar
gerðir eftir
hvers og eins
- Sjá heimasíðuóskum
okkar
Mælum, teiknum
og setjum
upp
Mex - byggingavör
ur
Sími 567 1300
og 848 3215

www.bygg

Koma fallegus

heimili græjur

ingavorur.com

tu stigarnir

frá Mex ?

Nýuppgert íbúðahótel
í Hafnarfirði til sölu
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hann tók að
á því vandamá
Pálsson fann
sér
li þegar hann
lausn
„Við gáfum að smíða hillur undir
flutti í nýja
Jóa frjálsar
bækurnar.
völundur.
íbúð.
hendur enda
Hillurnar
Viðar er sagnfræð
eru að öllu
er hann
verk frá hönnun
leyti
skrifa doktorsri ingur sem ver
útskýrir Viðar til smíði og heiðurinnhans sköpunarmiklum tíma
tgerð
háskóla í
í að
er allur hans,“
Berkeley. í miðaldasögu við Kaliforní
eflaust margir stoltur af vini
Þess utan
skólanum
fyrir sér hvað sínum. En nú velta
ukennir hann
sínum, Menntask
ar.
svona ævintýri
raðar í nýju
í gamla
„Sem betur
bókahillurnar ólanum í Reykjaví
kostuppáhaldi
k, og
fer þurfa
sínar sem
þessa
sér jörðina
menn ekki
eru í miklu
„Að hundinumdagana.
að selja undan
Efnið fæst til að fjárfesta í innbyggð
og hestinum
besti vinur
sagað eftir
ólöstuðum
fyrir verð
máli í öflugustu um hillum.
er bókin
skuldar þó mannsins og dyg
sem jafn
timb
l
k

MÁNUDAGUR
Ný dönsk mistök
Björn Jörundur fagnar
20 ára afmæli sveitarinnar en segir nafn
hennar hið versta
allra tíma.
FÓLK 30

Áfengið og aðgengið
„Umræða um áfengi er því marki
brennd hér á landi að endurspegla gamla ósiði í umgengni við
þetta efni – gamla sorg,“ skrifar
Guðmundur Andri Thorsson.
Í DAG 14

Stjörnustríð í réttarsölum
Paul McCartney og Heather Mills
eru ekki þau
einu sem
takast á í
réttarsal.
FÓLK

20
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HRINGDU

Hálfnaður með
áheyrnarprufur

NÚNA

699 6165

Sérblað um fasteignir

Íbúðahótel

ið er vel staðsett

en það stendur

við stofnbraut

Nýtísku íbúð

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

22. október 2007 — 287. tölublað — 7. árgangur

BUBBI MORTHENS

22. OKTÓBE

Þjónusta ofar
öllu

ÁRMÚLA

42 - SÍMI 553
BÍLSKÚRS
4236
OG IÐNAÐ
ARHURÐIR
• Hurðir til
á

Stórborg fasteigna
einkasölu. Hótelið sala er með íbúðahótel
í
stendur við
Hafnarfirði á
Bæjarhraun
góðum stað
rétt við stofnbra í
í bænum. Eignin
ut
hefur verið endurný
grunni.
juð frá
Bóas
Sölufulltrúi
699 6165

Gunnar
Sölufulltrúi
8

Stefán Páll

Í

húsinu eru
38 herbergi
eða litlar íbúðir
eru með sér
baðh b
se

ll

í Hafnarfirði

og er allt nýuppgert

og vel búið

húsgögnum

og tækjum.

ahótel

og er hann
fullbúinn húsgögnu
og nýtt loftræstik
m og tækjum.
Ný lyfta
hús með tækjum, erfi eru í húsinu auk
þess sem þvottalínherberg
i og fleira er
Hvergi hefur
einnig nýtt.
verið til sparað
á nýtískuleg
og er hótelið
an hátt. Þar
innréttað
má nefna að
er á herbergju
tölvulyklaopnun
m, steinteppi
og svo mætti
eru á gólfum
len i t l
í

Fólk á barmi taugaáfalls þegar Bubbi bankar upp á
FÓLK 30

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

Læknir grunaður um
að falsa 283 reikninga
Tryggingastofnun ríkisins hefur kært svæfingalækni til efnahagsbrotadeildar
ríkislögreglustjóra. Stofnunin segir lækninn hafa skilað inn 283 meintum fölsuðum reikningum á tveggja ára tímabili og hagnast um milljónir króna.
LÖGREGLUMÁL

Tryggingastofnun
ríkisins (TR) hefur kært svæfingalækni til efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra fyrir meintar rangar reikningsfærslur. TR
telur að svæfingalæknirinn hafi
ofkrafið stofnunina vegna 283
svæfinga á börnum og þroskaheftum einstaklingum sem hann annaðist vegna aðgerða tannlæknis á
árunum 2005 og 2006.
TR telur að svæfingalæknirinn
hafi hagnast um allt að tólf milljónir króna með því að skrá rangar
upplýsingar á reikninga til stofnunarinnar auk þess sem notendur
hafi einnig greitt margfalda rétta
upphæð fyrir aðgerðirnar. Kæra

TR snýr að því að verulegt ósamræmi sé milli þess svæfingatíma
sem læknirinn skráði í sjúkraskrár og þess tíma sem læknirinn
rukkar TR fyrir.
Læknirinn hefur svæft hjá tannlæknum í fjögur ár, en reikningar
frá svæfingalækninum breyttust
með afgerandi hætti í ársbyrjun
2005 að mati TR. Tímalengd svæfinga telur TR mjög óeðlilega og
sker sig verulega úr í samanburði
við aðra svæfingalækna. Frávik
nema allt að mörg hundruð prósentum og dæmi eru um að læknirinn hafi rukkað fyrir allt að 28
klukkustunda vinnu á einum sólarhring. Byggir kæra TR á 166

læknisverkum árið 2005 og 117 á
árinu 2006. Þá telur TR að læknirinn hafi einnig rukkað stofnunina
fyrir aðgerðir án þess að fyrir
lægju upplýsingar um að þær hafi
nokkurn tímann verið gerðar.
TR sagði upp samningi við svæfingalækninn í júlí síðastliðnum
vegna þessara meintu brota.
Læknirinn höfðaði mál vegna
þessa fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Héraðsdómur komst að
þeirri niðurstöðu að TR hafi ekki
gætt að meðalhófsreglu stjórnsýslulaga við einhliða uppsögn
samningsins og var uppsögnin því
dæmd ógild. TR mun áfrýja dómi
héraðsdóms til Hæstaréttar. - shá

Margét Lára kosin best
Margrét Lára
Viðarsdóttir var kosin
besti leikmaður
sumarsins af fimm
af níu þjálfurum

8

STORMUR SÍÐDEGIS - Hæg

Mánudagur
Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu

77%

60%

50%

30%

20%

10%

Bartoszek, varaformaður kjörstjórnar, var ánægður með þátttökuna. Sjá síðu 6

2%

0%

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent í maí 2007

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Bresk samtök standa að fuglamerkingum með gervihnattasendum á Íslandi:

Guðjohnsen náðist í varpstöð
Bresku samtökin
WWT (Wildfowl and Wetlands
Trust) merktu í sumar nokkrar álftir með gervihnattasendum til að
fylgjast nákvæmlega með ferðum
þeirra frá varpstöðvum á Íslandi til
vetrarstöðva á Írlandi og Bretlandi.
Ólafur Einarsson fuglafræðingur
hefur starfað með WWT undanfarin
ár og segir sendana gefa áhugaverðar upplýsingar um fuglana.

36%
Morgunblaðið

40%

Fimm þúsund
hafa séð Óvita
MENNING „Sýningin hefur farið
afskaplega vel af stað og við erum
ánægð og glöð,“ sagði Magnús Geir
Þórðarson, leikhússtjóri á Akureyri,
í samtali við Fréttablaðið í gær. Þá
kom fimm þúsundasti gesturinn,
Patrik Freyr Guðmundsson, á uppsetningu Leikfélags Akureyrar á
Óvitum Guðrúnar Helgadóttur.
Óvitar hafa verið á fjölunum í
mánuð og uppselt hefur verið á
allar sýningar. Þegar hafa verið
seldir fjögur þúsund miðar til viðbótar og aðeins örfá sæti eru laus á
sýningarnar í nóvember.
- þo

ATKVÆÐI GREIDD Um 450 Pólverjar greiddu atkvæði í pólsku þingkosningunum í Alþjóðahúsinu við Hverfisgötu í gær. Stanislaw

UMHVERFISMÁL

Fréttablaðið

70%

Stutt í aðsóknarmet nyrðra:

BRETLAND Charlene Williams,
unglingsstúlka í Bretlandi
vaknaði upp við vondan draum á
dögunum þegar gömul kínversk
kona benti á hana og öskraði
fullum hálsi að hún væri illmenni.
Ástæðan var að húðflúr á baki
hennar þýddi „vinur frá helvíti“,
en ekki „elsku mamma“, eins og
hún hafði haldið árum saman.
Charlene er alveg eyðilögð en
faðir hennar hafði lengi strítt
henni á því að húðflúrið þýddi
„kjúklingur chow mein“, sem er
frægur kínverskur réttur.
Í ljós hefur komið að sá sem
húðflúraði stúlkuna vissi ekki að
kínversk tákn breyta um merkingu þegar þau er samsett.
- shá

5

sunnanátt´i fyrstu en þróast smám
saman í suðaustan hvassviðri eða
storm víða um land síðdegis og í
kvöld. Rigning sunnan og vestan
til en úrkomulítið norðaustan og
austan til. Hlýnandi veður.
VEÐUR 4

MYND/HEIDA.IS

Talin illmenni
vegna húðflúrs

4

9

fékk góðar gjafir frá Elmari Blæ Arnarssyni og Sólrúnu Svövu Kjartansdóttur en
þau leika ömmu og afa í Óvitum.

Kunni ekki skil á kínversku:

VEÐRIÐ Í DAG
6

NÚMER 5000 Patrik Freyr Guðmundsson

„Við höfum fylgst með álft sem var
aðeins tólf tíma frá varpstöðvum á
hálendinu til Írlands.“ Eitt markmið
með merkingunum er að skrásetja
flughæð álftanna. „Það verður
gaman að fá staðfest hversu hátt
þær fljúga því flugstjórar á farþegaþotum hafa séð álftir í um átta
kílómetra hæð. Frostið í þeirri hæð
nær allt niður í 50 gráður,“ segir
Ólafur.
Ólafur hefur starfað með WWT

frá árinu 1989 og merkingarnar
hafa vakið verðskuldaða athygli. Í
sumar var sjónvarpsstöðin BBC til
dæmis hér á landi við tökur á heimildarmynd um merkingarnar.
Sjö álftir hafa verið merktar með
gervihnattasendum og hafa verið
nefndar til aðgreiningar; ein þeirra
er kölluð Guðjohnsen og önnur Blíðfinnur. Með nýjustu tækni má sjá að
þær tvær eru enn á varpstöðvum
sínum á Mývatnsheiði.
- shá

Úrslit ráðin í Formúlu 1:

Räikkönen
heimsmeistari
ÍÞRÓTTIR Finninn Kimi Räikkönen,
hjá Ferrari, varð heimsmeistari í
Formúlu 1 er hann
sigraði í kappakstrinum á
Interlagosbrautinni í
Brasilíu í gær.
Fyrirfram var
búist við því að
Bretinn Lewis
Hamilton, hjá
KIMI RAIKKMcLaren, myndi
ÖNEN
verða heimsmeistari og var hann með bestu stöðuna
áður en keppni hófst og raunar
stóð Spánverjinn Fernando
Alonso, hjá McLaren, einnig betur
að vígi en Räikkönen. En þetta
reyndist vera dagur Räikkönens
og Ferrari því félagi hans, Felipe
Massa, lenti í öðru sæti í gær.
- óþ / sjá síðu 24
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Nýtt lyf gegn leghálskrabba

Búddismi gegn
þunglyndi

Lyfjafyrirtækið
Glaxo Smith Kline hefur þróað
bóluefni til varnar leghálskrabbameini en slíkt hefur ekki verið
gert áður. Bóluefnið verður
aðgengilegt á Íslandi um næstu
mánaðamót.
Sigríður Jakobínudóttir, hjúkrunarfræðingur og sviðsstjóri hjá
Glaxo Smith Kline á Íslandi, segir
að allar prófanir á bóluefninu,
sem heitir Cervarix, hafi komið
afar vel út; virkni þess hafi reynst
góð og það sé öruggt. „Bóluefninu
er ætlað að verja konur gegn
ákveðinni tegund veiru sem veldur leghálskrabbameini. Þeir sem
starfa við forvarnir og lýðheilsu
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Páll Óskar, hyggur þú á frekara nám?
.EI ÖAÈ ER ËÖARFT ,ÅF MITT ER TÎFRUM
LÅKAST
*+ 2OWLING HÎFUNDUR BËKANNA UM (ARRY
0OTTER HEFUR TILKYNNT AÈ SKËLASTJËRINN
!LBUS $UMBLEDORE SÁ SAMKYNHNEIGÈUR

¥SLAND Å FORS¾TI !LÖJËÈABANKANS

Nýr bankastjóri
til Íslands
54!.2¥+)3-, Fyrir liggur að nýr

bankastjóri Alþjóðabankans,
Robert Zoellick, komi til Reykjavíkur snemma á næsta ári til
fundar um málefni bankans.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
utanríkisráðherra tók þátt í fundi
þróunarnefndar Alþjóðabankans í
höfuðstöðvum bankans í Washington um helgina fyrir hönd
Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna. Ísland er í forsæti fyrir
ríkin næstu tvö árin.
EB

3!-'®.'52 ¥ ,!' 0ARÅSARBÒAR STREYMA
Å NEÈANJARÈARLEST Å 0ARÅS UM MIÈJAN DAG
Å G¾R

(%),"2)'¨)3-, Sýkingar af völd-

um kamfýlóbakter eru í flestum
löndum orðnar tíðari heldur en sýkingar af völdum salmónellu. Á
Íslandi hefur náðst afar góður
árangur í smitvörnum í fuglaeldi.
Franklín Georgsson, sviðsstjóri
hjá Matís, rannsakar áhrif framleiðslutækni á áhættu á kamfýlóbakter-sýkingum í samvinnu við
nokkur önnur Evrópuríki. Hann
segir smithættuna hafa með eldi
fuglanna að gera.
„Fuglar eru aldir upp þétt saman
og slátrunin fer þannig fram að erfitt er að koma í veg fyrir smit frá
meltingarvegi fuglanna. Slátrunin
er mjög vélvædd, fuglarnir eru
affiðraðir og verða fyrir ýmsu
hnjaski.“
Safnað verður saman umfangsmiklum gögnum frá Matís, Landspítalanum og Landbúnaðarstofnun.
„Það sem gerðist á Íslandi var að
neysla á kjúklingi breyttist mjög
mikið á skömmum tíma. Neyslan
hefur aukist mikið frá árinu 1996,
eftir að leyfilegt varð að selja ferskan kjúkling en áður fyrr var aðeins

-AÈUR VAR SLEGINN Å ANDLITIÈ FYRIR UTAN
VEITINGASTAÈ Å +EFLAVÅK AÈFARANËTT
SUNNUDAGSINS ,ÎGREGLAN HAFÈI UPPI
¹ ¹R¹SARMANNINUM EN ¹VERKAR HINS
SLASAÈA VORU EKKI VERULEGIR

3INNTI EKKI STÎÈVUNARMERKJUM
®KUMAÈUR VAR STÎÈVAÈUR ¹ (AFNAR
GÎTU Å +EFLAVÅK GRUNAÈUR UM ÎLVUN
VIÈ AKSTUR AÈFARANËTT SUNNUDAGS
®KUMAÈURINN SEM ËK RËLEGA GERÈI
SIG EKKI LÅKLEGAN TIL AÈ STÎÈVA OG NAM
EKKI STAÈAR FYRR EN LÎGREGLUBIFREIÈ
HAFÈI VERIÈ EKIÈ Å VEG FYRIR HANN

(2)&!2¥+!2 !¨&%2¨)2 -ENGUN ¹

ALIFUGLABÒUM HEFUR MINNKAÈ MJÎG ¹
UNDANFÎRNUM ¹RUM

leyft að selja frosinn kjúkling í
verslunum.“
Samhliða aukinni neyslu á kjúklingi jukust kamfýlóbakter-sýkingar
í fólki og líktist aukningin nánast

faraldri. „Kamfýlóbakter finnst oft
í alifuglum og gáfu menn sér að
rekja mætti meirihluta sýkinganna
til neyslu á kjúklingakjöti.“
Eftirlitsaðilar
heilbrigðisyfirvalda og kjúklingaiðnaðarins tóku í
kjölfarið höndum saman til að draga
úr mengun í framleiðslu. Tekið var
til við að frysta kjúklinga ef kamfýlóbakter fannst á búum. Forvarnir á búum voru bættar og farið var í
fræðsluherferð gagnvart neytendum sem leiddi til mjög mikils árangurs á einu ári.
Árið 1999 greindust 326 innlend
tilfelli kamfýlóbakter-sýkinga í
mönnum en ári síðar aðeins 92 tilfelli og síðustu tölur sýklafræðideildar Landspítalans frá árinu
2006 sýna 36 tilfelli.
Mengun á alifuglabúum hefur
einnig minnkað mjög á undanförnum árum.
„Árangurinn sem náðst hefur við
að takmarka smit hér á landi er á
heimsmælikvarða og hafa til dæmis
Norðmenn tekið upp svipað kerfi.
Niðurstöðurnar skipta miklu máli í
því að tryggja íslenskar vörur í
sessi.“
EVA FRETTABLADIDIS

%&4)2 50025.! 3-)43
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3LEGINN Å ANDLITIÈ

á ungar konur og undanfarin
fimm ár hafa að meðaltali sautján
konur á ári greinst með leghálskrabbamein .
SH¹
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Samgöngur í
Frakklandi í lag
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5.',).'334²,+52 ¶AÈ ER TALIÈ BEST
AÈ UNGAR STÒLKUR SÁU BËLUSETTAR ¹ÈUR EN
Ö¾R BYRJA AÈ STUNDA KYNLÅF 2ANNSËKNIR
BENDA TIL AÈ ÖAÈ SKILI MESTUM ¹RANGRI

nokkra af helstu geðlækningasérfræðingum Bandaríkjanna á
laugardag til að ræða um hvernig ástundun búddisma getur haft
jákvæð áhrif á þá sem þjást af
þunglyndi.
Sérfræðingarnir halda því fram
að hugleiðsla og aðrar hefðir
búddista geti hjálpað þunglyndissjúklingum til að ná bata ef þeim
er beitt samhliða annarri meðferð. Dalai Lama bar mikið lof á
rannsóknir sérfræðinganna og
sagðist fagna því að þær geti átt
stóran þátt í því að fyrirbyggja
þunglyndi og vanlíðan meðal
almennings.
VÖ

Íslenskar stofnanir miðla af reynslu sinni af baráttu gegn kamfýlóbakteríusýkingum. Árangurinn sem náðst hefur í að takmarka smit er á heimsmælikvarða.



Frakklandi voru að mestu komnar
í samt lag í gær eftir að umfangsmestu verkföll í Frakklandi í tólf
ár lömuðu samgöngur á fimmtudag og föstudag.
Boðað var til verkfallanna til
að mótmæla tilraunum Nicolas
Sarkozy Frakklandsforseta til
að skera niður eftirlaunaréttindi
starfsfólks sem hefur rétt til að
fara fyrr á eftirlaun heldur en
flestir launþegar í Frakklandi.
Búist er við því að leiðtogar
verkalýðsfélaga í samgöngugeiranum fundi snemma í þessari
viku til að ræða möguleika á frekari mótmælum.
SDG

!4,!.4! !0 Dalai Lama hitti

Árangur í smitvörn
á heimsmælikvarða

&REKARI VERKFÎLL HUGSANLEG

0!2¥3 !0 Lestarsamgöngur í

telja þetta stórt skref því þetta er
nýjung í krabbameinsforvörnum
að verja konur gegn þessu krabbameini. Það eitt og sér er mjög
merkilegt.“
Sigríður segir bóluefnið hugsað
sem viðbót við skipulagða krabbameinsleit sem hefur verið við lýði
á Íslandi um árabil. „Á Íslandi og
í Skandinavíu höfum við staðið
mjög framarlega vegna þess að
við höfum öflugt kerfi til að finna
þetta mein á frumstigi. Bólusetning myndi bætast við og allir eru
sammála um að krabbameinsleit
heldur áfram en þetta verður
öflug viðbót.“
Leghálskrabbamein herjar oft
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6ILJI SVISSNESKRA KJËSENDA

Harðar tekið á
innflytjendum
36)33 !0 Útlit var fyrir að stærsti
stjórnmálaflokkurinn í Sviss,
Svissneski þjóðarflokurinn,
myndi bæta við sig sex þingsætum samkvæmt spám um niðurstöður svissnesku þingkosninganna sem fóru fram í gær.
Flokkurinn hefur talað fyrir hertum aðgerðum í málefnum innflytjenda og meðal annars lagt
til að heilu fjölskyldunum verði
vísað úr landi gerist einn fjölskyldumeðlimur brotlegur við
lög.
Næststærsti flokkur landsins,
Sósíaldemókrataflokkurinn, fer
verst út úr kosningunum samkvæmt spám og tapar níu þingsætum.
SDG

Búið að sprengja
tæpan helming





URINN EINBEITTI SÁR AÈ ÖVÅ AÈ HAFNA HARÈRI
STEFNU ¶JËÈARFLOKKSINS Å INNFLYTJENDAM¹L
UM
./2$)#0(/4/3!&0

(ÁÈINSFJARÈARGÎNG LENGJAST
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(ALDIÈ VAR UPP ¹ AFM¾LI (RAFNISTU Å 2EYKJAVÅK OG (AFNARFIRÈI Å G¾R

!FM¾LISBÎRNIN BLËMSTRA
-%..).' Það var mikið um dýrðir
í Fjölbrautaskóla Garðabæjar í
gær en þar var haldið upp á fimmtíu ára afmæli dvalarheimilisins
Hrafnistu í Reykjavík og 30 ára
afmæli Hrafnistu í Hafnarfirði.
Íbúar Hrafnistu og aðrir velunnarar tóku þátt í dagskránni sem
var að vonum fjölbreytt. Vistmenn
heimilanna sungu og léku á hljóðfæri, lásu ljóð og brugðu sér í leikfimiæfingar. Þá kom kór Hrafnistu í Hafnarfirði fram og söng
nokkur lög undir stjórn Böðvars
Magnússonar.
Eins og í öllum góðum afmælisveislum var boðið upp á kaffi og
meðlæti auk þess sem sýndir voru
munir og handverk af vinnustofum heimilanna.
ÖO

3!-'®.'5-, Samanlögð lengd
Héðinsfjarðarganga er nú orðin
um 4.429 metrar sem er 41,9
prósent af heildarlengd. Í síðustu
viku voru frá Siglufirði sprengdir
um fimmtán metrar, en mestan
hluta vikunnar var unnið við
bergþéttingar. Lengd ganganna
þeim megin frá er nú um 2.617
metrar. Ólafsfjarðarmegin var
unnið við endanlegar bergstyrkingar og er lengd ganga þeim
megin um 1.812 metrar.
Jarðgöngin verða tvíbreið, um
3,7 kílómetra löng milli Siglufjarðar og Héðinsfjarðar og um
6,9 kílómetra löng milli Héðinsfjarðar og Ólafsfjarðar. Heildarlengd ganganna verður ríflega
ellefu kílómetrar.
SH¹

,®'2%',5&2¡44)2
0ILTURINN ENN ¹ GJÎRG¾SLU

+¥.6%23+ ,%)+&)-) ,OVÅSA %INARSDËTTIR STJËRNAÈI GRUNN¾FINGUM Å KÅNVERSKRI LEIKFIMI
EN ÅBÒAR ¹ (RAFNISTU ÎNNUÈUST SJ¹LFIR FJÎLBREYTT SKEMMTIATRIÈI ¹ AFM¾LISFAGNAÈINUM

0ILTURINN SEM EKIÈ VAR ¹ ¹ (VERFISGÎTU
¹ LAUGARDAGSKVÎLD LIGGUR ENN ÖUNGT
HALDINN ¹ GJÎRG¾SLUDEILD ,ANDSPÅT
ALANS (ANN HLAUT ALVARLEGA ¹VERKA
OG VAR HALDIÈ SOFANDI Å ÎNDUNARVÁL
ÖANGAÈ TIL SÅÈDEGIS Å G¾R

ÖIH6A6
bZÂ\_V[V`dgi^
YV\VcV''#i^a',#d`iWZg
CZgik[VaYjg{k^cc^c\jgV[ÄkVÂkZghaVcdiVÂVcWa{ihaj]_{7aVaVcY^7A#
BZÂ]kZg_jbihajWa[na\^g\_V[V`dgiHb{gVa^cY#
7aVgn[^g&b^aa_c2&%%#%%%`g#\_V[V`dgi
7aVgjcY^g&b^aa_c2*%#%%%`g#\_V[V`dgi

ÖihVaVcZgZ^cc^\]_{jbWdÂhbccjb7A{HZa[dhh^!6`gVcZh^!@Z[aVk`!6`jgZng^d\:\^ahhiÂjb#
:c\^ciWdg\jcd\&%%a{cVaaiVÂ-)b{cjÂ^#
Cd``jgY¨b^jbWaV{ihaj!\diigkVa{hiVÂcjb/

ÖihajkZgÂ`g#..%Äh#

ÖihajkZgÂ`g#&#-.%Äh#

ÖihajkZgÂ`g#&#,(%Äh#

BMW 318, 2000 - Ek. 147 þús.

Hyundai Terracan, 2003 - Ek. 116 þús.

Hyundai Tucson, 2004 - Ek. 75 þús.

ÖihajkZgÂ`g#&#.-%Äh#

ÖihajkZgÂ`g#&#(%%Äh#

ÖihajkZgÂ`g#&#%-%Äh#

KZgÂ{Âjg`g#'#(*%Äh#

KZgÂ{Âjg`g#&#*.%Äh#

KZgÂ{Âjg`g#&#(+%Äh#

KZgÂ{Âjg`g#&#(,%Äh#

KZgÂ{Âjg`g#'#)(%Äh#

KZgÂ{Âjg`g#'#%.%Äh#

Renault Megane ST, 2006 - Ek. 21 þús.

Renault Clio, 2006 - Ek. 20 þús.

Land Rover Freelander, 2001 - Ek. 75 þús.

ÖihajkZgÂ`g#&#)(%Äh#

ÖihajkZgÂ`g#*-%Äh#

ÖihajkZgÂ`g#'#&*%Äh#

KZgÂ{Âjg`g#&#,-%Äh#

KZgÂ{Âjg`g#-'%Äh#

KZgÂ{Âjg`g#'#,%%Äh#

Hyundai Trajet, 2004 - Ek. 42 þús.

Remault Laguna, 2000 - Ek. 137 þús.

Hyundai SantaFe, 2006 - Ek. 33 þús.

ÖihajkZgÂ`g#&#)-%Äh#

ÖihajkZgÂ`g#.*%Äh#
KZgÂ{Âjg`g#&#(&%Äh#

KZgÂ{Âjg`g#&#-'%Äh#

Hyundai Sonata, 2003 - Ek. 93 þús.

Renault Megane, 2005 - Ek. 39 þús.

Opið frá kl. 9 til 18
og á laugardaginn frá kl. 12 til 16.

<g_i]{ah^&"*,*&'%%
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!LLS KONAR HAMFARIR VORU SVIÈSETTAR Å LANDS¾FINGU BJÎRGUNARSVEITA

&AÈIR LÁT LÕSA EFTIR DËTTUR SINNI

Gerir góðan hóp enn betri

Móðirin faldi
líkið á háalofti

"*®2'5.!234!2& „Æfing af þessu
tagi er ómetanleg fyrir starfsemi
björgunarsveitanna,“ segir Ingvar
Guðmundsson, formaður Björgunarfélags Árborgar og æfingastjóri
Landsæfingar björgunarsveita sem
fram fór á Suðurlandi á laugardag.
Á þriðja hundrað manns frá
meira en tuttugu björgunarsveitum tóku þátt í æfingunni sem var
afar umfangsmikil. Flugslys var
sviðsett á Skógasandi, leitað var að
týndri flugvél í Bakkafjöru, maður
féll þegar hann hugðist klífa dranginn Ingimund og annar týndist í
sprungu á Sólheimajökli, svo fátt
eitt sé nefnt.
Ingvar segir að æfingin hafi

"!.$!2¥+). !0 Lík ellefu mánaða

gamallar stúlku fannst uppi á
háalofti í húsi í Norður-Karólínuríki í Bandaríkjunum á laugardaginn.
Lýst var eftir stúlkunni eftir að
faðir hennar sneri heim frá Írak
þar sem hann sinnti herskyldu.
Móðir stúlkunnar viðurkenndi að
hafa komið líkinu fyrir á háaloftinu eftir að hún kom að stúlkunni
látinni í vöggu sinni. Stúlkan
hafði verið látin í nokkrar vikur
þegar hún fannst að sögn
lögregluyfirvalda á staðnum.
Krufning mun fara fram þar
sem skorið verður úr um dánarorsök.
SDG

&,5'3,93  3+«'!3!.$)  BJÎRGUNARSVEITARMENN TËKU Ö¹TT Å ¾FINGUNNI  TIL 

TIL VIÈBËTAR LÁKU SJÒKLINGA OG  TIL  MANNS SINNTU SKIPULAGNINGU OG SAMH¾FINGU
-9.$,!.$3"*®2'

gengið vel og það sé góð reynsla
fyrir sveitinar að læra að vinna

saman. „Þetta gerir góðan hóp enn
betri,“ segir Ingvar.
ÖO

3TJËRNM¹LAMENN Å ¥RAK

Leggja lokahönd á
viðræðuáætlanir
3+²4!.  &3+2²¨3&)2¨) -ENNIRNIR
VORU HANDTEKNIR  SEPTEMBER EN LÎG
REGLA HAFÈI VERIÈ ¹ SLËÈ ÖEIRRA LENGI

&ÅKNIEFNAM¹LIÈ ¹ &¹SKRÒÈSFIRÈI

Hleruðu síma
smyglaranna
,®'2%',5-, Símar mannanna

fimm sem handteknir voru í
Reykjavík og á Fáskrúðsfirði 20.
september síðastliðinn vegna
smygls, höfðu verið hleraðir í upp
undir tíu mánuði.
Lögregla hafði verið á slóð
mannanna um nokkurt skeið og í
desember á síðasta ári var óskað
eftir heimild til að hlera síma
Einars Jökuls Einarssonar sem
handtekinn var í Reykjavík og er
talinn vera einn höfuðpauranna í
málinu. Í mars var síðan óskað
eftir að símanúmer Bjarna
Hrafnkelssonar, sem einnig var
handtekinn í Reykjavík, yrði
hlerað.
Þá voru símar mannanna
þriggja, sem handteknir voru á
Fáskrúðsfirði þegar skútan kom
að landi, hleraðir frá því í byrjun
september.
ÖO

,%)¨2¡44).'
6ILHJ¹LMUR %INARSSON ÅÖRËTTAKAPPI VAR
RANGLEGA SAGÈUR bHEITINNm Å BLAÈINU Å
G¾R 6ILHJ¹LMUR ER BEÈINN AFSÎKUNAR ¹
ÖESSUM MISTÎKUM
¶¹ VAR RANGHERMT AÈ FYRRVERANDI
MEINDÕRAEYÈIR HEFÈI VERIÈ D¾MDUR
FYRIR BROT ¹ VOPNALÎGUM (INN D¾MDI
ER STARFANDI MEINDÕRAEYÈIR

Heimsóknir í
fangelsi ekki
lengur leyfðar
"!'$!$ !0 Nouri al-Maliki,

forsætisráðherra Íraks, hyggst
taka fyrir opinberar heimsóknir
stjórnmálamanna í fangelsi
landins. Þykir þetta til marks um
að al-Maliki, sem er sjíi, sé að ná
sér niðri á varaforseta landsins,
súnníanum Tariq al-Hashemi.
Al-Hashemi hefur undanfarið
ferðast um fangelsi landsins og
hafa fjölmiðlar fylgt honum fast
eftir og óspart sýnt hörmulegar
aðstæður sem fangar búa við.
Forsætisráðherrann segir
ósiðlegt að nýta sér neyð fanga í
pólitískum tilgangi.
VÖ

Starfsgreinasambandið, SGS, og Flóabandalagið eru lengst komin í vinnu fyrir
komandi kjarasamninga um áramótin. Viðræðuáætlanir eru á lokastigi hjá
öðrum. Áhersla er á hækkun lægstu launa. „Samhljómur,“ segir formaður SGS.
6)..5-!2+!¨52
Viðræðuáætlun
milli
Starfsgreinasambandsins,
Flóabandalagsins
og
Samtaka
atvinnulífsins, SA, hefur þegar
verið undirrituð og er því vinnan
fyrir
komandi
kjarasamninga
lengst komin í þessum samböndum. Framkvæmdastjóri SA fer yfir
stöðuna með formönnum allra
landssambandanna á fundum í vikunni en stefnt er að því að ljúka
gerð viðræðuáætlana í næstu viku.
Kristján Gunnarsson, formaður
Starfsgreinasambandsins, hefur
boðað til formannafundar á
fimmtudaginn þar sem farið verður yfir inntakið að kröfugerðinni
sem síðan verður ekki kynnt
atvinnurekendum fyrr en í nóvember. „Það er þungur og harður
tónn í okkar fólki. Fólk krefst sem
mestra krónutöluhækkana fyrir
þá sem lægstu launin hafa,“ segir
hann og telur mikinn samhljóm í
landssamböndunum. „Ég vona að
sá tónn verði ekki holur að innan
og innantómur þegar til kastanna
kemur.“

(6%2 %2 34!¨!.
3TARFSGREINASAMBAND ¥SLANDS OG
&LËABANDALAGIÈ HAFA UNDIRRITAÈ
VIÈR¾ÈU¹¾TLUN VIÈ 3AMTÎK ATVINNU
LÅFSINS 3!
,ANDSSAMBAND VERSLUNARMANNA
3AMIÈN OG 2AFIÈNAÈARSAMBANDIÈ
HITTA FULLTRÒA 3! Å VIKUNNI OG KOMA
SÁR Ö¹ V¾NTANLEGA SAMAN UM
VIÈR¾ÈU¹¾TLUN 3AMA GILDIR UM
-ATÅS OG 6- 3JËMANNASAMBANDIÈ
ER SKEMMST ¹ VEG KOMIÈ ENDA
RENNA SAMNINGAR SJËMANNA ÒT SÅÈAR
¹ N¾STA ¹RI

®LVAÈUR ÎKUMAÈUR Å +EFLAVÅK

Ökuníðingi
veitt eftirför
,®'2%',5-, Ökumaður sem

grunaður er um ölvun við akstur
var handtekinn í Keflavík í
gærmorgun eftir að lögregla
hafði veitt honum eftirför nokkra
stund.
Lögregla reyndi fyrst að stöðva
manninn við gatnamót Hringbrautar og Skólavegs en hann
sinnti ekki stöðvunarmerkjum og
ók áfram á mikilli ferð. Lögregla
veitti manninum eftirför nokkurn
spöl og það var ekki fyrr en
bifreiðin bilaði sem hann nam
staðar. Tveir menn voru í bílnum
og var sá sem ók fluttur á
lögreglustöð.
ÖO

3!-(,*«-52 -%¨!, ,!.$33!-"!.$!..! 6ÅÈA ER VERIÈ AÈ LEGGJA LOKAHÎND ¹
VIÈR¾ÈU¹¾TLANIR LANDSSAMBANDANNA 3TARFSGREINASAMBANDIÈ OG &LËABANDALAGIÈ
HAFA ÖEGAR UNDIRRITAÈ VIÈR¾ÈU¹¾TLUN OG 62 3AMIÈN OG RAFIÈNAÈARMENN GERA ÖAÈ
V¾NTANLEGA ¹ N¾STUNNI
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

Kristján bendir á að verkafólkið sé látið bera ábyrgð á stöðugleikanum og sættast á lága kauphækkun. „Við viljum hækka
skattleysismörkin og sjá lagfæringar á barnabótum, húsnæðisbótum og vaxtabótum.“
Hjá Samiðn verður meðal annars áhersla á starfsréttindamál,
að laga samninga að menntakerfinu í Evrópu og bæta inn nýjum
þrepum fyrir starfsmenn með
öðruvísi menntun.
Áætlunin gerir ráð fyrir því að
viðræðum ljúki í desember og
yrði það í fyrsta sinn sem viðræðum lyki áður en kjarasamningar
rynnu út. „Það kæmi mér á óvart
ef við næðum því. Þetta verða
snúnar og vandasamar viðræður
en þó hefur kveðið við nýjan tón

hjá atvinnurekendum, það er
öðruvísi nálgun af þeirra hálfu.
Núverandi
framkvæmdastjóri
nálgast málin öðruvísi og miklu
hraðar.“
„Við erum að byrja að tala
saman fyrir alvöru og tala okkur
inn í þetta verkefni,“ segir Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri SA, og svarar engu um
hækkun lágmarkslauna í 170-180
þúsund. „Það er hugur í mörgum
en það hefur verið sameiginleg
sýn að semja á grundvelli stöðugleikans. Við leggjum höfuðáherslu
á að nota svigrúmið fyrir þá sem
hafa setið eftir í launaþróun. Ef
við náum sameiginlegri sýn þá
verður þetta miklu léttara,“ segir
hann.

,®'2%',5&2¡44)2
-INNIH¹TTAR BRUNI Å VERBÒÈ
%LDUR KOM UPP Å VERBÒÈ ¹ ,ANGEYRI VIÈ
3ÒÈAVÅK UM MIÈJAN DAG Å G¾R %NGINN
VAR Å VERBÒÈINNI ÖEGAR ELDURINN
KVIKNAÈI OG GREIÈLEGA GEKK AÈ SLÎKKVA
HANN %LDURINN KOM UPP Å RUSLAFÎTU
Å ELDHÒSI OG ÖAR URÈU MINNIH¹TTAR
SKEMMDIR VEGNA REYKS OG VATNS

GHS FRETTABLADIDIS
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"ARÈI ®NUNDARSON KOMST KALDUR OG ÖREKAÈUR ¹ LAND EFTIR AÈ B¹T HVOLFDI

3TÒDENTAR ¹ !KUREYRI ¹LYKTA

Skiptir mestu að allir komust af

Hluti námsláns
verði styrkur

3,93 „Þetta var bara ógeðslega

Tekur þú slátur?
*¹
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Eiga prestar þjóðkirkjunnar
að fá heimild til að staðfesta
samvist?
3EGÈU ÖÅNA SKOÈUN ¹ VISIRIS

kalt,“ segir Barði Önundarson,
verktaki á Ísafirði, sem bjargaðist
úr Selvatni í Mjóafirði við Ísafjarðardjúp eftir að skemmtibát
hans hvolfdi. Þrjár konur sem voru
í bátnum komust í land af sjálfsdáðum, þeirra á meðal var eignkona Barða.
„Báturinn fékk öldu undir sig að
aftan sem varð til þess að hann tók
vatn inn á sig að framan og honum
hvolfdi.
Barði hélt sér í bátinn, sem sökk
ekki, en þar sem hann var í þykkum galla undir björgunarvestinu
varð hann þungur á sér þegar
hann blotnaði. Að lokum sleppti

2008 Ráðstefna
Valka ehf og SolidWorks halda ráðstefnu í Norræna
Húsinu fimmtudaginn 25. október frá kl: 13-17:15. Kynntar
verða áhugaverðar nýjungar í SolidWorks 2008 sem allar
miða að því að auka skilvirkni og afköst hönnuða.

Ráðstefnudagskrá:
13:00 til 13:20

Setning – Helgi Hjálmarsson, Völku / Johan Hellstrom,
svæðissölustjóri hjá SolidWorks

13:20 til 13:45

Kynning á SolidWorks Premium 2008 – Mjög áhugaverðar
breytingar hafa verið gerðar á notendaskilunum sem farið
verður yfir og svo verður gefin heildaryfirsýn yfir það hvað
unnt er að gera í hönnun með SolidWorks og Cosmos
forritunum – Mattias Robertson, tæknilegur
framkvæmdastjóri hjá SolidWorks

13:45 til 15:00

Kynning á helstu nýjungum í SolidWorks 2008
– Mattias Robertson

15:00 til 15:30

Kaffihlé.

15:30 til 16:00

Kynning á helstu nýjungum í SolidWorks 2008 – framhald

16:00 til 17:00

Kynning á PDM (Process Data Management) kerfum frá
SolidWorks. Slík kerfi eru notuð til að útgáfustýra
teikningum og fleira er varðar utanumhald um
teikningar – Mattias Robertson

17:00 til 17:15

Umræður og ráðstefnuslit.

Ráðstefnugjald er kr. 9.000,- frítt er fyrir námsmenn
Skráningar óskast sendar á sw@valka.is eða tilkynntar í síma 534-9300

SolidWorks er notendavænt hönnunarforrit þar sem öll hönnun fer fram í
þrívídd. Forritið inniheldur öll þau verkfæri sem þarf til að gera hönnunarumhverfið eins og best verður á kosið – m.a. sjálfvirka útflatninga í
plötuvinnsluhönnun, mikla sjálfvirki í hönnun stálgrinda og sjálfvirka
mótahönnun fyrir steypta hluti. Þá er unnt að gera hreyfilíkön og
álagsútreikninga svo fátt eitt sé nefnt.
Á ráðstefnunni verða SolidWorks sérfræðingar með tölvur með SolidWorks
uppsettu og geta ráðstefnugestir farið yfir einstök atriði með þeim í lok
ráðstefnunnar.

Umboðsaðili SolidWorks á Íslandi

Auglýsingasími

– Mest lesið

3,!00 -%¨ 3+2%++).. "ARÈI SEGIR ALLA
MJÎG SKELKAÈA EN MESTU M¹LI SKIPTI AÈ
ALLIR HAFI SLOPPIÈ ËMEIDDIR

hann þó takinu og synti baksund í
land.
„Þegar ég kom í land var ég

alveg svakalega kaldur og gat
ekki staðið upp.“
Þyrla Landhelgisgæslunnar var
kölluð á staðinn ásamt björgunarsveitum frá öllum Vestfjörðum.
Farið var með Barða á sjúkrahúsið á Ísafirði þar sem hann var
lagður undir hitateppi.
„Ég var bara hitaður upp og
þjónustaður. Maður fær nánast
allt sem maður vill. Ég fékk sýklalyf við lungnabólgu en það er víst
alltaf gert þegar fólk gleypir
mikið vatn.“Barði segist ætla
fljótlega aftur út á bátnum.
„Ég er fjallhress núna. Það sem
skiptir mestu máli er að allir fóru
út og allir komust af.“
EB

-%..45. Félag stúdenta við
háskólann á Akureyri lýsir yfir
stuðningi við frumvarp Framsóknarflokksins til laga um breytingu á lögum Lánasjóðs íslenskra
námsmanna.
Félagið telur mikilvægt að
komið sé til móts við brottfall
fyrsta árs nema úr háskólum
með því að veita þeim styrk við
námslok og styður þá tillögu að
þriðjungur af upphæð námsláns
breytist í styrk ljúki námsmaður
lokaprófum á tilskildum tíma.
Í frumvarpinu kemur fram að
miðað yrði við reglur viðkomandi
skóla um próf sem háðar eru samþykki menntamálaráðherra.
EB

Donald Tusk sigurvegari kosninganna
Áætlun Jaroslaws Kaczynski, forsætisráðherra Póllands, um að boða til kosninga
til að styrkja völd sín fór út um þúfur. Helsti keppinautur hans, Donald Tusk, er
sigurvegari kosninganna sem fram fóru í gær samkvæmt fyrstu útgönguspám.
!0 Flokkur Jaroslaw
Kaczynski, forsætisráðherra Póllands, hefur misst meirihluta sinn
á þingi og helsti keppinautur hans,
Donald Tusk, er sigurvegari
pólsku þingkosninganna sem fram
fóru í gær samkvæmt fyrstu
útgönguspám sem birtust í gærkvöldi.
Flokkur Tusk, Borgaralegur
vettvangur, var með í kringum 44
prósent samkvæmt fyrstu útgönguspám á meðan flokkur Kaczynski,
Lög og réttlæti, var með rétt rúm
30 prósent. Útgönguspár sýndu
einnig að sá flokkur sem Borgaralegur vettvangur vill helst vinna
með, Pólski bændaflokkurinn,
hlaut tæp átta prósent sem að
myndi gera flokkunum tveimur
kleift að mynda meirihluta á þingi.
Flokkur Kaczynskis, Lög og
réttlæti, þrýsti á um að gengið
yrði til kosninga nú, tveimur árum
áður en fjögurra ára kjörtímabilinu lýkur, eftir að ótraustur meirihluti flokksins með hægrisinnuðum flokki kaþólikka og popúlistum
úr bændahreyfingu liðaðist í sundur. Forsætisráðherra veðjaði á að
kosningaúrslitin
myndu
gefa
honum sterkara umboð til að
stjórna en þess í stað lítur út fyrir
að hann missi völdin yfir til Tusks
sem hefur notið sífellt meira fylgis í skoðanakönnunum síðan leiðtogarnir mættust í sjónvarpskappræðum 12. október þar sem Tusk
þótti standa sig mun betur en
Kaczynski.
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Á milli 5.000 og 6.000 Pólverjar
eru skráðir á Íslandi og af þeim
skráðu 500 sig til að kjósa. „Þetta
er ekki svakalega mikið en þó
þrisvar sinnum fleiri en kusu síðast.“
Vísa þurfti mörgum frá sem
hafði láðst að skrá sig með fimm
daga fyrirvara eins og reglur
kveða á um að sögn Stanislaw.
„Þetta eru kröfur frá kjörstjórninni í Póllandi þar sem að það er
ekki pólsk ræðismannsskrifstofa

á Íslandi. Því þurfti skráning að
fara fram í gegnum skrifstofuna í
Osló. En það opnar ræðismannsskrifstofa hér á Íslandi á næstu
vikum og því verður þetta auðveldara næst.“
Eftir að talningu atkvæða lauk í
Alþjóðahúsinu voru atkvæðin
send til pólsku ræðismannsskrifstofunnar í Osló í Noregi þaðan
sem þau verða send áfram til Varsjár í Póllandi.
SDG FRETTABLADIDIS
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&ËTBOLTABULLUR M¾LTU
SÁR MËT TIL AÈ SL¹ST
var leikur milli liðanna
36¥¶*«¨ !0 Lögregla í
fyrir hálfum mánuði og
sænska bænum Astorp
eftir leikinn var rifrildi
handtók 88 manns eftir
milli
stuðningsmanna
að til fjöldaslagsmála
liðanna, þetta tengist því
kom þegar meira en eitt
kannski, sagði Gunnar.
hundrað fótboltabullur
Ekki er óalgengt að
söfnuðust
saman
stuðningsmenn liða fari í
skömmu eftir hádegi á
hár saman eftir leiki þar
iðnaðarsvæði í bænum í
sem að lögregla þarf að
gær að því er fram
skakkast í leikinn að
kemur á HD-fréttavefnsögn
Gunnars.
Auk
um í Suður-Svíþjóð.
Gunnars leikur Heiðar
Talsmaður
lögreglu, '5..!2 ¶«2
Geir
Júlíusson
með
Mikael Persson, sagði '5..!233/.
Hammersby. Ólafur Ingi
stuðningsmenn fótboltaSkúlason leikur með Helsingliðanna Hammersby og Helsingborg.
borg hafa komið saman í bænum
Tveir voru fluttir fótbrotnir á
gagngert til að slást og að dansksjúkrahús eftir fjöldaslagsmálin
ar fótboltabullur hefðu slegist í
og verða nokkrir ákærðir fyrir
hópinn.
líkamsárás. Einn verður möguGunnar Þór Gunnarsson, annar
lega ákærður fyrir manndrápstiltveggja Íslendinga sem leika með
raun eftir að hann keyrði næstum
Hammersby, hafði ekki heyrt um
niður þrjá lögreglumenn þegar
fjöldaslagsmálin þegar blaðamaðhann reyndi að flýja.
ur hafði samband við hann. „Það
SDG

.µ2 &/2-!¨52 5-&¥ (ELGA 'UÈRÒN

'UÈJËNSDËTTIR NÕKJÎRINN FORMAÈUR
OG "JÎRN " *ËNSSON SEM GEGNT HEFUR
FORMENNSKU UNDANFARIN SEX ¹R

&ORMANNSKJÎR HJ¹ 5-&¥

Fyrsta konan í
hundrað ár
&¡,!'3-, Helga Guðrún Guðjónsdóttir var í gær einróma
kjörinn formaður Ungmennafélags Íslands, fyrst kvenna í 100
ár. Fráfarandi formaður, Björn
B. Jónsson, gaf ekki kost á sér til
endurkjörs.
Helga Guðrún sagði að bjart
væri framundan í hreyfingunni
og mörg spennandi verkefni sem
tengjast hundrað ára afmæli
UMFÍ. Þá stendur bygging nýrra
aðalstöðva UMFÍ fyrir dyrum. EB
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,ÎGREGLA LEITAÈI AÈ ÎKUMANNI BÅLS SEM FËR ÒT Å SKURÈ

Skylda að láta vita
,®'2%',5-, Björgunarsveitir í

uppsveitum Árnessýslu voru kallaðar út snemma í gærmorgun eftir
að bifreið fannst í skurði skammt
sunnan Stóru-Laxár. Bifreiðin var
mikið skemmd og allt benti til
þess að hún hefði farið nokkrar
veltur áður en hún hafnaði í skurðinum. Lögregla lýsti eftir ökumanninum sem var hvergi sjáanlegur en óttast var að hann kynni
að vera alvarlega slasaður.
Seinna um morguninn kom í ljós
að maðurinn var heill á húfi í
Reykjavík.
Aðalvarðstjóri lögreglunnar á
Selfossi sagði í samtali við Fréttablaðið í gær að í tilvikum sem
þessum, þar sem slys kunna að

Októbertilboð 2007
Sértilboð til e-korthafa og e2 Vildarkorthafa

endurgreiðsla
afsláttur af matarstellum
15%
20% og hnífapörum
til 20. október

Smáralind / sími 522 8000

Föst endurgreiðsla 2%

15%
Smáralind / sími 587 4747
Kringlunni / sími 568 4747

Föst endurgreiðsla 5%

Laugavegi 86–94 / 101 Reykjavík
Sími 511 6606 / sia-collection.com

2 fyrir 1

Austurmörk 25 / 810 Selfossi
sími 483 4900

1000 kr. afsláttur af
mjúkum náttsloppum
Eyravegi 15 / 800 Selfossi
sími 482 2930 / butabaer.is

afsláttur af blómum

Föst endurgreiðsla 5%

17%
15%
Smiðjuvegi 34 / 200 Kópavogi
sími 557 9110 / www.bilko.is

í brúnkumeðferð

Föst endurgreiðsla 5%

20%

afsl. af
smurvinnu
afsl. af
umfelgun

alþrifi með
5% afteflonbóni

Föst endurgreiðsla 5%

10%

aukaafsláttur á gardínuefnum
sem eru nú þegar á hálfvirði

Föst endurgreiðsla 5%

20%

afsláttur af matseðli

Fjarðahótel / Búðareyri 6 / 730 Reyðarfirði / sími 474 1600
fjardahotel.is / fjardahotel@st.is
Valaskjálf / Skógarlöndum 6 / 700 Egilsstöðum / sími 470 5050
valaskjalf.is / valaskjalf@st.is

Föst endurgreiðsla 5%

25% afsláttur af Explorer sófum
Mubla / Nýbýlavegi 18 / 200 Kópavogi / sími 517 2100 / mubla.is
Örkin hans Nóa / Hafnarstræti 22 / 600 Akureyri / Sími 461 2100

Korthafar fá 0,5% endurgrei›slu af allri innlendri
veltu auk endurgrei›slu frá samstarfsfyrirtækjum.

MAÈURINN LÁT EKKI VITA AF ËHAPPINU

hafa orðið á fólki, væri skylt að
láta lögreglu vita. Þess þurfi ekki
við minniháttar umferðaróhöpp.
Lögregla vildi ekki gefa upp
hvort ökumaðurinn væri grunaður um ölvun við akstur en að sögn
varðstjórans verður málið rannsakað frekar.
ÖO

Fleiri tilraunir
til sjálfsvígs
Tíðni sjálfsvígstilrauna samkvæmt tölum frá Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri hefur aukist gríðarlega
á undanförnum árum. Mest er aukningin í yngsta
aldursflokki kvenna. Tölurnar voru hæstar árið 2000.
„Við
höfðum
áhyggjur af því að sjálfsvígstilraunum og sjálfssköðum væri að
fjölga og vildum rannsaka það
nánar,“ segir Brynjólfur Ingvarsson, geðlæknir á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri (FSA) og lektor
við Háskólann á Akureyri, sem
vann ásamt fleiri læknum að rannsókn á tíðni sjálfsvíga og sjálfsskaðatilfella á FSA á árunum 1985
til 2003. Niðurstöðurnar voru
kynntar á dögunum.
Farið var í gegnum allar skráðar sjálfsvígstilraunir hjá einstaklingum 15 ára og eldri á árunum
1985 til 2003. Skráð eru 664 tilfelli
á nítján árum hjá 414 einstaklingum. Fjöldinn skiptist í 243 konur
með 428 tilraunir og 171 karl með
236 tilraunir.
Greinileg aukning er á síðari
hluta tímabilsins og ef fyrsta árið
er borið saman við síðasta árið
sést að fjöldi tilfella á ári fjórfaldast og fjöldi einstaklinga þrefaldast. Sjálfsvígstilraunirnar eru
flestar árið 2000.
„Þetta veldur okkur verulegum
heilabrotum og í raun kunnum við
ekki skýringar á þessari fjölgun,
það þyrfti að kanna frekar. Þróunin hefur hins vegar verið sambærileg í öðrum löndum,“ segir
Brynjólfur. Hann segir að í upphafi tímabilsins hafi tilfellin verið
í kringum tíu á ári en um aldamótin hafi þau verið næstum því eitt á
viku. Eftir þann hápunkt hefur
tíðnin lækkað á ný.
„Tölurnar ná til ársins 2003 og
það væri vissulega fróðlegt að sjá
hvort tíðnin hafi haldið áfram að

(%),"2)'¨)3-,

afsláttur af öllu skarti

15% endurgreiðsla

Bæjarlind 12 / 201 Kópavogi
sími 534 4154 / www.amira.is

,®'2%',!. %KKI ER VITAÈ HVERS VEGNA

Föst endurgreiðsla 5%

¶5.',9.$) "RYNJËLFUR SEGIR AÈ

SJ¹LFSSKAÈAR SÁU ¹VALLT T¹KN UM MIKLA
VANLÅÈAN
&2¡44!",!¨)¨'%449

3*,&36¥' /'
3*,&33+!¨!2  &3!
N RIÈ  VORU SJ¹LFSVÅGSTILRAUN
IRNAR TÅU EN ¹RIÈ  VORU Ö¾R

N ,YFJANOTKUN ER MEST NOTAÈA
AÈFERÈIN HJ¹ B¹ÈUM KYNJUM
N 5NGT FËLK REYNIR FREKAR AÈ SKAÈA
SIG EN ÖEIR SEM ELDRI ERU
N ,¾KNAR TELJA SJ¹LFSSKAÈA BETRA
HUGTAK EN SJ¹LFSVÅGSTILRAUN ÖVÅ Å
MÎRGUM TILFELLUM ER SJÒKLINGUR
INN EKKI AÈ REYNA AÈ SVIPTA SIG
LÅFI HELDUR HRËPA ¹ HJ¹LP

minnka eftir aldamótin. Opnari
umræða um geðræn vandamál og
þjóðarátak gegn þunglyndi gæti
hafa hjálpað til,“ segir Brynjólfur.
Brynjólfur segir að þótt tölurnar
miðist við umdæmi FSA gefi þær
góða mynd af þróuninni á landsvísu.
THORGUNNUR FRETTABLADIDIS

3TJËRNVÎLD Å %ÖÅËPÅU EFAST UM FREGNIR AF MANNFALLI

5PPREISNARMENN SEGJ
AST HAFA FELLT  MENN
%¶¥«0¥! !0 Eþíópískir uppreisnarmenn segjast hafa drepið 140
eþíópíska hermenn en stjórnvöld
rengja fregnirnar.
Í yfirlýsingu, sem Ogaden-frelsishreyfingin sendi AP fréttastofunni í gær, sagði að þúsund uppreisnarmenn hefðu ráðist á
eþíópíska hermenn í suðausturhluta landsins á laugardag. Þar
sem svæðið sem um ræðir er
afskekkt hefur ekki tekist að staðfesta fregnina en talsmaður
stjórnvalda sagðist ekki telja að
hreyfingin hefði drepið nokkurn
hermann.
Hreyfingin berst fyrir aukinni
sjálfstjórn svæðis í austurhluta
Eþíópíu.
SDG

%¶¥«0¥3+)2 (%2-%.. ¥ APRÅL MYRTU
LIÈSMENN /GADEN FRELSISHREYFINGARINNAR
 VERKAMENN Å KÅNVERSKRI OLÅUVINNSLU Å
%ÖÅËPÅU
./2$)#0(/4/3!&0

Veldu það besta!

Nýjar glæsilegar leðurhúsgagnalínur

Frí þrýstijöfnunarmæling
sem greinir hvaða dýna
hentar þér best

Rafmagnsrúm
í úrvali

Fallegir svefnsófar
með góðum dýnum



 OKTËBER  -.5$!'52

KAUPTHING FUND

Société d'Investissement à Capital Variable
14, boulevard Royal - L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 96.002

NOTICE
The shareholders of KAUPTHING FUND - GLOBAL BOND are hereby informed
that the Board of Directors of the Sicav has decided, with effect on 31 October 2007,
to close the said sub-fund.
This decision was taken due to the weakness of the assets of the said sub-fund.
Meanwhile, the Board of Directors has decided to continue accepting redemption
orders for the said sub-fund. With regard to such redemptions, the Company shall
apply the Net Asset Value which shall be established in such manner as to take
account of the liquidation costs, but without deducting any redemption commission or
any other charge.
The sums payable in respect of shares not presented for reimbursement at the
liquidation of the said sub-fund will be deposited at the custodian bank for a period
not exceeding nine months as from the date of liquidation. After this deadline, the
assets will be deposited with the "Caisse de Consignation" in Luxembourg for the
benefit of the persons entitled thereto.
The Board of Directors
Luxembourg, 22 October 2007

3KËLASTJËRAR Å 2EYKJAVÅK ¹LYKTA UM SL¾MT ¹STAND STARFSMANNAM¹LA

Ungir kennarar endast ekki
2%9+*!6¥+ Skólastjórar grunnskóla
Reykjavíkur kalla eftir viðbrögðum menntaráðs við því ástandi
sem skólastjórar borgarinnar
standa nú frammi fyrir þegar ekki
er lengur hægt að halda uppi lögboðinni kennslu.
„Staðreyndin er sú að það gekk
ekki vel að manna í haust og það
kom fram á fundi skólastjóra að
þó nokkuð er um uppsagnir kennara,“ segir Jónína Ólöf Emilsdóttir, varaformaður Skólastjórafélags Reykjavíkur.
„Við höfum áhyggjur af þessu.
Það vantar kennara og það gæti
farið svo að það þyrfti að senda
börnin heim.“

"®2. !¨ ,%)+ 3KËLASTJËRUM LÅST VEL ¹

AÈGERÈIR 2EYKJAVÅKURBORGAR

Skólastjórunum líst vel á
aðgerðir Reykjavíkurborgar sem
fela í sér launahækkun fyrir hóp
grunnskólakennara en þeir halda
að það dugi ekki til.
„Ég held að það sé alveg ljóst að

ef við ætlum að haldi úti sómasamlegu skólastarfi verður að hækka
laun kennara. Skólarnir auglýsa
eftir kennurum en aðeins einn eða
jafnvel enginn svarar auglýsingunum. Við stöndum ekki frammi
fyrir neinu vali. Til lengri tíma litið
gæti þetta ástand bitnað á skólastarfinu, ef ekkert gerist.“
Grunnlaun kennara er rétt innan
við 200.000 krónur og segir Jónína
unga kennara ekki endast lengi í
starfi og hreyfing á starfsfólki sé
orðin mun meiri en hún var áður.
Fyrir komi að kennarar endist ekki
lengur en einn mánuð og ljóst sé að
grunnskólar séu ekki samkeppnishæfir á atvinnumarkaði.
EB

4YRKNESK STJËRNVÎLD ÅHUGA INNR¹S ¹ SJ¹LFSTJËRNARSV¾ÈI +ÒRDA Å ¥RAK

Himinn og haf / SÍA - 9071242

Átök Kúrda og Tyrkja magnast

Engar fúgur – ekkert mál
Flísaplötur frá Barker eru hentugar á
bað, eldhús, þvottahús og hvar sem
vatnsálag er mikið.
Fáanlegar í ýmsum litum

Aseta ehf
Tunguháls 17
110 Reykjavík
sími: 533 1600
aseta@aseta.is

492+,!.$ !0 Forseti Íraks, Kúrdinn
Jalal
Talabani,
skipaði
kúrdískum uppreisnarmönnum að
leggja niður vopn eða yfirgefa
Írak eftir að tólf tyrkneskir hermenn féllu fyrir þeirra hendi við
landamæri Tyrklands og Íraks í
gær.
Tyrkneskir ráðamenn hittust á
neyðarfundi í gærkvöldi til að
ákveða hvort senda eigi herlið inn
í Írak til að berjast við kúrdíska
uppreisnarmenn sem hafa gerst
árásargjarnari í garð tyrkneskra
hermanna undanfarið.
Bandaríkin, Evrópusambandið
og Írak hafa öll lýst yfir andstöðu
við tyrkneska innrás í Írak. Óttast
er að innrás muni ógna jafnvægi á
tiltölulega friðsömu sjálfstjórnarsvæði Kúrda í norðurhluta Íraks.
Verkamannaflokkur
Kúrda,
PKK, stendur bak við árásirnar.
Talsmaður flokksins sagði hóp
uppreisnarmanna hafa drepið og
handsamað fjölda tyrkneskra hermanna í átökum sem áttu sér stað
um 70 kílómetra inni á tyrknesku
landsvæði.
Forsætisráðherra Íraks, Nouri
al-Maliki, fordæmdi árásir PKK
og sagði þær „hryðjuverkaaðgerð.“ Hét hann því að reyna
allt til að tryggja lausn gíslanna.
Tyrkneskir hermenn felldu 32
uppreisnarmenn í aðgerðum í gær
í kjölfar árásar uppreisnarmannanna að sögn aðstoðarforsætisráðherra Tyrklands, Cemil Cicek.

492+)2 -«4-,! &JÎLDI MANNS STREYMDI ÒT ¹ GÎTUR TYRKNESKRA BORGA Å G¾R TIL AÈ
MËTM¾LA ¹R¹SUM KÒRDÅSKRA UPPREISNARMANNA OG KREFJAST AÈGERÈA
&2¡44!",!¨)¨!0

"ORGARR¹È JËK FJ¹RMUNI TIL STARFSMANNAM¹LA

Komdu og fáðu bakpoka!
Króni og Króna minna félaga á að koma í Sparisjóðinn sinn og ná sér í bakpoka
með mynd af Sveppa*. Það er líka upplagt að tæma baukinn í leiðinni.

2%9+*!6¥+ Upphæðin sem varið

verður til aðgerða í starfsmannamálum Reykjavíkurborgar hækkaði í meðförum borgarráðs og er
kostnaður nú metinn á 789,6 milljónir króna fyrir árin 2007 og
2008.
Hækkunin kemur til vegna
breyttrar dagsetningar. Upphaflega var miðað við að yfirvinnutímar starfsmanna, sem skylt er
að matast með þjónustuþegum og
nemendum sínum, yrðu greiddir
frá og með 1. nóvember. Í borgarráði var aftur á móti ákveðið að
miða við 1. október svo starfsmenn fái notið breytinganna um
næstu mánaðamót.
Upphæðin sem hver starfsmað-

ur fær fyrir greidda yfirvinnutíma getur verið frá 16.000 krónum og upp í 29.000 krónur
mánaðarlega. Þá munu einhverjir
starfsmenn hækka um launaflokk,
þar sem borgarráð veitti samninganefnd heimild til að meta
starfstíma frá öðrum sveitarfélögum og ríkinu til jafns við
starfstíma hjá Reykjavíkurborg.
Tillagan gekk greiðlega í gegn hjá
borgarráði.
Sérstök áhersla er lögð á forystuhlutverk mannauðsskrifstofu
Ráðhússins og gert ráð fyrir
markvissum aðgerðum til að laða
að nýja starfsmenn, svo sem eldri
starfsmenn, starfsmenn af erlendum uppruna og námsmenn.
EB
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Við hlökkum til að sjá þig!

(¾KKUNIN KOMI FRAM
UM N¾STU M¹NAÈAMËT

*Gildir á meðan birgðir endast.
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BORGARINNAR HLUTU SAMÖYKKI
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"AUGUR HYGGUR ¹ ÒTR¹S Å ¶ÕSKALANDI OG )NDLANDI

3TEFNA ¹ ÖRJÒ HUNDRUÈ
VERSLANIR Å ¶ÕSKALANDI
6)¨3+)04) Baugur hyggst opna 300
tískuvöruverslanir í Þýskalandi á
næstu þremur til fimm árum.
Þetta kemur fram í umfjöllun um
útrás fyrirtækisins í breska dagblaðinu Sunday Telegraph.
Haft er eftir Gunnari Sigurðssyni, forstjóra Baugs, að Baugur
hafi um nokkurt skeið haft áhuga
á mörkuðum í Þýskalandi. Í viðtalinu segir hann einnig að verið
sé að athuga með markaði á Indlandi.
Baugur hefur stofnað fyrirtækið Arctic sem á meðal annars að

NJÓTTU
netsins!
SPRONnet

²423 "AUGUR HYGGUR EKKI AÈEINS ¹
ÒTR¹S Å ¶ÕSKALANDI HELDUR ¹ )NDLANDI LÅKA

sjá um að semja við verslanir í
Þýskalandi um sölu á helstu tískuvörum Baugs.
ÖO

Nýr hagstæður debetreikningur á netinu

"2)!. "52$%+). b%F RÅKISSTJËRNIR SEM SAMÖYKKJA ÖESSAR ALÖJËÈASAMÖYKKTIR FYLGJA

ÖEIM EKKI EFTIR SJ¹LFAR HVER ER Ö¹ TILGANGURINNm
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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 Heathrow-flugvelli 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.

Mannréttindastofnun skylda
Brian Burdekin, fyrrverandi ráðgjafi Mannréttindanefndar SÞ, segir að ætlast megi til að land sem sækist
eftir setu í Öryggisráði SÞ sýni gott fordæmi varðandi
framkvæmd alþjóðlegra mannréttindaskuldbindinga.
-!..2¡44).$) „Það er enginn til-

Ef ríkisstjórnirnar sem
samþykkja þessar alþjóðasamþykktir fylgja þeim ekki eftir
sjálfar, hver er þá tilgangurinn
með að hafa stofnanir eins og
allsherjarþing og Öryggisráð SÞ?
"2)!. "52$%+).
'%34!+%..!2) 6)¨ 2!/5, 7!,,%."%2'
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fylgja þeim ekki eftir sjálfar, hver
er þá tilgangurinn með því að hafa
stofnanir eins og allsherjarþing
og Öryggisráð SÞ?“ spyr Burdekin.
Vald þessara stofnana felst að
hans sögn að mestu í siðferðilegu
áhrifavaldi, „og siðferðilegt áhrifavald SÞ er að miklu leyti mannréttindi“.
Landsstofnun um mannréttindamál komi að sjálfsögðu ekki í stað
stjórnvalda, dómstóla eða þings.
„En það er stofnun sem hefur sérstaka ábyrgð; ekki að stjórna
landi, ekki dæma í deilumálum,
ekki fara með framkvæmdavald –
heldur tryggja að allir í viðkomandi landi séu meðvitaðir um þau
alþjóðlegu mannréttindaviðmið
sem taka beri tillit til.“
Burdekin tekur fram að hin
hefðbundna stofnun umboðsmanns þjóðþinganna á Norðurlöndum væri allrar virðingar verð,
en umboð hennar væri ekki nógu
víðtækt. Embættið sinnti aðeins
afmörkuðum hluta mannréttinda,
aðallega sem sneri að því að
tryggja gæði stjórnsýslunnar
gagnvart borgurunum. „En mannréttindi ná yfir miklu víðara svið
– réttindi kvenna, barna, fatlaðra,
minnihlutahópa og svo framvegis.
Embætti umboðsmanns þjóðþinganna var lengi allt það sem við
höfðum, en það var ekki nægilegt
til að koma alþjóðlegum mannréttindasáttmálum í framkvæmd,“
segir Brian Burdekin.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

Þvílík
heppni!

Nýttu þér netið
Kynntu þér málið á spron.is

ARGUS 07-0542

gangur í að fullgilda alþjóðlega
mannréttindasamninga ef ekki
eru stofnanir fyrir hendi til að
fylgja framkvæmd þeirra eftir.“
Þetta segir Brian Burdekin, fyrrverandi mannréttindamálastjóri
Ástralíu og ráðgjafi mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna
um landsstofnanir í mannréttindamálum, en hann starfar nú
sem gestakennari við Raoul
Wallenberg-stofnunina í Lundi í
Svíþjóð.
Með þessum orðum var Burdekin að svara spurningu blaðamanns
um það hvort Íslandi bæri að koma
á fót landsstofnun um mannréttindamál. Samkvæmt alþjóðasáttmála sem upprunalega var samþykktur í París árið 1993 hafa
allar aðildarþjóðir Sameinuðu
þjóðanna samþykkt að koma á fót
landsstofnun sem hefur það hlutverk að fylgja eftir þeim alþjóðlegu mannréttindaskuldbindingum sem viðkomandi land hefur
undirgengist, en samkvæmt „Parísarreglunum“ svonefndu þarf
slík stofnun að uppfylla ýmis skilyrði sem Mannréttindaskrifstofa
Íslands uppfyllir ekki nema að
hluta. Burdekin var ráðgjafi við
stofnun slíkra landsstofnana í
löndum víða um heim, einkum í
Suðaustur-Asíu.
Valgerður Sverrisdóttir setti í
utanríkisráðherratíð sinni í gang
undirbúningsvinnu að því að hérlendis yrði stofnuð með lögum
stofnun sem uppfyllir Parísarskilyrðin. Það var gert í tengslum við
að utanríkisráðuneytið setti sér
mannréttindastefnu, en það var
eitt síðasta embættisverk Valgerðar fyrir kosningar í vor. Hún
fól félagsvísinda- og lagadeild
Háskólans á Akureyri að semja
skýrslu um málið sem kvað vera
von á í vetur.
„Ef ríkisstjórnirnar sem samþykkja þessar alþjóðasamþykktir

SILFURnet

GULLnet

PLATINUMnet

Kona í Sandgerði, sem óskar
nafnleyndar, varð fyrir því óláni
nýlega að týna hundinum sínum
á 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 versluninni Jónsabúð
á Grenivík og fá sér bita. Hún
keypti auk þess skafmiða og
borgaði með SPRON-kortinu
sínu. Það má með sanni segja að
hún hafi verið hundheppin því
að á skafmiðanum var vinningur
upp á eina milljón. Ekki fylgir
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?



 OKTËBER  -.5$!'52

,AGAPRËFESSORAR VIÈ (¹SKËLA 2EYKJAVÅKUR SKÕRA ÒT ALMANNATRYGGINGALÎGGJÎFINA Å NÕRRI BËK

Vill að tryggingakerfið verði brotið upp

*!&.6')3,)34 )NDVERSKI DANSARINN
3HREE "OBBY .AVRANG HEFUR N¹È GËÈUM
TÎKUM ¹ JAFNV¾GISLISTINNI EINS OG SJ¹
M¹ ÖEGAR HANN DANSAR UM MEÈ TURN AF
LEIRSK¹LUM ¹ HÎFÈINU ./2$)#0(/4/3!&0

4ËBAKSSKATTUR Å 0ALESTÅNU

429'').'!2 „Tryggingakerfið er afar
flókið, það geta allir verið sammála um
það,“ segir Ragnhildur Helgadóttir, prófessor við lagadeild Háskóla Reykjavíkur.
Hún hefur ásamt Guðmundi Sigurðssyni, prófessor við lagadeild sama skóla,
rannsakað almannatryggingalöggjöfina
á Íslandi. Nú er komin út bók eftir þau
um málið sem ber heitið Almannatryggingar og félagsleg aðstoð. Þó að kerfið sé
flókið bendir Ragnhildur á að það sé mjög
víðtækt og taki á mörgum viðamiklum
þáttum og nefnir sem dæmi umönnunargreiðslur til foreldra langveikra og fatlaðra barna, tannlæknakostnað og ellilífeyri. „Það er spurning hvað hægt er að
taka stóra bita undir ein lög og ætlast til

OG FLËKIÈ EFTIR ÖVÅ
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Háir skattar
fá fólk til að
hætta að reykja
'!:! 36¨)¨ !0 Í kjölfar þess að
Hamas-stjórnin tók völdin á
Gaza-svæðinu í júní hefur verð á
neysluvörum rokið upp. Ástandið
er afleiðing af efnahagshömlum
sem Ísraelsstjórn lagði á svæðið.
Ísraelar gæta þess vandlega að
lítið af vindlingum komist til
Gaza-svæðisins og Hamas-stjórnin sér um að leggja þunga skatta
á það tóbak sem sleppur í gegn.
Þetta hefur gert það að verkum
að flestir reykingamenn á
svæðinu hafa þurft að minnka
við sig eða hætta sígarettureykingum alfarið.
Hamas-stjórnin hefur fagnað
þessum afleiðingum og segir þær
stuðla að bættri heilsu svæðisbúa.
VÖ

+AUPA FUGLAFLENSUBËLUEFNI
(EILBRIGÈISYFIRVÎLD HAFA KEYPT
BËLUEFNI GEGN (. FUGLAFLENSU
3ËTTVARNAL¾KNIR HEFUR UNDIRRITAÈ
SAMNING SEM TRYGGIR AÈ Å LAND
INU VERÈA TIL  SKAMMTAR AF
BËLUEFNI FARI SVO AÈ INFLÒENSUVEIRAN
GREINIST HÁRLENDIS "ËLUEFNIÈ MUN
VERÈA AFHENT Å DESEMBER

$!.-®2+
,ÅKAMS¹R¹S FYRIR TILTAL
4VEIR  ¹RA MENN GENGU Å SKROKK ¹
 ¹RA GÎMLUM MANNI Å (RËARSKELDU
Å FYRRADAG SAMKV¾MT $2 &ËRNAR
LAMBIÈ HAFÈI SKÎMMU ¹ÈUR ¹VÅTAÈ
¹R¹SARMENNINA FYRIR SËÈASKAP

6ISSU AF AÈGERÈUM #)!
$ÎNSK YFIRVÎLD VISSU AF AÈGERÈUM
BANDARÅSKU LEYNIÖJËNUSTUNNAR #)!
GEGN MEINTUM HRYÈJUVERKAMÎNNUM
FR¹ ¹RINU  SAMKV¾MT $2 3TJËRN
VÎLD HAFA ALLTAF NEITAÈ SLÅKRI VITNESKJU

MCSA
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Gatnamótin við
Ikea gengu fyrir
6%'!'%2¨ Mislægu gatnamótin við

Námsbrautin samanstendur af námskeiðunum:
• Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows
XP Professional (70-270)
• Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003
Environment (70-290)
• Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft
Windows Server 2003 Network Infrastructure (70-291)
• Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003
(70-284)
Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl 17.30 - 21.30
Kennsla hefst 30. október.
Lengd 240 stundir. Verð kr. 290.000,Allt kennsluefni og 4 próf innifalin.

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

SÍMI: 544 2210
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Kennsla hefst 30. okt. og lýkur 29. nóv.
Lengd 60 std. Verð kr. 89.900,Allt kennsluefni og tilskilið próf (70-270)
innifalið.
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Teitur Hjaltason kerfisfræðingur hjá Þekkingu

N 5MFERÈARLJËS
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„Nám sem stóð undir öllum mínum væntingum og opnaði
fyrir mig leiðir í starf kerfisfræðings hjá stóru fyrirtæki.“

N 3M¹RALIND

2)

Rúnar Páll Rúnarsson, kerfisfræðingur hjá Anza

Urriðaholtsbraut í Garðabæ voru
tekin ný inn í forgangsröðina í
vegaframkvæmdum í fyrra og ýtt
fram fyrir í forgangsröðinni í vegaáætlun og öðrum framkvæmdum
ýtt aftur fyrir. Jónas Snæbjörnsson, sviðsstjóri hjá Vegagerðinni,
segir að þetta sé frekar óvenjulegt.
Forgangsröðunin sé yfirleitt látin
halda sér.
„Hvort sem verið er að skera
niður eða auka fé til framkvæmda
er forgangsröðunin látin halda sér.
Í þessu tilfelli kom þetta verkefni
dálítið snögglega inn og af því að
það var verið að vinna við tvöföldun Reykjanesbrautar frá Smáralind suður í Kaplakrika á þessum
tíma var freistandi að taka þessa
framkvæmd fram fyrir. Röðin átti
að vera Arnarnesvegur, Vífilsstaðavegur og síðan Urriðaholtsbraut en henni breytt og byrjað á
Urriðaholtsbraut. Arnarnesbraut
seinkar um eitt til tvö ár,“ segir
hann.
Frumkvæðið kom frá bæjaryfirvöldum í Garðabæ að því leytinu til
að þegar lóðunum við Urriðaholtsbraut hafi verið úthlutað hafi ekki
legið fyrir hvernig og hvenær þær
yrðu tengdar við Reykjanesbraut
og sérstakt fé ekki verið afmarkað
í slíkt verkefni. Til greina hafi
komið að setja upp ljósagatnamót
fyrir 20-30 milljónir en fyrirsjáanlegt að taka þau niður eftir fimm til
sex ár og byggja mislæg gatnamót.
Því hafi verið ákveðið að fara strax
í mislægu gatnamótin.
Viðbótarsamningurinn við Klæðningu kostaði 400 milljónir en átti að
kosta 300 milljónir. Framkvæmdin
reyndist því um þrjátíu prósentum
dýrari en áætlanir gerðu ráð fyrir.
Upphaflega var gert ráð fyrir
undirgöngum undir Reykjanesbrautina en þar reyndist of mikil
flóðahætta og svo mikil vatnshæð
að ákveðið var að lækka brautina
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„Mjög praktískt nám sem hefur margborgað sig.“

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI
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Mislægu gatnamótin við Ikea í Garðabæ voru tekin fram fyrir í framkvæmdaröðinni samkvæmt vegaáætlun. Gatnamótin voru þriðjungi dýrari en ráð var
fyrir gert. Verkinu hefur seinkað verulega. Verktakinn á tvo mánuði eftir.

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

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK
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að þau séu einföld. Ég myndi að mörgu
leyti vilja sjá lögin brotin upp og meira
bundið í lög en minna í reglugerðir,“
segir hún.
Ragnhildur bendir þó á að í bókinni séu
ekki dregnar almennar ályktanir um
kerfið sem nú er í gildi heldur farið ítarlega ofan í saumana á því með tilliti til
reglna og framkvæmdar úrskurða og
dóma. Þannig komi hún til með að nýtast
sem flestum, hvort sem um sé að ræða
sérfræðinga eða bótaþega.
Hafinn er undirbúningur á breytingum
á almannatryggingalöggjöfinni á vegum
félagsmálaráðuneytisins. Búist er við
fyrstu tillögum 1. desember. Segist
Ragnhildur vonast til þess að bók þeirra
nýtist við þá vinnu.
KDK
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um tvo metra og gera þverveg yfir
hana.
Fyrirsjáanlegt er að breikkun
Reykjanesbrautar verður ekki
lokið fyrr en í fyrsta lagi um miðjan desember. Jónas segir að verkinu hafi átt að vera lokið 15. ágúst.
Nú sé komið fram í byrjun október
og um átta vikur eftir. Verktakinn

sé því á dagsektum. „Það hefur ekki
verið nógu mikill hraði í framkvæmdum í sumar og við höfum
ekki samþykkt skýringar.“
Eftir er frágangur utan vegar og
í vegmiðju, frágangur á undirgöngum, áhleðsluvegg neðan við Hnoðraholtsbyggð, hitaveitulögnum og
veglýsingu.
GHS FRETTABLADIDIS
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&¹AR KONUR SITJA Å STJËRNUM LÅFEYRISSJËÈA ¹ ¥SLANDI

Stjórnarkonur
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Fréttablaðinu í gær var frétt um kynjahlutföll í stjórnum
og ráðum á vegum Alþýðusambands Íslands. Þar kom fram
að samkvæmt nýrri samantekt ASÍ væru karlar rúm 73
prósent stjórnarmanna í lífeyrissjóðum en konur tæp 27
prósent. Af sextíu stjórnarmönnum lífeyrissjóða væru níu
konur fulltrúar stéttarfélaga og sjö konur tilnefndar af Samtökum atvinnulífsins.
Það er eðlilegt að konur sækist eftir aukinni ábyrgð í stjórnum lífeyrissjóða. Konur eru oft meirihluti sjóðsfélaga og ættu
að hafa möguleika á áhrifum samkvæmt því. Af hverju eru þá
ekki fleiri konur í stjórnum lífeyrissjóða?
Ein skýringin gæti verið sú að lítið lýðræði er við kjör í stjórnir lífeyrissjóða. Í langflestum tilvikum eru það samtök atvinnurekenda og stjórnir launþegasamtaka sem tilnefna fólk í stjórnir. Áhrif félagsmanna eru hverfandi í þessu ferli þó hægt sé að
sýna fram á að þeir velji forystu í sínu stéttarfélagi.
Nokkur umræða var árið 2003 um aukið lýðræði sjóðsfélaga
lífeyrissjóða. Geir H. Haarde forsætisráðherra sagði í fyrirspurnartíma á landsfundi Sjálfstæðisflokksins að það væri
óhjákvæmileg þróun að hinn almenni félagi í lífeyrissjóðum
fengi aukinn rétt til að velja í stjórnir sjóðanna. Í sama streng
tók Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráðherra á vorþingi Samfylkingarinnar sama ár. Það ætti því að vera pólitískur vilji nú,
þegar þessir ráðherrar starfa saman í ríkisstjórn, til að auka
áhrif sjóðsfélaga við stjórnarkjör.
Það felast auðvitað heilmikil völd í því að stjórna lífeyrissjóðum á Íslandi sem réðu yfir 1.500 milljörðum króna um síðustu
áramót. Menn gefa þau völd ekki svo auðveldlega upp á bátinn.
Í þessari umræðu hafa samtök atvinnurekenda bent á að þeir
greiði mótframlag fyrir launþegann í lífeyrissjóðina og eiga því
rétt á að tilnefna fólk í stjórnir. Mótrökin gegn því eru þau að
framlag atvinnurekanda er hluti af launakjörum starfsmanns og
sambærilegt við önnur kjör hans.
Því er einnig haldið fram að ákveðið jafnvægi þurfi að vera í
stjórnum lífeyrissjóða frá ári til árs. Hagsmunir sjóðsfélaga séu
ekki einsleitir og sú staða geti komið upp að minnihluti sjóðsfélaga nái undirtökum í stjórn og beiti sér fyrir breytingum sem
séu andstæðar hagsmunum meirihluta félagsmanna.
Þetta viðhorf lýsir vantrú á lýðræðinu. Aukin þátttaka sjóðsfélaga hlýtur að leiða til þess að þeir íhugi betur hverjir hagsmunir þeirra séu við stjórn sjóðsins. Þeir greiða atkvæði í
samræmi við það sem veitir stjórnendum nauðsynlegt aðhald.
Lífssparnaður þorra almennings er varðveittur í lífeyrissjóðum
og aðgát í ákvarðanatöku mikilvæg. Bein aðkoma sjóðsfélaga í
stjórnarkjöri ætti því að leiða til enn betri niðurstöðu í rekstri
lífeyrissjóða.
Á meðan flestir lífeyrissjóðir eru vel reknir á Íslandi verður krafan um beina aðkomu sjóðsfélaga við val á stjórnum ekki
hávær. Hins vegar gæti krafan um aukna þátttöku kvenna í
stjórnum sjóðanna knúið þá umræðu áfram. Karlar geta auðvitað gætt hagsmuna kvenna jafn vel og konur geta gætt hagsmuna karla. En það er mikilvægt að fólkið sjálft ráði hverjir
gæti hagsmuna þess. Ekki útvaldir forystumenn atvinnulífsins
og verkalýðshreyfingarinnar.
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'OTT SAMKOMULAG
¥ KJÎLFAR UMFJÎLLUNAR &RÁTTABLAÈSINS
UM STARFSLOK «LAFS !RNAR (ARALDS
SONAR FORSTJËRA 2ATSJ¹RSTOFNUNAR
S¹ UTANRÅKISR¹ÈUNEYTI ¹ST¾ÈU TIL AÈ
GEFA ÒT TILKYNNINGU ÖAR SEM FULLYRT
ER AÈ FYRIRSÎGNIN b&ORSTJËRI GEKK ¹
DYR HJ¹ 2ATSJ¹RSTOFNUNm EIGI EKKI
VIÈ RÎK AÈ STYÈJAST 3EGIR Å
TILKYNNINGUNNI AÈ b«LAFUR
®RN (ARALDSSON HEFUR
FYRIR NOKKRUM DÎGUM
SÅÈAN L¹TIÈ AF STÎRFUM SEM
FORSTJËRI 2ATSJ¹RSTOFNUNAR
Å GËÈU SAMKOMULAGI VIÈ
UTANRÅKISR¹ÈUNEYTIÈm
.Ò ER ÖAÈ SVO AÈ «LAF
UR ®RN KVADDI STARFS
FËLK SITT ¹ FUNDI OG
MEÈ TÎLVUPËSTI Å
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oru Evróvisjónkosningar í laugardagsþætti Sjónvarpsins um daginn skilaboð úr
þjóðardjúpinu vegna frumvarps
Sigurðar Kára Kristjánssonar
um afnám á einkasölu á áfengi?
Það er aldrei að vita. Þetta er
djúp þjóð.
Þrjú lög voru í boði: bráðhresst trallala eftir doktor Gunna
sem hefði komið Íslendingum
upp úr neðri deildinni keppninnar; eitthvað sorglegt á ensku
– og loks lag með Mannakornum – Pálma og Magnúsi Eiríkssyni – um ömurlegan íslenskan
drykkjuskap, hina séríslensku
túramennsku sem allar fjölskyldur þekkja og hefur um aldir verið
þjóðarböl. Það lag sigraði.
Djúp þjóð.

!ÈGENGI OG OFNEYSLA
En oft hefur maður svo sem velt
því fyrir sér nýkominn frá Evrópu hvers vegna ekki sé hægt að
kaupa áfengi í matvörubúðum hér
á landi. Það er ekki eins og utanferðir Íslendinga séu lengur samfellt ölæði, þrátt fyrir „stórbætt
aðgengi“ að áfengi, eins og var
hér í gamla daga þegar öngvitið
byrjaði með fyrsta „Polar-bírnum“ í Keflavík og menn rönkuðu
svo við sér á áttunda degi einhvers staðar í þvældum rúmlökum á sólarströnd.
Þá sýndi sig fylgni milli
aðgengis og ofneyslu: því minna
aðgengi því meiri neysla. Því
minni kunnátta í meðferð áfengis.
Umræða um áfengi er því
marki brennd hér á landi að endurspegla gamla ósiði í umgengni
við þetta efni – gamla sorg.
Hún er öfgafull og menn býsna
ósveigjanlegir á báða bóga.
Kráareigendur í miðbænum harðneita að sjá nokkurt samhengi
milli ölvunar þar og þess áfengis
sem þeir selja fólki og ekki koma
þeir heldur auga á að samhengi
sé á milli þess að fólk kútveltist

BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

Þetta er ekki einfalt mál. Sagan
um Íslendinga og áfengi er löng
og ansi raunaleg og alkóhólisminn
hefur reynst mörgum íslenskum
fjölskyldum þungbær. Léttúðarhjal á borð við að líkja áfengi við
majónes eins og Sigurður Kári
gerði á hér síst við.
'5¨-5.$52 !.$2) 4(/233/.

¥ $!' \ &RUMVARP UM LÁTT
VÅN Å MATVÎRUBÒÈUM
um blindfullt fram eftir helgarmorgnum og opnunartímans sem
er með ólíkindum langur.
Og áfengisvarnarfólk harðneitar að sjá að fólk verður almennt
minna ölvað af einum bjór og
léttvínsglasi en hinni hömlulausu asnadrykkju sem tíðkaðist
í gamla daga; og að áfengismenning Íslendinga hefur stórum batnað eftir að bjór var hér leyfður og
léttvín meira haft við hönd með
mat.
Og nú er komið fram frumvarp um að leyfa bjór og léttvínssölu í matvörubúðum. Ekki
verður sagt að talsmenn frumvarpsins hafi verið sannfærandi
eða málefnalegir. Rökföstum og
vönduðum málflutningi Ögmundar Jónasssonar gegn því svarar
flutningsmaður frumvarpsins,
Sigurður Kári Kristjánsson, með
upphrópunum um afturhaldsemi
Ögmundar. Hann hefði eins getað
sagt: „Þú ert asni“ – eða „þú ert
fitukeppur“.
Þannig renna á mann tvær
grímur við að fylgjast með Sigurði Kára afla málstað sínum
fylgis. Á þingi hefur hann reyndar fram til þessa einkum getið
sér orð sem eindreginn talsmaður óbeinna reykinga og ráð sín
virðist hann aðallega sækja til dr.
Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar sem um þessar mundir
haslar sér völl sem einn skeleggasti baráttumaður okkar tíma
fyrir mengun í heiminum.

(ËFDRYKKJA ER TIL
En það er heldur ekki rétt að miða
áfengisstefnuna í landinu fyrst
og fremst við þá sem umgangast efnið óeðlilega – neyta þess í
óhófi vegna alkóhólisma sem við
gerum okkur öll betur grein fyrir
en áður. Flest fólk hefur í sér
stoppara þar sem áfengi er annars vegar, og það er í aðra röndina félagslegt hvernig sá stoppari starfar. Það er að segja: ríki
almennt umburðarlyndi gagnvart
ölæði á almannafæri er stopparinn síður virkur. Því hvunndagslegri vara sem vín og bjór
er þeim mun líklegra er að mikil
ölvun þyki félagslega ótæk.
Ofsafyllerí á götum úti fram á
morgun er hvorki áskapað Íslendingum né stundað af þeim unnvörpum. Þetta er ekki í genunum, ekki út af skammdeginu eða
kuldanum. Þetta er félagslegt,
og birtingarmynd á vandamálum sem eiga sér djúpar rætur:
til dæmis í upplausn heimila,
vansæld barna sem lítið hafa af
foreldrum sínum að segja vegna
langs vinnutíma og þannig mætti
lengi telja. Í sjálfu sér skiptir
ekki máli í þessu sambandi hvort
hægt sé að kaupa léttvín og bjór
í matvörubúðum. En ef krárnar
lokuðu fyrr fælust í því skýrari
skilaboð frá samfélaginu um gildi
hófseminnar og þess að drífa sig
heim að sofa.
Hófdrykkja er til. Og það sem
meira er: yfirgnæfandi meirihluti fólks neytir áfengis í hófi,
og kannski tímabært að innprenta
unglingum að vín er eðlilegur
partur af lífinu – ekki óeðlilegur.

Útrás til Indónesíu
viku kynnti það einmitt nýja áætlun sem
miðar að því að auka gegnsæi í stjórnarháttum þess og berjast gegn spillingu. Það
er e.t.v. dálítið kaldhæðnislegt að þetta sé á
ssur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra
sama tíma og REI/GGE er í hringiðu meintra
kom til Djakarta, höfuðborgar Indónesspillingarmála heima á Íslandi.
íu, um helgina. Erindið er að eiga viðræður
Sagt er að allt að fjórðung ónýttrar jarðvið orkumálaráðherra landsins og einnig að
varmaorku sé að finna í Indónesíu og það er
vera viðstaddur undirritun samstarfssamnspennandi tilhugsun að íslenskir vísindaings REI/Geysir Green Energy við indón- !.$2¡3 *«.33/.
menn geti aðstoðað Indónesíumenn við að
esíska ríkisolíufyrirtækið Pertamina. Fyrir
njóta hennar. Þetta land er eitt hið auðugasta
íslenska áhugamenn um Indónesíu er þetta töluverður
af náttúruauðlindum í heimi en hefur verið arðrænt
viðburður því viðskiptin milli landanna hafa verið afar
öldum saman, hvort sem það er af nýlenduherrum,
lítil í gegnum tíðina.
alþjóðlegum fyrirtækjasamsteypum eða eigin stjórnÞað er hins vegar ekki einfalt að stunda viðskipti
mála- og embættismönnum. Það er vonandi að íslenskí Indónesíu. Íslenskir útrásarvíkingar sem vanir
ir fjárfestar forðist að feta í þau fótspor og gæti þess
eru að vinna hratt þurfa að búa sig undir að það geti
að viðskiptin standist lög og rétt.
verið ýmis ljón í veginum. Samkvæmt nýlegri úttekt
Indónesar eru fátækir og þeir þurfa á allri þeirri
Alþjóðabankans tekur það að meðaltali 150 daga
erlendu fjárfestingu sem þeir geta fengið. Eftir fjárað opna nýtt fyrirtæki í Indónesíu, sem er þrefalt
málakreppuna í Asíu 1998 hurfu margir erlendir fjármeðaltal Asíuþjóða. Spilling er landlæg í Indónesíu
festar á braut og ekki bætti úr skák mikið regluverk
og Pertamina hefur um árin margoft verið orðað við
sem ný stjórnvöld í Indónesíu hafa sett á laggirnar.
spillingu. Fyrirtækið er í ríkiseigu en var í áratugi í
Vonandi ber REI/GGE gæfu til þess að vera hluti af
umsjón indónesíska hersins og rekið af hershöfðingjjákvæðri uppbyggingu í landinu en forðist að festast í
um á eftirlaunum sem voru duglegir við að mjólka út
neti spillingarinnar þar suður frá.
úr ríkinu fé. Skipulagi fyrirtækisins hefur þó verið
Höfundur er nemi í HR og
breytt umtalsvert á allra síðustu árum og í síðustu
áhugamaður um viðskipti í Indónesíu.
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Áfengið og aðgengið
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Hringdu í síma

FYRRI HLUTA SÅÈUSTU VIKU 2¹ÈUNEYTIS
STJËRI UTANRÅKISR¹ÈUNEYTISINS KOM SVO
AF FJÎLLUM ÖEGAR BLAÈAMAÈUR &RÁTTA
BLAÈSINS INNTI HANN UM STARFSLOK
«LAFS ¹ FÎSTUDAG «SAGT SKAL L¹TIÈ
HVAÈ ÖAÈ ER KALLAÈ Å UTANRÅKIS
R¹ÈUNEYTINU ÖEGAR FORSTJËRAR
RÅKISSTOFNANA KVEÈJA OG L¹TA
HVORKI KËNG NÁ PREST VITA EN
VARLA ER ÖAÈ TIL MARKS UM
bGOTT SAMKOMULAGm

Viðurkennt tölvunám
við allra hæfi

Computer and office courses
for beginners and advanced users
Tölvunám byrjenda

Grafísk hönnun

Vinsælt námskeið ætlað fólki á öllum aldri sem hefur enga tölvukunnáttu. Á þessu
námskeiði er allt tekið fyrir sem byrjandinn þarf til að komast vel af stað í notkun
tölvu. Aðalmarkmið námskeiðsins er að gera þátttakendur færa um að nota
tölvuna sjálfstætt m.a. til að skrifa texta, læri að nota internetið og að meðhöndla
tölvupóst.
Kennsla hefst 31. okt. og lýkur 26. nóv. Kennt er mánudaga og miðvikudaga,
morgun- og kvöldnámskeið í boði.

Vinsælt og hagnýtt nám fyrir skapandi fólk
sem og þá sem vilja forskot til frekara
hönnunarnáms t.d. á háskólastigi. Hentar
einnig vel þeim sem vilja hanna sínar eigin
auglýsingar.
Kennt er á mest notuðu hönnunarforritin í dag
• Photoshop
• Illustrator
• InDesign

Lengd 42 std. Verð kr. 32.900,- Kennslubók innifalin.

Almennt tölvunám
Sérstaklega hagnýtt námskeið fyrir þá sem komnir eru af byrjunarstiginu og eru að
nota tölvu í vinnu eða heima. Tilvalið námskeið fyrir þá sem vilja auka öryggi sitt í
allri tölvuvinnslu með aukinni þekkingu, hraða og færni.
Helstu kennslugreinar:

Einnig læra þátttakendur að ganga frá
verkefnum sínum í Acrobat Distiller (PDF).
Námskeiðið felst í því að kynna nemendum
virkni og uppbyggingu forritanna og að nýta
möguleika þeirra til sjálfstæðra vinnubragða.
Kennsla byggir á fyrirlestrum og verklegum æfingum og fá þátttakendur hagnýt
verkefni í tengslum við innihald náms. Hefst 8. nóvember
Lengd 105 std. Verð kr. 116.000,- Allt kennsluefni innifalið.

Windows tölvugrunnur og skjalavarsla, Word, Excel,
Internet og Outlook tölvupóstur.

Önnur námskeið að hefjast

Kennsla hefst 25. okt og lýkur 4. des. Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga,
morgun- og kvöldnámskeið í boði.
Lengd 63 std. Verð kr. 39.900,- 3 kennslubækur innifaldar.

Fjárhagsbókhald í Navision
42 std. Verð kr. 49.000- Morgun- og kvöldnámskeið í boð. Hefst 9. og 10. nóvember.

Bókhald 1
100 std. Verð kr. 94.000- Morgun- og kvöldnámskeið í boð. Hefst 8. nóvember.

Vefsíðugerð II

Stafrænar myndavélar

Námskeið ætlað nemendum sem vilja bæta kunnáttu sína við gerð faglegra

14 std. Verð kr. 15.000,- Hefst 15. nóvember.

vefsvæða. Hentar einnig þeim sem vilja styrkja stöðu sína á vinnumarkaði og starfa
við gerð heimasíðna og vefumsjón. Einnig hentar námskeiðið þeim sem vilja læra
grunnatriði vefforritunar og hlutbundinnar forritunar.
Aðalmarkmið námskeiðisins er að gera þátttakendur sjálfbjarga við gerð flóknari
heimasíðna í Dreamweaver og að þeir geti bjargað sér með eigin HTML forritun.
Einnig að þátttakendur fái skilning á JavaScript forritun og hlutbundinni forritun
þannig að þeir þeir geti notað og breytt JavaScript kóða við heimasíðugerð ásamt

Word
21 std verð kr. 21.000, hefst 30. október.
Morgun- og kvöldnámskeið

Excel grunnur
21 std verð kr. 21.000, hefst 13. nóvember.
Morgun- og kvöldnámskeið

því að forrita einfalda JavaScript kóða.

MCP XP

Hefst 29. október. Lengd: 31 std. Verð kr. 32.000,-

60 stundir. Verð kr. 89.900,- Próf innifalin.
Hefst 30. október.

MCSA
240 stundir . Verð kr. 290.000,4 próf innifalin. Hefst 30. október.

Photoshop ljósmyndun

Eldri borgarar 60+ Byrjendur
Námskeið fyrir þá sem komnir eru
nokkuð af stað í meðferð stafrænna
ljósmynda. Farið verður í grunnatriði

30 std. Verð kr. 20.500,- Hefst 6. nóvember.

Eldri borgarar 60+ Framhald

skráarbreytinga í ljósmyndun og
vinnslu úr hráum myndum (RAW) beint
úr vél í gegnum Photoshop.
Megináherslur eru á lagfæringar lita
og ljóshita, grunnatriði myndvinnslu á
mismunandi hátt.
Unnið er með skapandi hugsun, myndbyggingu og þátttakendum leiðbeint í að

30 std. Verð kr. 20.500,- Hefst 5. nóvember.

VAKTAVINNUFÓLK

virkja eigin sköpun til að skapa áhugaverðar ljósmyndir.

Flest námskeið skólans geta
Hefst 25. október. Lengd 30 std. Verð kr. 29.000,-

Sjá nánari upplýsingar um námskeiðin
og stundaskrár á vef skólans www.tsk.is.

hentað ykkur sérstaklega vel þar
sem möguleiki er að skipta milli
morgun- og kvöldtíma eftir
vöktum án þess að missa úr á
stærri námskeiðum.

REYKJAVÍK & AKUREYRI
FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI: 544 2210
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„Ég hef sannreynt, að því
eldri sem ég verð því betra
verður líf mitt.“
"RESKA SK¹LDKONAN $ORIS
,ESSING HLÕTUR BËKMENNTAVERÈ
LAUN .ËBELS ÖETTA ¹RIÈ

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Sartre afþakkar Nóbelinn

 3TURLUNGAR BRENNA &LUGU

&RANSKI HEIMSPEKINGURINN OG RIT
NESS EITT LYKILVERKA SINNA ÖAR
HÎFUNDURINN *EAN 0AUL 3ARTRE
SEM HANN LAGÈI ¹HERSLU ¹ FÁLAGS
HLAUT BËKMENNTAVERÈLAUN .ËB
LEGA ¹BYRGÈ HINS FRJ¹LSA EINSTAKL
ELS ÖENNAN DAG ¹RIÈ  EN AF
INGS (ANN OG "EAUVOIR TËKU
ÖAKKAÈI ÖAU UMSVIFALAUST (ANN
VIRKAN Ö¹TT Å STARFI RËTT¾KLINGA OG
FÁKKST VIÈ TILVISTARHEIMSPEKI Å
STUDDU KOMMÒNISTA Å STÒDENTA
VERKUM SÅNUM RITGERÈUM SK¹LD
UPPREISNUNUM   SÅÈARI
SÎGUM OG LEIKRITUM OG LAGÈI
¹RUM FERILS SÅNS EINBEITTI 3ARTRE
¹HERSLU ¹ AÈ HVER OG EINN SKAP
SÁR AÈ RANNSËKNUM ¹ ÖEKKT
AÈI LÅFI SÅNU MERKINGU ÖAR SEM
UM BËKMENNTARISUM ¹ BORÈ VIÈ
LÅFIÈ V¾RI MERKINGARLAUST Å SJ¹LFU
"AUDELAIRE *EAN 'ENET OG &LAU
SÁR
BERT
&YRSTA SK¹LDSAGA 3ARTRE KOM ÒT
3ARTRE KYNNTIST LÅFSFÎRUNAUT
¹RIÈ  OG ¹RI SÅÈAR VAR HANN
SÅNUM 3IMONE DE "EAUVOIR
*%!. 0!5, 3!242% /'
KALLAÈUR Å HERINN ÖEGAR SEINNI
¹ N¹MS¹RUNUM ¶AU TVÎ S¹TU
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HEIMSSTYRJÎLDIN BRAUST ÒT (ANN
LÎNGUM ¹ KAFFIHÒSUM SKRÎFUÈU
EYDDI ¹RI SEM STRÅÈSFANGI EN BARÈIST SÅÈAR MEÈ
OG SKRIFUÈU OG DRUKKU KAFFI Å LÅTRATALI
FRÎNSKU ANDSPYRNUHREYFINGUNNI
(EILSU 3ARTRE OG SJËN HRAKAÈI MIKIÈ ¹ EFRI ¹RUM
RIÈ  GAF HANN ÒT "EING AND .OTHING
HANS OG HANN LÁST ¹RIÈ 











MÕRI Å 3KAGAFIRÈI MEÈ 
MANNS 'ISSUR ¶ORVALDS
SON BJARGAR SÁR MEÈ ÖVÅ AÈ
LEYNAST Å SÕRUKERI
!NDRÁ *ACQUES 'ARNERIN
STEKKUR FYRSTUR MANNA ÒR
FALLHLÅF
-ETRËPOLITAN ËPERUHÒS
IÈ Å .EW 9ORK ER FORMLEGA
TEKIÈ Å NOTKUN
+ÒBUDEILAN HEFST MEÈ
SJËNVARPS¹VARPI *OHN
& +ENNEDY (ANN SEGIR
NJËSNAFLUGVÁLAR HAFA SÁÈ
SKOTPALLA ¹ +ÒBU
'EIMFARIÈ !PPOLLO  HRAP
AR Å !TLANTSHAFIÈ EFTIR AÈ
HAFA FARIÈ  HRINGI UM
HVERFIS JÎRÈU
 ¹RA AFM¾LI 3AMEINUÈU
ÖJËÈANNA ER FAGNAÈ MEÈ
METÖ¹TTTÎKU LEIÈTOGA VOLD
UGUSTU RÅKJA HEIMS

Þrettán þúsundasti
íbúinn
Árni
Sigfússon,
bæjarstjóri Reykjanesbæjar, heimsótti
á dögunum þrettán þúsundasta íbúa
bæjarins. Sá íbúi
er stúlka sem kom
í heiminn 17. sept- .µ"52! &!'.!¨ RNI 3IGFÒSSON B¾JAR
ember síðastliðinn. STJËRI 2EYKJANESB¾JAR HEILSAR HÁR UPP ¹
Foreldrar
hennar ÖRETT¹N ÖÒSUNDASTA ÅBÒA 2EYKJANESB¾JAR
eru Kristín Magn- EN ÖAÈ ER STÒLKUBARN SEM F¾DDIST HINN 
SEPTEMBER Å HEIMAHÒSI ¹ 6ALLARHEIÈI
úsdóttir og Gústaf
Adolf B. Sigurbjörnsson, en þau búa á Vallarheiði.
Aðeins sjö mánuðir eru síðan bæjarbúar fögnuðu tólf þúsundasta íbúanum í Reykjanesbæ. Á þessu sést hve gríðarlega hröð fólksfjölgun hefur verið á svæðinu að undanförnu
en að stórum hluta má rekja hana til nýja stúdentahverfisins á Vallarheiði, sem er gamla varnarliðssvæðið.
Reykjanesbær, ásamt Keili og Hjalla, nýjum leikskóla
Hjallastefnunnar, afhenti foreldrum stúlkunnar gjafabréf
fyrir fyrstu sex mánuðina á leikskólanum Hjalla. Þá gáfu
Samkaup fjölskyldunni góðar gjafir úr nýrri verslun sinni
á Vallarheiði.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Pétur Þorgríms Kristjánsson
fv. framkvæmdastjóri, Smárarima 71, Reykjavík,

lést á Tenerife, mánudaginn 8. október. Útför fer fram
frá Dómkirkjunni þriðjudaginn 23. október kl. 13.00.
Gunnur Samúelsdóttir
Pétur Pétursson
Sigríður Lovísa Sigurðardóttir
Ragnar Örn Pétursson
Sigríður Sigurðardóttir
Ólafur Bjarni Pétursson
Lára Inga Ólafsdóttir
Gunnar Pétursson
Ragnheiður Regína Hansen
Samúel Bjarki Pétursson
Júlía Rós Júlíusdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Þorsteinn Jónsson
(Steini Tangó)
frá Gunnarshólma, Vm., síðast til heimilis
að Hjallatúni, Vík í Mýrdal,

verður jarðsunginn frá Lágafellskirkju mánudaginn
22. október kl. 15.00. Þeim sem vildu minnast hans er
vinsamlegast bent á dvalarheimilið Hjallatún, Vík í
Mýrdal.
Aðstandendur.
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&AGNAR MEÈ VINAMËTI OG SÎNG
„Það er bara dásamleg tilfinning að
vera orðinn fimmtugur,“ segir söngvarinn Bergþór Pálsson glaðlega þegar
hann fær hina klisjulegu spurningu
hvernig hækkandi aldur fari í hann.
Fimmtugsafmælið hans er nefnilega
í dag. „Ég hafði ekki náð þeim þroska
þegar ég varð fertugur að skilja hversu
mikils virði það er að fá að lifa, að þakka
fyrir hvern dag og njóta lífsins. Ég held
ég sé búinn að ná því núna þannig að ég
er mjög ánægður með þennan áfanga.“
Að sjálfsögðu mun Bergþór gera sér
glaðan dag af þessu tilefni. „Ég ætla að
bjóða vinum og vandamönnum á tónleika í Salnum þar sem ýmsar stjörnur
heiðra mig með því að syngja með mér
dúetta. Við vorum að æfa,“ segir hann
glaðlega. Þetta er fólk sem hefur sungið mest með mér á skemmtunum hér og
þar. Þetta verða sem sagt ekki alvarlegir tónleikar.“
Vinamót, glæsileg bók eftir Bergþór,

Sveinn Rúnar Vilhjálmsson

*ËN «SKAR (AFSTEINS
SON ER  ¹RA

Dofrabergi 21, 221 Hafnarfirði,

verður jarðsunginn frá Víðistaðakirkju þriðjudaginn
23. október klukkan 15.00.
Sigrún Fjeldsted Sveinsdóttir
Magnús Björnsson
Linda Guðrún Sigurðardóttir
Sævar Örn Gíslason
Benjamín Fjeldsted Sveinsson
systkini hins látna og aðrir aðstandendur.

kosti áhugi fyrir þessu efni. Aðstæður
í þjóðfélaginu hafa breyst. Margir fara
flott út að borða og í fínar veislur og
langar ekki að vera eins og fílar í postulínsbúð. Mikil áhersla er samt lögð á
það í bókinni að hugarfar og hjartalag
skipti meira máli en umgjörð og reglur.
Allt sem ég segi þar eru tillögur þannig
að fólk getur ráðið hvort það notar þær
eða ekki.“
Spurður hvort hann sæki siðaboðskap til annarra þjóða svarar Bergþór. „Það getur verið að þeir blandist
eitthvað inn í en fólk verður að læra
á hvert land þegar það kemur á staðinn. Það væri alltof mikið mál að fara í
gegnum allan heiminn í svona bók. Aðalatriðið er að framkoma fólks sé eðlileg. Þá er það yfirleitt á grænni grein
og getur sýnt alúð. Aðrir hlutir koma af
sjálfu sér og það er glaðlegt andrúmsloft sem skiptir mestu máli.“
GUN FRETTABLADIDIS

Ný kapella vígð

AFMÆLI
Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og
bróðir,

kom í verslanir fyrir helgina og því
berst talið að henni. „Það er skemmtileg tilviljun að útgáfu bókarinnar skuli
bera næstum upp á afmælið,“ segir
höfundurinn glaðlega. „Hún fjallar
um veislur og borðsiði. Ég hef verið að
kynna mér þau mál í áratugi en byrjaði
ekki að skrifa fyrr en fyrir um tveimur
árum, hægt og rólega í hjáverkum. Svo
endaði með að ég þurfti að stytta textann mjög mikið.“
Þótt Bergþór hafi brugðið sér í mörg
spennandi hlutverk á sviði um ævina þá
hefur hann ekki staðið í sporum alvöru
rithöfundar fyrr. „Þetta er það fyrsta
sem ég skrifa. Ég veit ekki hvernig það
kemur út, vona bara að fólk taki viljann
fyrir verkið,“ segir Bergþór og bendir
stoltur á að sonur hans Bragi hafi tekið
allar myndir í bókinni. „Þetta er svona
feðgaverkefni,“ segir hann brosandi.
En þótti honum á skorta að Íslendingar
kynnu borðsiði? „Mér finnst að minnsta

3ONJA " *ËNSDËTTIR
KVIKMYNDAGERÈARMAÈUR
ER  ¹RA

#ATHERINE $ENEUVE
LEIKKONA ER  ¹RA

Ný kapella var vígð á slysa- og bráðadeild í Fossvogi fimmtudaginn 18. október af séra Jóni Dalbú Hróbjartssyni
prófasti
Reykjavíkurprófastsdæmis vestra sem einnig predikaði. Viðstödd athöfnina voru sr. Ingileif Malmberg, sjúkrahúsprestur á Landspítala
háskólasjúkrahúsi, ásamt fleiri prestum og einnig starfsmönnum slysa-og
bráðadeildar.
Miklar breytingar og endurbætur
standa yfir á húsnæði slysa- og bráðadeildar. Meðal annars var kapella, sem
var vígð þar árið 2000, færð á annan
stað á deildinni og þar við hliðina

6¥'3,! 3R *ËN $ALBÒ (RËBJARTSSON VÅGÈI
NÕJU KAPELLUNA OG VIÈSTADDIR TËKU VEL UNDIR Å
SÎNGNUM

komið fyrir rúmgóðri og vistlegri aðstöðu fyrir aðstandendur.

3JËNVARPSBORÈ FR¹

&ENG 3HUI FYRIR HEIM
ILIÈ ER HEITI N¹MSKEIÈS
SEM VERÈUR HALDIÈ HJ¹
-ÅMI SÅMENNTUN ¹ MORGUN
ÖRIÈJUDAGINN  OKTËBER OG
ÖRIÈJUDAGINN  NËVEMBER
 N¹MSKEIÈINU VERÈUR
FARIÈ Å HELSTU GRUNN
Ö¾TTI &ENG 3HUI OG
KENNARI ER 3VALA 2ÒN
3IGURÈARDËTTIR

(IGHLAND F¾ST NÒ MEÈ 
PRËSENTA AFSL¾TTI HJ¹ (ÒS
GAGNAHÎLLINNI OG KOSTAR
ÖAÈ ÖVÅ  KRËNUR
Å STAÈ  %INNIG ER
H¾GT AÈ F¹ STOFUBORÈ
OG HORNBORÈ FR¹
(IGHLAND Å STÅL OG
F¹ST ÖAU MEÈ JAFN
MIKLUM AFSL¾TTI
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6ATNSKÎNNUR ERU
ÖARFAÖING OG GETA KOMIÈ
AÈ MÎRGUM NOTUM
&YRIR UTAN ÖAÈ AÈ EIGA
VEL HEIMA ¹ ELDHÒS
BORÈINU ER TIL D¾MIS
H¾GT AÈ NOTA Ö¾R TIL
AÈ VÎKVA POTTABLËMIN
OG JAFNVEL NOTA Ö¾R SEM
BLËMAVASA EF ÖEIR ERU EKKI
MARGIR ¹ HEIMILINU
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BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli
• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

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

www.byggingavorur.com

Koma fallegustu stigarnir frá Mex ?

6IÈAR 0¹LSSON ER H¾ST¹N¾GÈUR MEÈ NÕJU BËKAHILLURNAR SEM VORU SÁRHANNAÈAR Å ÅBÒÈINA

,EÈURSËFASETT
HORNSËFASETT
SËFASETT MEÈ INNBYGGÈUM SKEMLI
BORÈSTOFUBORÈ OG STËLAR
SKENKAR
SËFABORÈ
ELDHÒSBORÈ
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Bókin er besti vinurinn
Margir eru í vandræðum með að koma fyrir
stórum bókasöfnum en Viðar Pálsson fann lausn
á því vandamáli þegar hann flutti í nýja íbúð.
Viðar er sagnfræðingur sem ver miklum tíma í að
skrifa doktorsritgerð í miðaldasögu við Kaliforníuháskóla í Berkeley. Þess utan kennir hann í gamla
skólanum sínum, Menntaskólanum í Reykjavík, og
raðar í nýju bókahillurnar sínar sem eru í miklu
uppáhaldi þessa dagana.
„Að hundinum og hestinum ólöstuðum er bókin
besti vinur mannsins og dyggasti þjónn og verðskuldar þó ekki sé nema pláss í sæmilegri hillu til að
halda virðingu sinni. Þetta má sem betur fer gera á
mismunandi máta en sá sem við Jónína, hinn helmingurinn af mér, erum hrifnust af er þegar bókum er
leyft að þekja veggi fullkomlega,“ segir Viðar ákveðinn og bætir við: „Þessar hillur teygja sig frá gólfi
og upp í loft, yfir op milli stofu og borðstofu, og
undir gluggasyllu. Annars lygi ég ef ég segði að hagkvæmnissjónarmið og plássskortur hefðu ekki haft
veruleg áhrif á ráðstöfun af þessu tagi.“
Viðar hafði samband við æskuvin sinn úr Garðabænum, Jóhann Böðvar Skúlason, sem er smiður og

hann tók að sér að smíða hillur undir bækurnar.
„Við gáfum Jóa frjálsar hendur enda er hann
völundur. Hillurnar eru að öllu leyti hans sköpunarverk frá hönnun til smíði og heiðurinn er allur hans,“
útskýrir Viðar stoltur af vini sínum. En nú velta
eflaust margir fyrir sér hvað svona ævintýri kostar.
„Sem betur fer þurfa menn ekki að selja undan
sér jörðina til að fjárfesta í innbyggðum hillum.
Efnið fæst sagað eftir máli í öflugustu timbursölum
fyrir verð sem jafnvel nemar og menntaskólakennarar ráða við. Lykilatriðið er að eiga handlaginn
æskuvin til þess að misnota. Við vorum svo ánægð
með árangurinn að við þröngvuðum Jóa til þess að
smíða sams konar bókahillur þar sem gengið er úr
boðstofu inn í eldhús,“ segir Viðar glettinn og bætir
við að skynsamlegt sé að forðast að hafa hillurnar of
djúpar. „Þá fer verulegt gólfpláss undir loft á bak
við bækur. Þetta hefur að vísu þau áhrif að stærstu
bækurnar rúmast ekki í hillunum. En þær bækur
eru jafnan brot af safni fólks og eiga náttúrulega
heimkynni annars staðar svo sem á sófaborðum,
upp á skápum, eða inni á klósetti, þar sem þær eru
alla jafna betur geymdar og lesnar,“ staðhæfir bókaormurinn Viðar.
HREFNA FRETTABLADIDIS
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Stæsta
bloggsamfélagið!
Yfir 150.000
notendur!

Vasta hux’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg
Bloggaðu með
símanum!
Hvar sem er og
hvenær sem er!

Viltu sei’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Heimur í háskerpu
Framboð háskerpusjónvarpstækja er mikið og því mikilvægt að hafa staðreyndirnar á
hreinu áður en fest eru kaup á
slíku tæki.
Íslendingar eru í óða önn að uppfæra sjónvarpsflotann og sjálfsagt margir sem fyllast valkvíða
þar sem framboðið hefur sjaldan
eða aldrei verið meira. Eitt af því
sem er í boði eru háskerpusjónvörp, sem sumir telja eina helstu
tæknibyltingu undanfarinna ára.
En hvað merkir háskerpa og
hvernig veit maður hvenær varan
er ósvikin.
„Háskerpusjónvörp bjóða einfaldlega upp á skýrari mynd en
áður þekktist,“ segir Örlygur Jónatansson, sem mun næstkomandi
fimmtudag standa fyrir fyrirlestrinum háskerpusjónvarp (HDTV)
og flatskjái í Rafiðnaðarskólanum. Fyrirlesturinn byggir hann á
bók sinni, Fjarskiptahandbókin,
þar sem stafræn fjarskiptatækni
er meðal annars tekin fyrir.
„Hver skjár er með ákveðinn
fjölda lína og síðan punkta í hverri
línu,“ útskýrir Örlygur. „Eftir því
sem línurnar og punktarnir eru
fleiri því skýrari verður myndin.
Gömlu sjónvörpin voru með 575
línur og 720 punkta í hverri línu.
Háskerpusjónvörp eru hins vegar
með 720 eða 1080 línur og allt upp
í 1920 punkta í hverri línu.“
Örlygur líkir þróuninni sem
orðið hefur á sjónvörpum við
breytingar á myndgæðum blaða

®RLYGUR *ËNATANSSON VERÈUR MEÈ STUTTN¹MSKEIÈIÈ (¹SKERPUSJËNVARP ($46 OG
FLATSKJ¹IR Å 2AFIÈNAÈARSKËLANUM SEM BYGGIST ¹ BËKINN &JARSKIPTAHANDBËKIN SEM HANN
SAMDI .¹NARI UPPLÕSINGAR UM BËKINA ERU ¹ WWWFJARSKIPTAHANDBOKINIS &2¡44!",!¨)¨'6!

undanfarin ár, þar sem punktarnir
voru í eina tíð svo stórir að myndirnar voru grófar. Þeir minnkuðu í
framrás tímans með þeim afleiðingum að myndirnar urðu skýrari.
„Línufjöldi háskerpusjónvarpa
byggist á Evrópustaðli,“ heldur
Örlygur áfram. „Báðir flokkar eru
góðir en þarna er munur á. Þannig
skilar 720 línu sjónvarpið betur
hreyfingu á miklum hraða.
Háskerpusjónvarp
með
1080
línum hentar betur til að skoða
eitthvað smátt. Svo er komið á
markað sjónvarp sem sameinar
hvort tveggja og kallast 1080P.“
Að sögn Örlygs var staðallinn
settur til að fyrirbyggja ákveðinn
misskilning sem gætti í upphafi
við kaup og sölu á háskerpusjónvarpstækjum. „Menn seldu 400
línu sjónvörp sem fullkomin

háskerpusjónvörp af því þau voru
markaðssett sem slík. Myndgæðin
voru ekkert sérstök, en sölumennirnir vissu ekki betur. Með tilkomu
Evrópustaðalsins
hafa
háskerpusjónvörp verið merkt
HD Ready til að taka allan vafa af
um hvers konar tæki er að ræða.“
Merkingin ein og sér tryggir þó
ekki viðunandi útkomu, segir
Örlygur, heldur skiptir máli að fá
sér háskerpusjónvarp sem passar
við línufjölda sjónvarpsútsendinganna sem á að fylgjast með. „Tilteknar stöðvar senda oft út efni í
annað hvort 720 eða 1080 línum.
Háskerpusjónvörpin eru með
breyti sem lagar línufjöldann, en
notkun hans bitnar á gæðunum.
Því er best að velja sjónvarp með
sama línufjölda og útsendingin.
Menn ættu þá að vera í góðum
málum.“
ROALD FRETTABLADIDIS

Spennandi sjónvarp

160 GB
UPPTÖKU
DISKUR

42PT85
42” Plasma sjónvarp
Upplausn 1024x768
Skerpa 15.000:1
Birtustig 1500
Svartími 0,001 ms
2 Stafrænir sjónvarpsmóttakarar
100Hz

199.900

Opið: Virka daga kl. 9-18 • Laugardaga 11-16
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Þjónusta ofar öllu

ATH

VIÐ SELJUM
ALLA DAGA !

HRINGDU NÚNA

699 6165
Íbúðahótelið er vel staðsett en það stendur við stofnbraut í Hafnarfirði og er allt nýuppgert og vel búið húsgögnum og tækjum.

Nýtísku íbúðahótel
Stórborg fasteignasala er með íbúðahótel í
einkasölu. Hótelið stendur við Bæjarhraun í
Hafnarfirði á góðum stað rétt við stofnbraut
í bænum. Eignin hefur verið endurnýjuð frá
grunni.

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
Löggiltur
Fasteignasali

Í

húsinu eru 38 herbergi eða litlar íbúðir sem allar
eru með sér baðherbergi með sturtu og eldhúskrók
með öllum tækjum. Þá er hvert herbergi fullbúið
húsgögnum, tækjum og búnaði á borð við sjónvarp,
þráðlausa nettengingu og fleira.
Rúmgóður morgunverðarsalur er á jarðhæð hússins

og er hann fullbúinn húsgögnum og tækjum. Ný lyfta
og nýtt loftræstikerfi eru í húsinu auk þess sem þvottahús með tækjum, línherbergi og fleira er einnig nýtt.
Hvergi hefur verið til sparað og er hótelið innréttað
á nýtískulegan hátt. Þar má nefna að tölvulyklaopnun
er á herbergjum, steinteppi eru á gólfum í sameign
og svo mætti lengi telja. Húsið er allt leigt út til fyrirtækja í dag en hægt væri að nýta eignina sem fullkomið hótel á sumrin og gistiheimili eða íbúðahótel á veturna. Bókunar- og símakerfi fylgir eigninni.
Verð og áhvílandi lán eru mjög hagstæð. Sölumenn
Stórborgar veita allar nánari upplýsingar og sýna eignina þeim sem hafa áhuga.

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.

+(0034) 968 183 466
+(0034) 669 866 252

ÞAKRENNUKERFI
á öll hús – allsstaðar

email@romerospain.com

Litir í miklu úrvali

Einbýlishús á 226 þúsund €!

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

PL 01 Svart

PL 45 Silfurmetallic

PL 20 Dökk Grá

PL 22 Dökk Rauð

PL 56 Dökk brún

PL 42 Rauðbrún

PL 80 Hvítt

PL 55 Kopar metallic

Aluzink

Kopar

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

BLIKKÁS –

Frum

Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8700
www.funi.is – www.blikkas.is

Það eru einungis tvö einbýlishús eftir.
Á þaki hússins er mjög stór sólstofa eða 57,16 fm. glæsileg aðstaða þar af 24
fm undir þaki. Húsið er með setustofu og borðstofu aðskildu eldhúsi sem er
fullbúið innréttingum. Þrjú stór svefnherbergi eru í húsinu með sérhönnuðum fataskápum. Baðherbergin eru tvö talsins, bæði með baði og sturtu.
Eignirnar eru staðsettar nálægt San Miguel á Costa Blanca.
Aðeins 10 mínútna akstri frá hvítu ströndunum.
Stærðir:
Gólfﬂötur ............... 90.82 fm.
Verönd .................... 13.60 fm.
Sólpallur ................. 33.65 fm
Sólstofa .................. 33.37 fm
Sólstofa u. þaki ..... 23.79 fm

;hia{\
hajÄ`cjc

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

DRÍFÐU ÞIG, AÐEINS 2 EIGNIR EFTIR!

Frum

EINBÝLISHÚS ÓSKAST
Óska eftir ﬂottu einbýlishúsi til leigu í
Stórreykjavíkursvæðinu, með bílskúr,
helst á einni hæð - í eitt ár.
Árið er borgað fyrirfram.
Mjög tryggur leigjandi.
Haﬁð samband á netfangið hj@remax.is
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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

HVASSALEITI - GLÆSILEG

Sverrir Kristinsson lögg. fast.sali

RAUÐAVAÐ - JARÐHÆÐ
Glæsileg 133 fm neðri sérhæð auk 39 fm bílskúrs. Samtals 171 fm. Hæðin skiptist m.a. í
þrjár samliggjandi glæsilegar stofur og þrjú herbergi. Hæðin hefur öll verið standsett á glæsilegan og vandaðan hátt m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni, skápar og hurðar. Mjög rúmgóðar svalir til suðvesturs. Sér þvottahús í kjallara. Eign í sérflokki. Verð 46,5 millj. 7053

Mjög glæsileg 2ja- 3ja herbergja 93,9 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi, hellulagðri verönd og stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í 2 herbergi, sjónvarpshol, stofu og eldhús,
baðherbergi og þvottahús. V. 26,9 m. 7046

RAUÐAGERÐI - MEÐ AUKAÍBÚÐ

MÁNATÚN
Mjög vönduð og góð 3ja herbergja 103,1 fm
íbúð á jarðhæð. Íbúðin skiptist í tvö góð
svefnherbergi, rúmgóða stofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús innan íbúðar. Úr stofu
er gengið út á góða suður verönd.
V. 33,5 m. 7050

SAFAMÝRI - 108 REYKJAVÍK

Fallegt og vel staðsett einbýlishús með innréttaðri aukaíbúð á neðri hæð. Húsið skiptist í
forstofu og stigahol, forstofuherbergi, þvottaherbergi, eldhús, stofur, sjónvarpshol, fjögur
herbergi, baðherbergi og sólstofu. Á neðri hæðinni er bílskúr og innréttuð aukaíbúð með
sérinngangi, anddyri, stofu, eldhúsi, baðherbergi og svefnherbergi. Innangengt er í dag
milli íbúða. Falleg fasteign V. 82,0 m. 6920

SELJUGERÐI - LAUST STRAX - LYKLAR Á SKRIFSTOFU.

Frum

Mjög falleg og góð íbúð á jarðhæð með sérinngangi í þessu fallega 3-býlishúsi. Stór og
góð suðurlóð. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús með borðkrók og búr innaf eldhúsi,
stofur, baðherbergi, gang, barnaherbergi, hjónaherbergi, geymslu og sameiginlegt þvottaherbergi. Frábær staðsetning. V. 23,4 m. 7039

Fallegt tvílyft einbýli með lítilli 3ja-4ra herbergja (100 fm) aukaíbúð í rótgrónu
hverfi. Eignin skiptist þannig; forstofa, snyrting, hol, stofa, borðstofa, sjónvarpshol, eldhús, búr, baðherbergi og fjögur herbergi (fimm herbergi skv.
teikningu) á efri hæðinni. Á neðri hæðinni er þvottahús, góðar geymslur og
3ja-4ra herbergja íbúð sem skiptist í gang, tvær samliggjandi stofur, 2 herbergi, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Húsið lítur vel út að utan. Tvöfaldur fullbúinn bílskúr með rafmagni og hita. Garðurinn er fallegur og gróinn,
m.a. eru þar falleg grenitré. Komið er að V. 83,0 m. 7047

STAKKHAMRAR - GLÆSILEGT
BARÐAVOGUR - HEIL HÚSEIGN

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

Mjög fallegt 397,0 fm húseign með tveimur íbúðum ásamt 37,8 fm bílskúr,
samtals 434,6 fm. Á 1. hæðinni eru þrjár samliggjandi stofur, forstofa, bakforstofa, fataherbergi (áður herbergi), skrifstofa, hol, baðherbergi og eldhús.
Á annarri hæðinni er hol, baðstofa,3 svefnherbergi og baðherbergi. Manngengt geymsluris er fyrir rishæðinni. Í kjallara er 3ja-4ra herbergja íbúð auk
þvottahúss og mikils geymslurýmis. Lóðin er nýlega standsett, m.a. með
mikilli hellulögn, fallegri lýsingu, grasflöt og miklum trjágróði 6833

DALSBYGGÐ - GARÐABÆ

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

Fallegt og vel skipulagt 340 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið stendur fyrir neðan götu með suðurgarði og skiptist þannig. Efri hæð: Stofa, borðstofa, eldhús, svefnherbergi, skrifstofa, baðherbergi
og forstofa. Jarðhæð: Hol, sjónvarpsherbergi, hjónaherbergi, þrjú barnaherbergi, geymsla, þvottahús og baðherbergi. Húsið lítur vel út og er nýlega málað að utan. Hellulögð verönd er í garði sem er með heitum potti.
V. 79,0 m. 7009

DREKAVELLIR - HAFNARFJÖRÐUR
Vorum að fá í sölu sex raðhús á Völlunum.
Húsin skiptast í 3 góð svefnherbergi, 2 stofur, eldhús og tvö baðherbergi. Þvottahús,
geymsla og bílskýli í kjallara. Húsin afhendast fullbúin að utan og fokheld að innan.
Verð frá 31 millj. 7030

FAGRABERG - SETBERGSLANDI

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.
Tilboð óskast í lóðina. 7041
Mjög fallegt um 154 fm einbýlishús á útsýnisstað í Setbergslandi. Húsið skiptist m.a. í
stofu, borðstofu og fjögur herbergi. Verðlaunagarður. Glæsilegt útsýni. . Eignin stendur
nokkuð hátt á lóðinni og er vel staðsett í rólegum botnlanga - Stór hellulögð og skjólgóð
verönd. Húsið getur verið laust fljótlega. V. 44,9 m. 6900
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L fréttablaðið L fasteignir

Faxafeni 8
108 Reykjavík

Frum

Sími 412 3400

Elísabet Agnarsdóttir
Lögg. Fasteignasali
GSM 824 5003
elisabet@remax.is

 Hef kaupendur af eign í Árbæ, aðeins parrað- eða einbýlishús koma til greina.
 Hef kaupendur af eign í Seljahverﬁ, Breiðholti.
Aðeins par- rað- eða einbýlishús koma til
greina.

210 Garðabær: Tvílyft

Áhugasamir vinsamlega haﬁð samband við
Hildi i síma 663 9009 eða hildur@remax.is

parhús með bílskúr

Langafit 34: Vel gróin lóð, snyrtileg og skjólsæl

www.remax.is/skeifan

Árborgir fasteignasala er með til sölu tvílyft parhús með bílskúr. Eigninni
hefur verið vel við haldið og er á góðum stað í Garðabænum.
Lýsing: Komið er inn í flísalagða, rúmgóða forstofu með
fatahengi. Þaðan er komið inn í
bjart parketlagt alrými þar sem
er hol og stórt stofurými, hluti
stofurýmisins er í dag nýttur sem sjónvarpshol og hitt
rýmið er mjög björt og falleg
stofa með góðum gluggum og
útgengi út í garð. Eldhúsið er
með nýlegri innréttingu og góðum borðkróki. Úr eldhúsinu er gengið inn
í gott flísalagt þvottahús þar sem hægt er að ganga út í garð. Í þvottahúsinu er lítil innrétting, klósett en einnig er möguleiki að koma fyrir sturtu.
Á neðri hæð hússins er einnig gott fataherbergi/geymslurými. Aðgengilegur og fallegur stigi er upp á efri hæð hússins þar sem eru fjögur góð
svefnherbergi. Fataherbergi er inn af hjónaherberginu. Stór stofa nýtist í
dag sem falleg vinnustofa en býður upp á mikla möguleika. Baðherbergið er nýlega standsett með baðkari, lítilli innréttingu og flísalagt í hólf og
gólf. Bílskúrinn er rúmgóður með nýrri bílskúrshurð og opnara. Lóðin er
vel gróin, snyrtileg og skjólsæl. Innkeyrsla upphituð og hellulögð. Eignin
getur verið laus fljótlega. Tilboð óskast.

Hildur Árnadóttir
Sölufulltrúi
GSM 663 9009
hildur@remax.is

Stærð: 86++ fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Laugavegur 85
101 Reykjavík
Glæsilegar íbúðir í nýju lyftuhúsi

Þing
Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283
oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344
hronn@remax.is

Kíktu á heimasíðuna IBYGGD.com

Verð: Sjá heimasíðu

RE/MAX Þing kynnir - Sérlega glæsilegar 3ja herbergja íbúðir í nýju, 6 íbúða, húsi við laugaveg 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 Óla Gísla s:822-8283 og Hrönn s:692-3344.

Þórarinn Arnar
Sævarsson
Lögg. fasteignasali
tas@remax.is

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

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

eignastyring@remax.is

EIGNASTÝRING
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FRAMNESVEGUR, R.VÍK
Frum

Skjólsalir, 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.

ENGIHJALLI, KÓPAVOGI
LAUTASMÁRI, KÓPAVOGi
Snyrtileg og rúmgóð 5 herbergja íbúð á 2.
hæð í litlu fjölbýli. Fjögur svefnherbergi.
Þvottahús í íbúð. Góð staðsetning.
Verð kr. 26,9 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.

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.

BARÐASTAÐIR, REYKJAVÍK

BAKKAGERÐI REYKJAVÍK
Einbýlishús á tveimur hæðum, 142 fm auk
32 fm. sérbyggðs bílskúrs á þessum frábæra stað.
Verð kr. 47,5 millj.

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

Glæsileg 166 fm. íbúð á tveimur hæðum á
efstu hæð í lyftuhúsi auk rúmgóðs stæðis
í bílageymslu og 25 fm. sérbyggðs
bílskúrs. Eignin er öll hin vandaðasta með
fallegum vönduðum innréttingum og
gólfefnum. Tvö baðherbergi eru í íbúðinni
auk þvottaherbergis. Tvennar svalir og
stórglæsilegt útsýni. Stutt á golfvöllinn og
í alla þjónustu.

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.

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði
Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is

Grænlandsleið 39 í Grafarholti,
Reykjavík

Frum

www.bumenn.is

Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er um 94 fm
að stærð. Íbúðin er á efri hæð í tvíbýlishúsi og fylgir stæði í
bílageymslu.
Ásett verð er 7,5 millj. og eru mánaðargjöldin um 99.000,Tilboðsfrestur er til 2. nóvember n.k
Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn
geta geﬁð tilboð í búseturéttinn.
Í mánaðargjaldi er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt
mæli.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða þurfa að panta tíma á
skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 26. október n.k.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri.
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við
skrifstofu félagsins að Suðurlandsbraut 54
í síma 552 5644 milli 9-15,
eða senda tölvupóst á netfangið bumenn@bumenn.is

Íbúðir 0203-1103

Íbúðir 0201-1101

Hörðukór 3
WWW.HORDUKOR.IS
ÖLL ÞJÓNUSTA
Í GÖNGUFÆRI

52 ÍBÚÐIR Í
BARNGÓÐU
HVERFI

OPIÐ HÚS
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SVAVA

NANNA

898 3023

899 9493

svava@remax.is

nanna@remax.is

ÞÓRUNN GÍSLAD.
Lögg. fasteignasali
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Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra
Jónsdóttir
ritari/sölumaður

Þorsteinn
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir
Sigurjónsson hrl.

Óskar
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir
ritari

Grímur
Hergeirsson,
BA lögfræði
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Höfuðborgarsvæðið

Ólafsvellir - Stokkseyri.
Álftarimi - Selfossi.

Frum

Hlaðbrekka - Kópavogur.
Vel staðsett og vinalegt einbýlishús á tveimur hæðum með
bílskúr. Eignin nýtist í einu eða tvennu lagi. Innkeyrsla
hellulögð og garður gróinn. Verð 49,8 millj.

Grashagi - Selfossi.
Gott 142 m2 einbýlishús staðsett innst í botnlanga í vinsælu hverfi. 3 svefnherbergi, góð stofa, s-vestur verönd og
bílskúr. Verð 26,9 millj.

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

Nýtt og vandað 167 m2 einbýlishús innst í botnlanga. 3
svefnherb., innbyggður bílskúr. Afhendist fokhelt eða tilbúið til innréttinga.Tilboðsverð frá 17,4 millj. Góð kaup

Sumarbústaðir

Landið

Selfoss

Snorrastaðir - Laugavatn.
Dranghólar Selfossi.

Snoturt sumarhús í fallegu umhverfi sem fengið hefur gott
viðhald. 3 herbergi, heitur pottur, útisturta og gróin eignalóð. Verð 14,9 millj.

Dranghólar - Selfossi
Glæsilegt einbýlishús í byggingu. Húsið er alls 219 m2 og
afhendist fokhelt ( fullbúið að utan ). Gólfhitalagnir eru
komnar í plötu. Verð 26,9 millj.

Ásgarður - Eyrarbakka.

Norðurbraut - Árborg.

Tjarnarmói Selfossi.

Ólafsvellir 4-6, Stokkseyri.

Nýtt og vel skipulagt 190 fm einbýli með innbyggðum bílskúr. Húsið skilast fokhelt á rúmlega 1 ha eignalóð. Góð
eign í skemmtilegu umhverfi. Verð 25,3 millj.

Vel hönnuð og vönduð 220 m2 steinsteypt parhús með
innbyggðum bílskúr í Hagalandinu. 4 svefnherbergi, skilast
fokhelt, fullb. að utan. Verð 25 millj.

165 m2 parhús, klætt með Duropal. Afhendist fokhelt að
innan, fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð.Góð teikning
3 svefnh. Verð 16,5 millj.

Glæsilegt og vandað 247 m2 steypt Fönkis einbýlishús í
byggingu. Húsið skilast rúmlega fokhelt skv. skilalýsingu
Verð 30,9 millj.

Lóðir

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

Þóristún - Selfossi.
Vel staðsett einbýlishúsalóð á eftirsóttum stað, teikningar
af c.a 200 fm einbýlishúsi fylgja. Verð 9,5 millj.

Drangahraun, Hfj, 528 fm.

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

Frum

Tunguháls, Rvk, LAUST!

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.

Grandatröð, Hfj, 271 fm.

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

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.

Eyrartröð, Hfj.

Til sölu síðasta bilið,
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. Hiti í gólfum.

Til leigu vel staðsett tæplega 400
fm húsnæði sem
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.

Súðarvogur 240 fm á 2 hæðum.

Lónsbraut, Hfj, innkeyrslubil.

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

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.
Mjög stór innkeyrsluhurð. Lóð malbikuð.

Drangahraun Hfj.

Ögurhvarf, 640 fm, 2.690 fm eða 3.340 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 sölu eða leigu
glæsilegt steinsteypt atvinnuhúsnæði. Steinsnar frá Bónus og
Húsasmiðjunni
Elliðavatnsmegin
í Kópavogi. Afhending
getur
orðið
fljótlega.
Möguleiki er að
leigja eða kaupa húsið að hluta til eða í heild sinni, t.d. 640 fm á
tveimur hæðum, eða t.d. 2.690 fm súlulaus salur með mikilli lofthæð. Fáið nánari upplýsingar og teikningar.
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Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

LOGAFOLD - EINBÝLI

BÆJAGIL - GARÐABÆ

LOGAFOLD - PARHÚS

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 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.

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 - BÍLSKÝLI

FLÉTTURIMI - RÚMGÓÐ

NAUSTABRYGGJA - FALLEG

BÁSBRYGGJA - LYFTUHÚS

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.

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.

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.

LAUGARÁSVEGUR - SÉRHÆÐ

NÝBÝLAVEGUR - BÍLSKÚR

HRAUNBÆR - ELDRI BORGARA

STEKKJARSEL - 2JA HERB.

Falleg 83 fm neðri sérhæð í virðulegu tvíbýlishúsi.
Rúmgóð stofa og tvö svefnherbergi með parketi. Fallegt
eldhús með nýl. hvítri innr., flísalagt baðherb., þvottah.
innan íb. Góð timburverönd.
Verð 24,9 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

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.

www.hofid.is
200 Kópavogur: Falleg

og björt efri sérhæð

Borgarholtsbraut 31: Suðurgarður í góðri rækt
RE/MAX Skeifan er með til sölu, fallega og bjarta 126,5 fm efri sérhæð
á Borgarholtsbraut í vesturhluta Kópavogs auk 25,6 fm bílskúrs, alls
151,9 fm. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús, þvottahús, sjónvarpshol,
stofu, og 4 svefnherbergi. Suðursvalir.
Lýsing: Gengið er inn um sérinngang upp á aðra hæð þar sem komið
er inn í rúmgott hol. Þaðan er gengið inn í eldhús, stofu og sjónvarpshol. Eldhúsið er rúmgott með nýrri
ljósri viðarinnréttingu. Þvottahús er
inn af eldhúsi. Stofan og borðstofan eru bjartar með gluggum í suðurog vesturátt, sjónvarpshol er hluti
af stofu. Frá sjónvarpsholi er gengið inn á svefnherbergisgang. Svefnherbergin eru fjögur, þrjú mjög rúmgóð og eitt minna. Hurðir eru flestar nýjar. Gengið út á suðursvalir úr einu herbergjanna. Baðherbergi er
flísalagt og með baðkari. Á stofu, sjónvarpsholi og í svefnherbergisálmu er ljóst parket en á eldhúsi og stiga er lakkaður steinn. Geymsla
er í bílskúr. Garðurinn snýr í suður. Hann er sameiginlegur og í góðri
rækt. Húsið er nýlega málað og nýtt járn á þaki, rennur og dren. Gler að
stærstum hluta nýtt. Stutt er í skóla og alla almenna þjónustu.
Allar nánari upplýsingar veita: Óli Geir, sími 6921649 netfang. oligeir@remax.is, og/eða Agnes, sími 8631800 netfang. agnes@remax.is.
Verð: 34.700.000

FÍFUSEL 37

Fallegt og vel viðhaldið 5 - 6 herbergja 214,9 fm. endaraðhús á þremur pöllum með
20 fm. innbyggðum bílskúr við Staðarbakka neðst í Breiðholti. Saunaklefi. Stutt í alla
almenna þjónustu. Þetta er eign sem er vert að skoða.
Verð 41,8 millj.

4RA HERBERGJA ÍBÚÐ á 3 HÆÐ MEÐ ÚTLEIGUHERBERGI Í KJALLARA OG STÆÐI Í
BÍLGEYMSLU. Stærð 143,3 fm.
Verð 27,5 millj.

LITLIKRIKI - 270 MOSFELLSBÆ

ÁSAKÓR 5-7 – KÓPAVOGI

Sérhannað og falleg endaraðhús á einni hæð með millipalli og innbyggðum bílskúri.
Fullbúið að utan og tilbúið til málunar og spörtlunar að innan. Stærð 195,9 fm.
Verð 42,5 millj.

4 herb. íbúð, 128,0 fm. á 4. hæð í nýju fjölbýlishúsi við Ásakór í Kópavogi. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol/gangur, stofa/borðstofa, eldhús, baðherbergi, þvottahús og 3
herbergi.
Verð 29,0 millj.

LITLIKRIKI - 270 MOS.

VESTURGATA-REYKJAVÍK

Frum

STAÐARBAKKI - REYKJAVÍK

Fallegt 259,9 fm einingahús á tveimur hæðum með 38,1 fm innbyggðum bílskúr í
þessu nýja og eftirsótta hverfi sem er með stórbrotnu útsýni yfir fallegan fjallahring.
Húsið verður afhent tilbúið að utan með grófjafnaðri lóð en tilbúið undir spörtlun að
innan haustið 2007.
Verð 52,5 millj.
Rúmgóð og björt umþað bil 125 ferm efri hæð, í þessu trausta steinhúsi í vesturbænum. Tvennar svalir. Sér innkeyrsla og bílastæði fylgir.

HÁTEIGSVEGUR - 105 REYKJAVÍK

HLÍÐARHJALLI 76 200 KÓPAVOGUR

Efri sérhæð og ris ásamt bílskúr í þessu virðulega hús á eftirsóttum stað. Mikið endurnýjað. Björt, stór og rúmgóð. 264,2 fm Laus strax.

Rúmgóð og björt 3ja herbergja íbúð með bílskúr á góðum stað í Kópavogi. Íbúðin er
vel staðsett og er mjög gott útsýni af svölum. Gott verð á þessari. Stærð 128 fm.

10 L fréttablaðið L fasteignir

Glæsilegar
íbúðir
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

á góðu

Stór pallur og heitur pottur

Kambasel 46: Mikið endurnýjuð íbúð
Lýsing: Remax Skeifunni er með til sölu
mikið endurnýjaða
þriggja herbergja íbúð
á fyrstu hæð með 170
fm palli og heitum potti
í litlu fjölbýli. Íbúðin er
öll flísalögð. Eldhúsið
með nýrri hvítri eldhúsinnréttingu en eldavél
og ofn eru frá Heimilistækjum. Búr/geymsla
og þvottahús eru inn af eldhúsi. Stofa og borðstofa eru samliggjandi og
þaðan er útgengt út á stóran afgirtan pall með heitum potti. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, hvít innrétting og baðkar með sturtuhengi.
Rúmgott svefnherbergi með hvítum skápum, barnaherbergi eru án skápa.
Björt og rúmgóð eign á barnvænum stað í Seljahverfi, stutt í bæði grunnskóla og leikskóla. Sameiginlegur hitamælir er fyrir íbúð á fyrstu og annarri hæð en sér rafmagnsmælar fyrir hvora séreign fyrir sig. Sér rafmagnsmælir er fyrir sameign.

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 og gott verð.

SKEMMTISTAÐUR OG VEISLUÞJ., NÝTT Á SKRÁ.
Til sölu þekkt fyrirtæki í veisluþjónustu og skemmtanahaldi og er með fullt
vínveitingaleyfi og skemmtanaleyfi. Búnaður fyrir alt að 120 manns í veislum. Er í
mjög góðu 270 fm eigin húsnæði sem getur fylgt.

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

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.

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?
Frum

Frum

STÓRBORG KYNNIR:
**FRÁBÆRT
FERMETRAVERÐ**

109 Reykjavík:

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.

www.nesbyggd.is

Frum

Iðnarðarhúsnæði
– Þorlákshöfn –
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FYRIRTÆKI Í KÆLIVÉLAVIÐGERÐUM.

verði!

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300
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Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is

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.

LÍTIÐ MÁLMSTEYPUFYRIRTÆKI
Til sölu fyrirtæki sem framleiðir auglýsingavörur úr léttmálmi. Allur tækjakostur og
viðskiptasambönd fylgja. Þekkt og gott fyrirtæki. Þarf ca 50-70 fm húsnæði fyrir
reksturinn. Verð aðeins 3,5 millj.

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.

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.

Nesbyggð

Allar nánari upplýsingar gefur Hildur í síma 6639009 eða hildur@remax.is.

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

Verð: 26.900.000

www.nesbyggd.is

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

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

Hliðarhjalli - Kópavogur

Skólavörðurstígur - Penthouse

290 fm einbýlishús í suðurhlíðum Kópavogs. Húsið er á 2 hæðum, á efri hæð er anddyri, eldhús, stofa, wc og herbergi. Á neðri hæð eru 5 svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi og stúdío íbúð með sér inngangi. Bílskúr er rúmgóður. Fallegur garður með potti og kamínu. Gróinn
garður.
Verð 84,9 milljónir

155 fm penthouse íbúð í miðbæ Reykjavíkur, útsýni yfir alla Reykjavík er úr íbúðinni. Íbúðin
skiptist í 4 herberbergi, stofu, bað, eldhús og glerturn. Íbúðin hefur verið endurnýjuð. Flísar
og eikarparket á gólfum. Sameing er snyrtileg.
Verð 59,9 milljónir

Garðabær

Grafarvogur

Höfuðborgarsvæðið

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

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

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

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

Eyrargata - Ingólfur - Eyrarbakki Einbýli í Fossvogi

Hofteigur

Þórðarsveigur - efsta hæð

Skógarás - Árbær

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

5-6 herb. einbýlishús neðst í Fossvogi. Stór lóð er kringum húsið. Bílskúr er innréttaður sem stúdíóíbúð í
dag sem gefur góðar tekjur.
Verð 110 milljón

137,7 fm sérhæð. Íbúðin er í kjallara. Í íbúðinni eru anddyri, eldhús,
stofa, baðh. og 3 góð herbergi, í
sameign er þv.hús og geymsla.
Verð 31.9 milljón

95.6 fm þriggja herbergja íbúð á
efstu hæð, horníbúð. Tvö svefnherbergi, stofa, eldhús, baðherbergi,
þvottahús og geymsla innan íbúðar.
Verð 29.9 milljónir

111.2 fm þriggja herbergja íbúð þar
af bílskúr 25 fm á jarðhæð. Íbúðin er
með sérinngangi og fallegum ca 25
fm hellulögðum garði /sólstétt.
Verð 29.2 milljónir

Þorláksgeisli - 112 Grafarholti

Unnarstígur - Miðbær

Klukkuberg - Hafnarfirði

Rofabær - Árbær

Hraunbær

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

280,5 fm einbýli ásamt 18,4 fm bílskúr á eftirsóttum stað. Húsið er
kjallari, hæð og ris. Möguleiki að útbúa íbúð í kjallara.
Verðtilboð

3 herb. 80,2 fm jarðhæð í sérbýli með
garði og ca 30 fm sólpalli. Stofa og
borðst. eru parketlög og mynda eitt
rými með eldhúsi, 2 svefnh.
Verð 26.7 milljón

Góð 99,7 fm íbúð við Rofabæ. Tvö
svefnh., stofa, stórar svalir, gott eldhús, geymsla og baðherbergi á
annarri hæð. Íbúðin er opin og björt.
Verð 23,9 millj.

56.4 fm 2ja herb. íbúð. Parket er á
stofu og svefnherbergi. Baðherbergi
hefur verið endurnýjað, þv.vélatengi
og nýtæki. Sameign er snyrtileg.
Verð 15,9 milljón

Fjölnisvegur- Einbýli/Tvíbýli

Laugavegur-bakhús

Tröllakór - Kópavogur

Furugrund - Kópavogur

Trönuhraun - Hafnarfirði

184.2 fm hæð, kjallari og bílskúr auk
óskráðs rýmis í kjallara, sem er 47,6
fm alls 232 fm Skiptist í rúmgóðar
stofur, fjögur svefnherbergi. eldhús
og tvö baðherb.
Verðtilboð.

254 fm hús sem er kj. með sjónvarpsh., hobbyh., salerni, þv.hús og
geymsla. Á miðh. er gestasn., eldhús,
stofa og borðst. Í risi eru 2 svefnh.
Verð 57 milljónir

Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna. Allar íbúðir eru með rúmgóðum herb. og stórum suðursvölum.
Traustur byggingaraðili (Ris ehf).
Verð 26.2 milljón

72,8 fm 3ja herb. íbúð með stóru
23.8 fm stæði í bílskýli á grónu
svæði. 2 svefnh. Góð sameign. Íbúðin er parketlögð og vel með farin.
Verð 21.9 milljón

Ný uppgerð og innréttuð 2ja herb.
ósamþ. íbúð á 2 hæðum. Á gólfum
er parket og flísar. Áhvílandi 9.5
milljónir. 3 íbúðir eftir í húsinu.
Verð frá 12.6 milljón

Drápuhlíð með bílskúr.

Grettisgata - Miðbær - Einbýli

Seljugerði - Einbýli

Lautasmári - Kópavogur

Sumarhús við Hraunborgir

Hæð og ris með sérinngangi og bílskúr alls 196 fm Töluvert endurnýjuð
eign. Á hæðinni eru 2 samliggjandi
stofur, nýtt eldhús, baðherb., og 2
herb. Ris er herb., stofa, þvottahús.
Verð 55 millj.

Húsið skiptist í kj., hæð og ris.
Fyrsta hæð skiptist í snyrtingu, eldhús og borðst. Í risi eru 3 herb. Kj.
skiptist í baðh., þv.hús og 2 herb.
Verð 47 milljónir

296,3 fm einbýli á 2 hæðum með innb. 46,8 fm bílsk. og 77,7 fm íbúð á
neðri hæð. Þar eru 2 gluggalaus
óskráð rými. Samt. er húsið 332 fm.
Verð 83 milljón

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 milljón

Nýtt heilárshús 93,8 fm með 3 herbergjum, eldhúsi, stofu og stórum
130 fm palli í kringum húsið. Það
stendur á 0.5 hektara landi.
Verð 14 milljón

.is

:: 535_1000
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  ÖÒS

6INNUVÁLAR
«SKA EFTIR NOTAÈRI JARÈVEGSÖJÎPPU ¹
GËÈU VERÈI   KG 3 
(ÎRÈUR

BÍLAR &
FARARTÆKI

,YFTARAR

KEYPT
& SELT
4IL SÎLU

'ULLFALLEGT EINTAK 

4/9/4! 9!2)3 ¹RG  DYRA BEINSK ¹LF
ELG VETRARD FYLGJA 6 Ö 3

,ANDROVER $ISCOVERY )) 4$ ¹RG k 
EK  ÖÒS SSK 6ERÈ  ÖÒS ,¹N
 ÖÒS  ÖÒS PR M¹N 5PPL Å SÅMA
 

2ENAULT 3CENIC TIL SÎLU ¹RG k EKINN
 Ö .Õ SKOÈAÈUR 6ERÈ  Ö STGR
3 

4IL SÎLU &ORD %XPLORER ,4$ 7$ ,IMITED
¹RGERÈ  EKINN  KM
5PPLÕSINGAR Å SÅMA 

(IPPAR

 AFM¾LISTILBOÈI  ÖÒS MEÈ GÎTU
SKR¹NINGU  CC MEÈ FJARSTARTI ÖJËFA
VÎRN ROLLBAR TÎSKUM LITUR SVART
"ESTA LAUSN FYRIR ÖRÎNG RÕMI !DDCO EHF
3   EÈA ADDCO ADDCOIS
!KRÕL STEININGAREFNI TIL SÎLU -IKIÈ MAGN
FYRIR LÅTINN PENING 3  

  ÖÒS
!UKAHLUTIR Å BÅLA

¥TALSKAR VESPUR

CC MEÈ FJARSTARTI OG ÖJËFAVÎRN !"3
BREMSUKERFI BREIÈ DEKK  LITIR 6ERÈ
 ÖÒS MEÈ HJ¹LMI GÎTUSKR¹NINGU OG
BOXI AÈ AFTAN

-ËTOR OG SPORT EHF
3TËRHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
%IGUM TIL ¹ LAGER CC KITT Å
VESPUR +R 
WWWMOTOROGSPORTIS

*%%0 'RAND #HEROKEE ,AREDO  ¹RG
EK  ÖKM FALLEGUR BÅLL RAFMAGN Å ÎLLU
OG DR¹TTABEISLI VERÈ TILBOÈ  KR
UPPL  H

6OLVO 8#

6OLVO 8# ¹RGERÈ  EK AÈEINS
 ÖÒS KM SJ¹LFSSKIPTUR 6ERÈ   M
3KOÈA SKIPTI ¹ NÕLEGUM DÅSILBÅLUM GOTT
L¹N FR¹ 4- GETUR FYLGT 5MBOÈSBÅLL !LLAR
UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

4IL SÎLU 67 'OLF COMFORTLINE ¹RG
 EKINN  ÖKM  BEINSK 3K k
.Õ TÅMAREIM OG BREMSUR 6ERÈ  ÖÒS
3 

0ALLBÅLAR

%IGUM VATNSKASSA Å MARGAR GERÈIR BÅLA
'RETTIR 6ATNSKASSAR 6AGNHÎFÈI  3 


(JËLBARÈAR

 MILLJËNIR

Til afhendingar
strax

&ORD %XPEDITION 8, X ¹RG  EKINN 
Ö KM LEÈUR KRËKUR ¹LFELGUR KASTARAGRIND
VERÈ  4ILBOÈ 

2ENAULT -ÁGANE 3CÁNIC k ¹RGERÈ
3J¹LFSKIPTUR M DR¹TTARKÒLU 6ETRARDEKK
¹ FELGUM FYLGJA %KINN  Ö KM 6ERÈ
 5PPL Å S  

"-7 8 ¹RG  , VÁL EK  ÖKM
HLAÈINN BÅLL LEÈUR HITI Å S¾TUM OG STÕRI
PANORAMA SËLLÒGA GULLFALLEGUR VERÈ NÒ
AÈEINS  KR 5PPL  

4OYOTA 2EYKJANESB¾
.JARÈARBRAUT  
2EYKJANESB¾R
3ÅMI  

2EYFARAKAUP ¹ VERKSMIÈJUÒTSÎLUM MEÈ
L¾GRI DOLLAR  &ORD &
4OYOTA 4ACOMA EÈA $ODGE 2!- FR¹
ÖÒS %INNIG ST¾RRI PALLBÅLAR OG
SENDIBÅLAR BENZÅNDÅSEL ¹ ÒTSÎLU .ÕJIR
.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹
 ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI  WWWISLANDUSCOM

Mercedes-Benz
Vito 4x4

3ENDIBÅLAR

.ISSAN 4ERRANO ,UXURY ¹RG k EK  Ö
, 3J¹LFSK 6ERÈ  Ö 3  

"ÅLAR TIL SÎLU
 ¶ÒS STGR .ISSAN 4ERRANO )) ¹RG k
EKINN  ÖÒS ,ISTAVERÈ  ÖÒS
5PPL Å   3KOÈA EINNIG SKIPTI
¹ FELLIHÕSI

*EPPAR

,ÅTIÈ NOTUÈ VETRARDEKK  2 ¹
ORIGINAL ¹LFELGUM UNDIR 6OLVO 5PPL Å S
    

Sjálfskiptur, 150 hö, 8 manna bíll,
olíumiðstöð, rafmagnsopnun á
hliðarhurð, topplúgur, 16 tommu
álfelgur.

4IL SÎLU  NAGLADEKK ¹ ¹LFELGUM
XX PASSA ¹ 3KODA /KTAVÅA
6ERÈ  5PPL S 

Hentar mjög vel til leigubílaaksturs
og sem hjólastólabíll.

7INTERFORCE NEGLD DEKK NOTUÈ EINN
VETUR TIL SÎLU 2 5PPL S 


Verð 7.100.000* kr. með vsk.
Til leigubílstjóra:

WWWBILAPARTARIS

Verð 5.500.000* kr. með vsk.

%IGUM NOKKRA 4OYOTA FËLKSBÅLA OG
JEPPA TIL SÎLU 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
 "ÅLAPARTAR EHF 'R¾NAMÕRI 
-OSFELLSB¾

4IL SÎLU 2ENO  -ILANDER ¹RG k "ÅLL
Å GËÈU STANDI NÕLEGA SKOÈAÈUR MEÈ
  RÒMMETRA KASSA ¹N LYFTU "ÅLLINN
M¹ BERA   TONN FYRIR UTAN EIGIN ÖYNGD
6ERÈ  ÖÒS HUGI FYRIR AÈ TAKA LÅTINN
VINNUBÅL UPP Å TD 2ENAULT +ANGOO EÈA
#ITROEN "ERLINGO 5PPL Å SÅMA  

  ÖÒS

6ÎRUBÅLAR
2EYFARAKAUP ¹ VERKSMIÈJUÒTSÎLUM
MEÈ L¾GRI DOLLAR *APANSKIR !MERÅSKIR
%VRËPSKIR BÅLAR ¹ ÒTSÎLU 4D $ODGE
#ALIBER EÈA &ORD & FR¹ ÖÒS
.ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM

67 'OLF k %K  ÖÒS  DYRA NÕLEG
HEILS¹RSDEKK SKOÈAÈUR k 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  

2EYFARAKAUP ¹ VERKSMIÈJUÒTSÎLUM MEÈ
L¾GRI DOLLAR  *EEP 'RAND #HEROKEE
&ORD %XPLORER $ODGE $URANGO *EPPAR
FR¹ ÖÒS PALLBÅLAR FR¹ ÖÒS
.ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM

4IL SÎLU 4OYOTA #ARINA E  SKOÈAÈUR
k OG MEÈ DR¹TTARKRËK 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å SÅMA 

"ÅLAPARTAR EHF
3  

Verð 4.800.000* kr. með vsk.

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL 
 'R¾NUMÕRI  -OSFELLSB¾ WWW
BILAPARTARIS

*APANSKAR 6ÁLAR"ÅLSTART
"ÅLAPARTASALA

6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
%INNIG AIRBAG 5PPL Å S   
 
6OLVO - 8 ¹RG  EKINN 
ÖÒS -ILLER PALLUR NAFGÅRAR DR¹TTARKRËKUR
NÕ KÒPLING NÕSKOÈAÈUR k 5PPL Å SÅMA
 

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

4IL SÎLU DISEL VÁL

/M  "ENS TURBINUVÁL EK  ÖÒS 3
    

Mercedes-Benz
Vito Mixto 4x4
Stuttur, sjálfskiptur, 150 hö,
5 manna sendibíll, olíumiðstöð,
17 tommu álfelgur.
Til í nokkrum lengdum og einnig
afturhjóladrifinn.

Verð 3.550.000* kr. án vsk.

Ab`[O`YOc`
ab]Tc\\W
VSW[O

#!2).! %   SJ¹FSKIPTUR OG
Å GËÈU LAGI 4ILBOÈ  3ÅMI

#RYSTLER 3ARATOGA ¹RG k EK  ÖÒS
SSK RAFMAGN Å RÒÈUM SAML¾SINGAR OG
FL 3K k 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 
   

Til einstaklinga vegna aksturs
á fötluðum:

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

(JËLHÕSI

4¾KNIBYLTING (YBRID GEFUR AUKINN KRAFT
MEÈ MINNI EYÈSLU !LLT AÈ  AUKIN
SPARNEYTNI (9"2)$ TVINNBÅLAR FR¹ 4OYOTA
&ORD '-# ,EXUS OG (ONDA ¹ ISLANDUS
COM .ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU
ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM

6ARAHLUTIR

.ÕR  4OYOTA (IGHLANDER 3L¾R
,ANDCRUISER ÒT MEÈ KRAFT OG SPARNEYTNI
 HÎ  ,KM %INNIG 
TILBOÈSBÅLAR &R¹ ÖÒS .ÕJIR.ÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹ 
ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI
 WWWISLANDUSCOM

#
@AË;7##
3/ÈD
7A7@

>r<BC</

7A

3HADOW #RUSIER PALLHÕSI SVEFNRÕMI FYRIR
 (ARÈAR HLIÈAR   FETA SKÒFFA ÕMSIR
AUKAHLUTIR (OBBYHÒSIÈ EHF $UGGUVOGI
 S  

ASKJA - Atvinnubílar · Skútahrauni 2a · 220 Hafnarfirði
Sími 590 2100
*Verð miðað við gengi 26. sept. 2007
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(LJËÈF¾RI

2AF,IST

(ÒSAVIÈHALD

,ÎGGILDIR RAFVERKTAKAR
'ETUM B¾TT VID OKKUR ALLRI
ALMENNRI RAFLAGNAVINNU NÕLAGN
IR VIDHALDSVINNA

ÞJÓNUSTA
(REINGERNINGAR

$A #ABO ÖJËÈLAGAGÅTAR POKI OG STILLI
FLAUTA +R 'ÅTARINN 3TËRHÎFÈA
 3ÅMI   WWWGITARINNIS
GITARINN GITARINNIS

6ARANLEG FÎRÈUN

(ELGARN¹MSKEIÈ Å VARANLEGRI FÎRÈUN
TATTOO !UGABRÒNIR VARALÅNA AUGNLÅNA
OG SM¹MYNDIR 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
 3NYRTIAKADEMÅAN

OG FAGLEG RAÈGJÎF
5PPL Å S     

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

®NNUR ÖJËNUSTA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
®KUKENNSLA

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

®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

"ËNÖJËNUSTA %IÈS

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

4ÎLVUR

!LMENN GËLFBËNUN BËNLEYSING
OG VIÈHALD GËLFA %INNIG ÖRIF ¹
SAMEIGNUM OG STIGAGÎNGUM
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

HEIMILIÐ

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

$ÕRAHALD

4EK AÈ MÁR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM VÎNDUÈ
VINNA 5PPL Å S   6ASSANA

%NGLALJËS 3   
 

'ARÈYRKJA

%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

-AGNHÒS EHF

WWWFLORIDAHUSIS (ÒS TIL LEIGU Å
/RLANDO &LORIDA 5MSJËN EIGNA OFL S
 

4IL SÎLU ÅSLENSKI HUNDURINN  YNDISLEGIR
 VIKNA HVOLPAR Å BOÈI  RAKKI  TÅKUR
TTBËK (2&¥ 5PPL Å SÅMA  

(UNDASKËLI (EIMSENDA
(UNDA

'RUNNN¹MSKEIÈ FYRIR HVOLPA OG UNG
HUNDA HEFST  /KTËBER .¹NARI UPPL ¹
HUNDASKOLINET OG Å SÅMA  

HEILSA

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

!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  

0ÅPULAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


./4!¨ /' .µ44

&ARTÎLVUR
BORÈTÎLVUR OFL "-3
4ÎLVULAUSNIR 3UÈURLANDSBRAUT  3ÅMI
 

4IL BYGGINGA

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

6ERSLUN

42¡'!52 EHF

3MÅÈAVINNA TRJ¹FELLINGAR
OG KERRUR
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
 

4EK AÈ MÁR ALLT ALM VIÈHALD HÒSA
SS M¹LUN MÒRUN FLÅSA  PARKETLAGNIR
OG TRÁSMÅÈI NÕSMÅÈI ¹ GLUGGUM OG
ÅSETNINGU &ÎST TILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
3  

$ULSPEKISÅMINN  
  

4ÎLVUÖJËNUSTA

%INSTAKLINGAR OG FYRIRT¾KI +EM ¹ STAÈ
INN
 ¹RA REYNSLA -ICROSOFT VOTTUN
-IÈNET EHF 2ÅKHARÈUR 3  

.UDD

-¹LARAR

3ANDSPÎRTLUN OG M¹LUN

-¹LA STIGAHÒS ÅBÒÈIR EÈA BLOKKIR 5PPL Å
S   !RNAR -¹LARAMEISTARI

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

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

6ILTU LÁTTAST HRATT OG
ÎRUGGLEGA

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

-ASSAGE -ARIA TEL  

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA 4ILBOÈ 5PPL
Å S  

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

2AFVIRKJUN

4ÎLVUR

¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

(ESTAMENNSKA

(ANNA    


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

"ËKHALD

¶VERFELL EHF "ËKHALD OG R¹È
GJÎF
¶ARABAKKA 
 2EYKJAVÅK
3ÅMI   OG  

!LSP¹  

&LÅSALAGNIR

3TÅFLUÖJËNUSTA

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

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

3ÅMASP¹ FYRIRB¾NIR DRAUMAR TAROT
!NDLEG LEIÈSÎGN   6ISAEURO

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å FLÅSA
LÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

(EILSUVÎRUR

%INKATÅMAR %RLA S  

6EGNA F¾RSLU ¹ VERKEFNI'ETUM B¾TT VIÈ
SMÅÈAVERKUM INNI S  

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

4ÎKUM AÈ OKKUR BËKHALD
FYRIR FYRIRT¾KI OG EIN
STAKLINGA

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

3P¹DËMAR

,R KÒRINN ER T¾R SNILLD $ËRA SÅMI 
 WWWDIETKURIS
6INKONUR SAUMAKLÒBBAR OG HEILSU
UNNENDUR,ANGAR YKKUR Å FR¾ÈSLU OG
UPPLÕSINGAR TIL ÖESS AÈ HALDA YKKUR
Å FREMSTU RÎÈ ÒTLITSLEGA ORKULEGA OG
ÖYNGDARLEGA %KKI BÅÈA LENGUR RANGUR
MEÈ (ERBALIFE 'ERÈUR   
(ANNA  

&¾ÈUBËTAREFNI

.ÕLEGT HESTHÒS ¹ GËÈUM
KJÎRUM

4VÎ  HESTA PL¹SS Å  HESTA HÒSI
MEÈ SÁR GERÈI ¹ FRAMTÅÈARSV¾ÈI 2VK
(LUTDEILD Å FM KAFFISTOFU OG HLÎÈU
'ËÈ L¹N 5PPL Å S  
/RRATOLL Å VOR 3TAÈGREITT 5PPL Å SÅMA 
  2AGNAR

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

.UDD

HÚSNÆÐI

.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3   WWWFLYTJAIS
4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA BÒSLËÈAFLUTNINGA
OG AÈRA FLUTNINGA 'ËÈ ÖJËNUSTA %RUM
MEÈ BESTA VERÈIÈ 5PPL Å SÅMA 
   

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

/G ALLIR ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR
MENN EF ËSKAÈ ER 5PPL Å S  
  

3NYRTING

,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR

¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹ UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU
ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP ,EIGULISTANS +ÅKTU
INN ¹ WWWLEIGULISTINNIS EÈA HAFÈU
SAMB VIÈ OKKUR Å S  
.Õ ENDUB¾TT  FM ÅBÒÈ TIL SÎLU AÈ
%FSTASUNDI  'L¾SILEG EIGN ¹ GËÈUM
STAÈ +OMIÈ OG SKOÈIÈ 5PPL HJ¹
'UNNARI Å S  
JA HERB ÅBÒÈ Å RB¾ TIL LEIGU  ÖÒS
¹ M¹N JA M¹N TRYGGING 5PPL Å S 
 !NNA
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3-!5',µ3).'!2
4IRES AND OIL

!TVINNUHÒSN¾ÈI

(IRING PEOPLE FOR TIRES AND OIL CHANGE AT
"ÅLKË 0LEASE CONTACT 'UÈNI  

4IL ,EIGU ËVENJULEGT OG HEILLANDI LÅTIÈ HÒS
V,AUGAVEG (ENTUGT FYRIR VERSLUN GALLERÅ
OG LÁTTAN IÈNAÈ !LMAR   

$ÕRAB¾R
(VOLPA OG HUNDAGRINDUR
KOMA SAMSETTAR  HLIÈAR
¹SAMT HURÈ  H¾ÈIR
$ÕRAB¾R 3M¹RALIND OG
(LÅÈASM¹RA  +ËP
WWWDYRABAERIS

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

'EYMSLUHÒSN¾ÈIÈ
!UÈNUM ))  6OGAR

4JALDVAGNAR FELLIHÕSI BÅLAR B¹TAR OFL
5PPL Å S     
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

(ÒSVAGNAFËLK 3ÅÈUSTU
PL¹SSIN

&YRSTA FLOKKS UPPHITAÈ
%YRARBAKKA4ÎKUM
ALLAR
6EFMYNDAVÁLAR3  

&ELLHÕSI

HÒS ¹
ST¾RÈIR

TJALDVAGNAR

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

"ÅLSKÒR
4IL LEIGU BÅLSKÒR Å VESTURB¾ +ËPAVOGS
CA  FM  Ö PR M¹N S 

'ISTING
2JÒPA

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

ATVINNA
!TVINNA Å BOÈI

Dansráð Íslands
Fagfélag danskennara

'' J¹RNAVERKTAKAR SEM ER ÅSLENSKUR
J¹RNAFLOKKUR ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA VANAN
OGEÈA SPR¾KAN MANN Å FASTA VINNU
5PPL Å S     

"R¹ÈVANTAR STARFSMANN

(ANDLAGINN MANN EÈA SMIÈ VANTAR TIL
STARFA VIÈ HÒSAVIÈGERÈIR OFL 'ËÈ LAUN
FYRIR RÁTTAN AÈILA 3  

'RÎFUMENN EHF

6AKTSTJËRI 3ELECT
6ESTURLANDSVEGI
/KKUR VANTAR ÎFLUGAN VAKTSTJËRA
TIL FRAMTÅÈARSTARFA ¹ LÅFLEGAN
VINNUSTAÈ 6ERSLUNARSTÎRF ¹SAMT
VAKTUMSJËN 5NNIÈ ER ¹ VÎKTUM
VIRKA DAGA OG ÖRIÈJU HVERJA
HELGI
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR
(EIÈBJÎRT Å SÅMA   EÈA
%LLA STÎÈVARSTJËRI Å SÅMA 
 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ERU ¹
N¾STU 3HELL3ELECT STÎÈ EÈA ¹
WWWSKELJUNGURIS

*¹RNAMAÈUR ËSKAST

«SKUM EFTIR GRÎFUMÎNNUM TRAILERBÅL
STJËRA OG VERKAMÎNNUM 5PPL Å S 
      

'ËÈ ÅSLENSKUKUNN¹TTA

3VÅNABÒIÈ AÈ
"RAUTARHOLTI +JALARNESI
ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA KARL
KYNS KVENKYNS STARFS
FËLK NÒÖEGAR
5M ER AÈ R¾ÈA ALMENN BÒSTÎRF
¹ NÒTÅMA SVÅNABÒI (ÒSN¾ÈI Å
BOÈI 0IGFARM AT "RAUTARHOLTI
+JALARNESI  LOCATED  KILOMET
ERS FROM 2EYKJAVIK WOULD LIKE
TO HIRE MALE FEMALE EMPLOY
ERS 'OOD WORKING ENVIROMENT
ON A MODERN PIGFARM 2OOMS
PROVIDED &ARMA "RAUTARHOLTI
+JALARNESI ZNAJUJACA SIE 
KM OD 2EYKJAVIKA POSZUKUJE
PRACOWNIKOW0RACA MOZE BYC
WYKONYWANA ZAROWNO PRZEZ
KOBIETY JAK I MEZCZYZN &IRMA
GWARANTUJE ZAKWATEROWANIE I
DOJAZD DO PRACY
«LAFUR S   0IOTR 


3TARFSMAÈUR ¹ PLANI
3HELL 3KËGARHLÅÈ

2ËTGRËIÈ MARKAÈSFYRIRT¾KI ËSKAR EFTIR
TRAUSTUM STARFSMANNI  ¹RA Å SÅMA
SÎLU ¹ SKRIFSTOFUTÅMA ¶J¹LFUN ¹ STAÈNUM
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   +RISTÅN
«SKA EFTIR SMIÈUM EÈA MÎNNUM
VÎNUM UTANHÒSKL¾ÈNINGUM 5PPL Å
SÅMA  

!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  

(RESSANDI ÖJËNUSTA OG ÒTIVERA
+JÎRIÈ STARF FYRIR FËLK ¹ BESTA
ALDRI 5NNIÈ ER ¹ TVÅSKIPTUM
VÎKTUM M¹NUDAG TIL SUNNUDAGS
FR¹ KL  TIL  ALLS 
DAGA Å M¹NUÈI
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR
(EIÈBJÎRT Å SÅMA   EÈA
«SKAR STÎÈVARSTJËRI Å SÅMA 
 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ERU ¹
N¾STU 3HELL3ELECT STÎÈ EÈA ¹
WWWSKELJUNGURIS

3TARFSFOLK FRA ,ETTLANDI SMIDIR VERKA
MENN BILSTJORAR RAESTINGAFOLK OFL 3
 

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

TILKYNNINGAR
%INKAM¹L

3TARFSMAÈUR Å VERSLUN
3ELECT 3M¹RANUM
6AKTSTJËRI ¹ 0IZZA (UT
.ORDICA

0IZZA (UT LEITAR AÈ VAKTSTJËRUM Å VEIT
INGASAL ¹ 0IZZA (UT (ËTEL .ORDICA 5M
ER AÈ R¾ÈA FRAMTÅÈARSTARF 3TARFIÈ FELST
Å STJËRNUN VAKTA ÖJËNUSTU OG MANNA
STJËRNUN Å SAMR¹ÈI VIÈ VEITINGASTJËRA
(¾FNISKRÎFUR ¶JËNUSTULUND SAMVISKU
SEMI REGLUSEMI H¾FNI Å MANNLEGUM
SAMSKIPTUM ,¹GMARKS ALDUR ER  ¹R
HUGASAMIR SENDI INN UMSËKN ¹ WWW
PIZZAHUTIS  .¹NARI UPPL HJ¹ "IRGIR VEIT
INGASTJËRA 0IZZA (UT .ORDICA  
OG  

6ILT ÖÒ TAKAST ¹ VIÈ ¹HUGAVERT
STARF OG STARFA MEÈ GËÈU FËLKI
!FGREIÈSLA Å VERSLUN ÖJËNUSTA
VIÈ VIÈSKIPTAVINI OG ÎNNUR
TENGD STÎRF 5NNIÈ ER ¹ VÎKTUM
VIRKA DAGA OG ÖRIÈJU HVERJA
HELGI
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR
(EIÈBJÎRT Å SÅMA   EÈA
*ËNA STÎÈVARSTJËRI Å SÅMA 
 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ERU ¹
N¾STU 3HELL3ELECT STÎÈ EÈA ¹
WWWSKELJUNGURIS

0ÅPULAGNIR

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

(JËLBARÈAVERKST¾ÈIBËN
OG ÖVOTTA STÎÈ

«SKUM EFTIR FËLKI ¹ 3MUR HJËLBARÈA
VERKST¾ÈI "ÅLKË 5PPL GEFUR 'UÈNI Å S
 

PLÒSIS

3ÕNDU ÖIG SJ¹ÈU AÈRA ¥SLENZKUR AFÖREY
INGARVEFUR FYRIR FULLORÈNA

UNDANKEPPNI Í VETRARGARÐINUM
Í SMÁRALIND 20. OKTÓBER OG
ÚRSLIT 27. OKTÓBER 2007!

Auglýsingasími

ERT ÞÚ DANSHÖFUNDUR ÁRSINS?
Taktu þátt í æsispennandi keppni um dans ársins
og þú gætir slegið í gegn hjá íslensku þjóðinni!

– Mest lesið

Semdu dans ...
sem allir geta lært
sem hægt er að kenna á stuttum tíma
sem allir vilja dansa

Allir geta tekið þátt – glæsileg verðlaun
nánari upplýsingar á www.fm957.is
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Teiknimyndapersónur öðlast vinsældir að
miklu leyti vegna
þess að þær hafa
skírskotun í raunveruleikann og raunverulegt fólk. Það skiptir
engu máli hvort persónan er dýr, maður, eða
jafnvel svampur, hún öðlast ekki vinsældir nema við getum á
einhvern hátt samsamað okkur
henni.
Þegar ég var barn þótti mér stundum að ég hreinlega „væri“ einhverjar tilteknar teiknimyndapersónur.
Ég hef átt erfitt með að klippa á tilfinningabönd mín til þessara persóna, þrátt fyrir að vera orðin fullorðin. Sökum þessa hef ég hér með

tveggja pistla röð þar sem ég mæri
þær teiknimyndapersónur sem ég
finn hvað mesta samkennd með.
Seinni pistillinn birtist á þessum
vettvangi eftir viku.
Heiðursgestur dagsins er enginn
annar en kötturinn Grettir og eiga
fáir betur við á mánudagsmorgni.
Hann elskar lasanja; ég elska lasanja. Hann elskar bangsann sinn; ég
elska bangsann minn. Það skal þó
játast að ég reyni dags daglega að
viðhafa jákvæðara lífsviðhorf en
það sem Grettir hefur tamið sér.
Hann hatast við hunda, mánudaga,
kettlinga, megrunarkúra, ættingja
eiganda síns, dýralækna, köngulær,
vekjaraklukkur og í raun allt það
sem stendur í vegi fyrir endanlegu
markmiði hans: að sofa og borða til

skiptis án truflunar. Lífsmarkmið
okkar Grettis eru ólík en þó skil ég
afstöðu hans. Hann er svolítið eins
og ég held að ég væri ef samfélagið
veitti mér ekki rösklegt aðhald
öllum stundum.
Grettir kynnti fyrir mér kaldhæðið lífsviðhorf fullorðinna. Einmitt
þegar ég var að vakna til meðvitundar um það að lífið er ekki eintómur dans á rósum og að það er fráleitt skemmtilegt að þurfa að fara í
skóla eða vinnu fimm morgna vikunnar, þá kom þessi köttur inn í líf
mitt eins og appelsínugulur riddari
með lasanja-bakka og sýndi mér að
hægt er að kljást við grámyglu
hversdagsleikans með kímnigáfuna
að vopni. Fyrir það verð ég honum
ævinlega þakklát.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

*ËI %KKI
SPYRJA EF ÖÒ ÖOLIR
EKKI AÈ HEYRA
SVARIÈ *¹ ¡G HELD
ÁG SÁ STERKARI EN
ÖÒ

&ÅNT

¡G SVARA HREIN
SKILNISLEGA ¡G
MUN ALDREI LJÒGA
AÈ ÖÁR TIL AÈ
GLEÈJA ÖIG

%F ÁG ER
0ONDUS
STERKARI ¡G HEYRI Å ÖÁR OG
Ö¹ ER ÁG ÁG VIRÈI SKOÈUN
STERKARI ÖÅNA .Ò TÎLUM
3VO EINFALT VIÈ EKKI MEIRA
ER ÖAÈ
UM ÖETTA

&ÅNT
&ÅNT
&ÅNT

N 'ELGJAN

3ANNAÈU
ÖAÈ

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

¥MYNDAÈAR
PERSËNUR TELJ
AST EKKI MEÈ
¹ LISTA YFIR
SAMBÎNDIN
ÖÅN

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

®LL LENGRI
SAMBÎNDIN
MÅN HAFA
VERIÈ
ÅMYNDUÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

3VEN ÖÒ HEFUR
FENGIÈ GEST SEM
VILL TALA VIÈ ÖIG UM
HJ¹LMINN ÖINN OG
LÅTUR EKKI ÒT FYRIR
AÈ VERA ¹N¾GÈUR

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

3OFA

/G ELSKULEGUR KÎTTURINN
ÖEIRRA -J¹SI

(ÁR ERU &ÒSI
OG -AGGA

-J¹
(VAÈ MYNDU ÖAU
GERA ¹N MÅN

MJ¹
MJ¹

N "ARNAL¹N
3OLLA %KKI HANGA
3ITTU VIÈ BORÈIÈ EINS
OG DAMA

MJ¹
MJ¹

MJ¹

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN
¡G ER AÈ
ÖVÅ 3J¹ÈU
BARA

.EI ÖAÈ ERTU EKKI
¶Ò HA
«

«LÁTTAR KONUR
TELJAST EKKI MEÈ

4ELJAST EKKI
MEÈ Å HVERJU
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Tríó Reykjavíkur á Kjarvalsstöðum
kl. 12.30
Eggert Pétursson listmálari
fjallar um list sína í fyrirlestri
Opna listaháskólans í dag kl.
12.30, í stofu 024 í húsnæði
Listaháskólans á Laugarnesvegi 91 í Reykjavík.

MENNING FRETTABLADIDIS

+JARVALSSTAÈIR HAFA LÎNGUM
VERIÈ EFTIRSËTTUR TËNLEIKASTAÈ
UR FYRIR FLUTNING ¹ KLASSÅSKRI
TËNLIST ENDA ER STAÈURINN AF
HENTUGRI ST¾RÈ OG ÖAR ER GËÈUR
HLJËMBURÈUR  ¹RUM ¹ÈUR VAR
TËNLEIKAHALD REGLULEGT ¹ +JAR
VALSSTÎÈUM EN ¹ SÅÈARI TÅMUM
HEFUR ÖVÅ MIÈUR DREGIÈ NOKKUÈ
ÒR ÖVÅ
,ISTASAFN 2EYKJAVÅKUR HYGGST
NÒ ENDURVEKJA GÎMUL KYNNI
+JARVALSSTAÈA AF KLASSÅSKRI TËNLIST
OG MUN STUÈLA AÈ REGLUBUNDNU
TËNLEIKAHALDI ÖAR Å FRAMTÅÈINNI
&YRSTI TËNLISTARHËPURINN SEM
,ISTASAFN 2EYKJAVÅKUR HEFUR
GENGIÈ TIL SAMSTARFS VIÈ ER 4RÅË
2EYKJAVÅKUR EN ÖAÈ MUN HALDA
ÖRENNA H¹DEGISTËNLEIKA ¹ +JAR
VALSSTÎÈUM FRAM AÈ ¹RAMËTUM

&YRSTU TËNLEIKARNIR FARA FRAM Å
DAG KL  OG STANDA YFIR Å
UM H¹LFTÅMA !ÈRIR OG ÖRIÈJU
TËNLEIKARNIR Å RÎÈINNI VERÈA 
NËVEMBER OG  DESEMBER OG
HEFJAST ÖEIR ALLIR ¹ SAMA TÅMA
4RÅË 2EYKJAVÅKUR SKIPA 'UÈNÕ
'UÈMUNDSDËTTIR FIÈLULEIKARI
'UNNAR +VARAN SELLËLEIKARI OG
0ETER -¹TÁ PÅANËLEIKARI
 EFNISSKR¹ TËNLEIKANNA ERU
VERK EFTIR *ËN .ORDAL & -END
ELSSOHN "ARTHOLDY * "RAHMS OG
ÒTSETNING &RITZ OG (UGO +REISLER
¹ &AREWELL TO #UCULLAIN ,OND
ONDERRY !IR 
!ÈGÎNGUMIÈINN AÈ TËNLEIK
UNUM KOSTAR  KR OG GILDIR
EINNIG ¹ SÕNINGAR ¹ +JARVALS
STÎÈUM Å (AFNARHÒSI OG Å
SMUNDARSAFN Å ÖRJ¹ DAGA
VÖ

42¥« 2%9+*!6¥+52 ,EIKUR ¹ +JARVALSSTÎÈUM Å DAG KL 

¥SLENSK MYNDLIST Å .AÅRËBÅ
Sýning á málverkum og
teikningum eftir íslenska
myndlistarkonu, Dagmar
Agnarsdóttur, stendur yfir
þessa dagana í Ramoma
Gallery, helsta sýningarsal
kenísku höfuðborgarinnar Naíróbí. Þar eru sýnd
liðlega 30 málverk frá
árunum 2006 og 2007 og
seldist liðlega þriðjungur
verkanna strax við opnun
sýningarinnar síðastliðinn
laugardag.

GLÆSILEG TVENNA
¥3,%.3+ ,)34 ¥ !&2¥+5 $AGMAR VIÈ VERK SÅN ¹ OPNUN SÕNINGARINNAR Å .AÅRËBÅ

að halda sýningu hér í Naíróbí,
þannig að ég vann að því markvisst. Ég var með í tveimur samsýningum á síðasta ári, en sýndi
þá kola- og blekteikningar. Þær
sýningar gengu afskaplega vel og
fjölmörg verk seldust á sýningunni. Þó blundaði í mér að vera
með mína eigin sýningu þar sem
verkin mín fengju betur að njóta
sín. Eftir nokkuð mikla vinnu
tókst mér að mála nógu mikið af
myndum til þess að fylla sýninguna.“
Að sögn Dagmarar er galleríið
sem hún sýnir í eitt framsæknasta galleríið í Keníu. „Ramoma
er aðeins fimm ára og það er rekið
af styrktaraðilum. Ramoma sýnir
samtímalist og er mjög virkt gallerí, með sýningar allt árið um
kring. Það þarf að bóka sýningar
ár fyrirfram að minnsta kosti, svo
fer það fyrir nefnd. Færri komast
að en vilja og ekki úr mörgum
öðrum sýningarstöðum að moða,
en það eru nokkur veitingahús
sem bjóða listamönnum upp á að
halda sýningar inni á viðkomandi
stöðum. Eins og sést af þessu er

takmarkað framboð af sýningarstöðum og ég álít mig mjög heppna
að hafa komist að.“
Myndlistarlífið í Keníu er að
mörgu leyti frábrugðið því
íslenska. „Listalífið hér í Keníu
eða í Afríku er mjög spennandi,
fullt af mjög góðum listamönnum.
Margir af þeim eru sjálfmenntaðir og fullir af eldmóði. Hlutirnir
ganga líka töluvert öðruvísi fyrir
sig hér í Afríku. Hérna er einhvern veginn meiri taktur í lífinu
og andstæðurnar sem blasa við
manni á hverjum degi eru ótrúlegar. Þá á ég kannski við hluti
eins og ríkidæmi og fátækt, risaborgir og ótrúlega náttúru, grátlega mannvonsku og ótrúlega fallega mannúð. Allt þetta veitir
listamönnum gríðarlegan innblástur til þess að vinna að sinni
list,“ segir Dagmar.
Sem stendur hefur Dagmar
engin áform um að sýna myndlist
sína á Íslandi. „Það væri alveg
yndislegt að fá tækifæri til að
sýna heima og ég vona að það
komi til þess einn daginn.“

m`cYfi^X7Z\ekild%`j

Þetta mun vera í fyrsta skipti sem
íslenskur listamaður heldur einkasýningu í Afríku og hefur sýningin vakið talsverða athygli í Keníu.
Meðal annars hafa birst viðtöl við
Dagmar á tveimur helstu sjónvarpsrásunum í landinu.
Dagmar hefur búið í Keníu
síðan í ársbyrjun 2006. Hún hefur
tekið þátt í nokkrum samsýningum með afrískum og evrópskum
listamönnum og að auki verið leiðbeinandi fyrir unga og upprennandi myndlistarmenn á myndlistarnámskeiðum í Nairobi Arts
Centre.
Dagmar segist hafa lagt stund á
myndlist frá árinu 1999, en þá
fluttu hún og maður hennar til
Malasíu vegna starfs hans. „Ég
hafði alltaf starfað sem hárgreiðslumeistari og rak hárgreiðslustofu í félagi við vinkonu
mína
Lindu
Aðalgeirsdóttur.
Þegar út var komið hafði ég allt í
einu mun meiri tíma heldur en
áður. Ég dreif mig því í að láta
draum minn um að mála rætast.“
Dagmar og maður hennar hafa
búið víða um heiminn og hefur
Dagmar því sýnt myndlist sína í
ýmsum framandi löndum, til að
mynda Malasíu, Taílandi og Indónesíu. Dagmar segir sýninguna í
Naíróbí vera sprottna úr vinnu
síðastliðins árs. „Ég stefndi að því

VIGDIS FRETTABLADIDIS

Hádegistónleikar
Íslensku óperunnar
Freyju Gunnlaugsdóttur klarinHanna Dóra Sturludóttir, sópran,
ettuleikara og Danielu Hlinkovu
Freyja Gunnlaugsdóttir, klarinpíanóleikara.
etta, og Daniela Hlinkova, píanó,
Á efnisskránni eru
flytja
tónlist
frá
tvær aríur úr óperþremur öldum fyrir
unni La clemeza di
söngrödd, klarinettu
Tito, eftir W. A. Mozog píanó á hádegisart, Tveir söngvar op.
tónleikum í Íslensku
91/1 og 91/2 ,eftir
óperunni á morgun
Johannes Brahms og
kl. 12.15.
Tveir ferðasöngvar,
Hanna Dóra er
eftir
Atla
Heimi
gestum
Íslensku
Sveinsson við texta
óperunnar að góðu
Paal-Helge Haugen.
kunn, en nú síðast
Aðgangseyrir
að
söng hún titilhluthádegistónleikum
verkið í hinni rómuðu
Íslensku óperunnar
uppfærslu á Ariadne
er 1.000 kr. og er
auf
Naxos
eftir (!..! $«2! 3452,5
sætaval frjálst í salnRichard Strauss og $«44)2 3YNGUR ¹ H¹DEGIS
um niðri. Fyrir og
hlaut mikið lof gagn- TËNLEIKUM Å DAG
eftir tónleika má
rýnenda fyrir.
kaupa léttar veitingar í anddyri
Hanna Dóra mætir nú til leiks í
Íslensku óperunnar.
Íslensku óperunni ásamt þeim

20%
AFSLÁTTUR

Frábært tilboð

Smeg spanhelluborð og blástursofn
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3EAN 0ENN TILHEYRIR EKKI ÖEIM STJÎRNU
FANSI SEM KANN VEL AÈ META ATHYGLI
BLAÈALJËSMYNDARANNA b¶AÈ ¾TTI AÈ SETJA
Ö¹ Å BÒR ÖAR SEM MAÈUR GETUR POTAÈ Å
Ö¹ MEÈ PRIKI Å KORTER %KKI ¹ ILLGJARNAN
H¹TT BARA UPP ¹ GRÅNIÈ ¶EIR ERU VIRKI
LEGA AÈ GERA ¹R¹S ¹ MANN
KYNIÈ ÖETTA ER SJÒKDËM
UR ¶AÈ ¾TTI AÈ HJ¹LPA
ÖEIM EINHVERN VEGINN
%N MIG LANGAR SAMT AÈ
POTA Å Ö¹ MEÈ PRIKI m
SEGIR LEIKARINN

FOLK FRETTABLADIDIS

Britney fær að hitta börnin
Britney Spears virðist aftur hafa fengið umgengnisrétt við börn sín. Söngkonan sást keyra um Los Angeles á laugardag með syni sína tvo, Jayden James og
Sean Preston, í bílnum, líklega í fylgd eftirlitsmanns
skipaður af dómaranum. Spears var svipt öllum
umgengnisrétti við drengina á fimmtudag, eftir að
hún virti skipanir dómstólsins ítrekað að vettugi.
Hluti af þeim skilmálum sem dómarinn setti
Britney, til þess að hún fengi að umgangast syni sína,
var að hún gengist reglulega undir lyfjapróf. Britney
svaraði hins vegar ekki símtölum þegar koma átti
slíku lyfjaprófi í kring. Heimildarmaður In Touch
Weekly og góðvinur söngkonunnar sagði það hafa
verið fyrir slysni, þar sem ekki næðist gott farsímasamband á heimili Britney í Malibu. Skömmu áður
missti söngkonan af heimsóknartíma með sonum
sínum. Þá skellti hún skuldinni á dyrabjölluna á sama
heimili sem hefði hreinlega ekki virkað. Hún missti
þar að auki af tíma með uppeldisþjálfaranum, sem
henni var gert að sækja tíma hjá.

Þó að afsakanir Britney hafi
hingað til ekki átt upp á pallborðið
hjá dómaranum hlýtur hún að
hafa gert eitthvað rétt til að hljóta
aftur umgengnisréttinn. Lögmaður Kevins Federline sagði
reyndar strax á fimmtudag að
hann byggist við að hún hlyti
réttinn aftur þar sem hún hefði
þegar uppfyllt einhver af skilyrðum dómarans. Federline og
Britney eiga að mæta næst í
réttarsal 26. október.

3!-!.  .µ "RITNEY
3PEARS HEFUR AFTUR FENGIÈ
UMGENGNISRÁTT VIÈ SYNI SÅNA
TVO EN HÒN VAR SVIPT HONUM
SÅÈASTLIÈINN FIMMTUDAG

3TJÎRNUSTRÅÈ Å RÁTTARSÎLUM
Sir Paul McCartney hefur lýst skilnaði sínum við
Heather Mills sem algjöru
helvíti. Fleiri stjörnur hafa
glímt hart í réttarsölum og
fjölmiðlum að undanförnu
og sér ekki fyrir endann á
þeim deilum.
„Eins og Winston Churchill sagði
eitt sinn: „Ef þú ert að ganga í
gegnum helvíti á jörð, haltu þá
bara áfram!“ sagði McCartney við
tímaritið Radio Times. McCartney
hefur, eins og fleiri stjörnur, eytt
mikilli orku í réttarsölum að undanförnu þar sem forræðismál
hefur verið aðaldeiluefnið. Þó svo
að foreldrarnir kvarti hverjir
undan öðrum ættu þeir þó að hafa
vit á því að taka sig saman í andlitinu barnanna sinna vegna sem
undantekningarlítið fara verst út
úr hremmingunum.

4ËNLISTIN L¾KNAR S¹RIN
McCartney kvæntist fyrirsætunni
fyrrverandi, Heather Mills, árið
2002. Sú hamingja entist ekki lengi
því í maí á síðasta ári skildu þau
að skiptum. Að undanförnu hafa
þau barist hart í réttarsölum
varðandi
skiptingu
eigna
þeirra
og um
forræðið yfir
þriggja
ára
dóttur
þeirra
Beatrice.
-##!24.%9
/' -),,3

0AUL
-C#ARTNEY OG
(EATHER -ILLS
SKILDU Å FYRRA
EFTIR FJÎG
URRA ¹RA
HJËNA
BAND

„Þetta hafa verið erfiðir tímar en
tónlistin læknar mín sár. Fyrir
mér er tónlist eins og meðferð. Í
raun og veru, þegar maður hefur
gengið í gegnum svona erfiðleika,
verður maður ennþá einbeittari í
því að búa til góða tónlist,“ sagði
Bítillinn fyrrverandi.

3JÎ ¹RA FORR¾ÈISDEILA
Leikarahjónin fyrrverandi, Alec
Baldwin og Kim Basinger, skildu
árið 2000 eftir sjö ára hjónaband.
Síðan þá hafa þau deilt vegna forræðis yfir dóttur þeirra Ireland
sem nú er orðin tólf ára. Árið 2004
ákváðu þau að deila forræðinu en
síðan þá hefur Baldwin kært
barnsmóður sína fyrir að neita
honum um að heimsækja dóttur
sína og tala við hana í síma, auk
þess sem hann segist ekki fá að
vita þegar hún verður fyrir meiðslum. Basinger hefur
lýst sig saklausa
af öllum ákærunum og segir Baldwin sjálfan ekki
barnanna bestan.
¶%'!2 !,,4 ,¡+
¥ ,9.$) ,EIKARA

HJËNIN FYRRVERANDI
!LEC "ALDWIN OG +IM
"ASINGER DEILA HART
VEGNA DËTTUR ÖEIRRA

(¾TTULEGUR LÅFSSTÅLL
Charlie Sheen og Denise Richards,
sem skildu á síðasta ári, hafa átt í
harðvítugum deilum vegna dætra
þeirra Sam J. og Lola Rose.
Richards hélt því fram fyrir
skömmu að dætur þeirra ættu
ekki að gista hjá föður sínum
vegna lífsstíls hans, sem ku einkennast af fjárhættuspili og vímuefnaneyslu. Sheen svaraði fullum
3(%%. /'
2)#(!2$3

$ENISE
2ICHARDS VILL
EKKI AÈ D¾TUR
SÅNAR GISTI
HJ¹
FÎÈUR
SÅNUM

hálsi og sagði fyrrverandi konu
sína hafa beðið hann um gjafasæði
til þess að eignast þriðja barnið.
Richards kvaðst hafa sagt það í
gríni til að gera kærustu Sheen,
Brooke Mueller, afbrýðisama.

+EVIN FÁKK BÎRNIN
Britney
Spears og
Kevin Federline hafa
barist fyrir
dómstólum
um forræði
yfir sonum
þeirra Sean
og
Jayden.
Britney
krafðist
upphaflega forræðis yfir
þeim en vildi
gefa
Kevin
fullt leyfi til
að
heimsækja þá.
Kevin svaraði daginn
eftir með
því
að
krefjast
"2)4.%9 /' +%6).
sjálfur fulls "RITNEY 3PEARS ÖARF AÈ
forræðis
TAKA SIG SAMAN Å AND
yfir sonun- LITINU EF HÒN VILL F¹ AÈ
HITTA BÎRNIN SÅN OFTAR
um og lagði
EN EINU SINNI Å VIKU
fram ýmis
rök um að
Britney væri óhæf móðir. Í mars
síðastliðnum virtust þau hafa náð
samkomulagi en eftir óútreiknanlega hegðun Britney fékk Kevin
fullt forræði yfir strákunum.
Núna má Britney aðeins hitta þá
einu sinni í viku undir eftirliti
þangað til annað kemur í ljós.
'EFA EKKI TOMMU EFTIR
Vonandi ná öll ofantöldu kærustupörin fyrrverandi að leysa úr
sínum vandræðum áður en enn
meiri skaði hlýst af. Hörð dómsmál þar sem hvorug stjarnan vill
gefa tommu eftir eru því miður
alltof algeng enda geta sprengingarnar orðið háværar þegar tvö
stór og bitur egó mætast fyrir
rétti.

Sakaður um nauðgun
Bandaríska alríkislögreglan, FBI,
rannsakar nú mál á hendur töframanninum David Copperfield.
Kona í Seattle hefur sakað töframanninn um að hafa nauðgað sér á
meðan hún dvaldist á Bahamaeyjum, en kærði atvikið ekki fyrr
en hún var komin aftur heim til
Seattle. Alríkislögreglan kemur
inn í málið þar sem atvikið átti sér
stað utan Bandaríkjanna.
Síðastliðinn þriðjudag réðst FBI
inn í lagerhúsnæði Copperfields í
Las Vegas, þar sem hann geymir
ýmis gögn og muni sem tengjast
starfi hans sem töframaður og
sjónhverfingamaður. Í húsnæðinu
fundust meðal annars tvær milljónir dollara í seðlum. Þar að auki
lagði lögregla hald á tölvu og
minniskort úr stafrænni myndavél.
„Þetta tengist rannsókninni í

Seattle. En af því að hún stendur
enn yfir getum við ekki sagt
meira,“
sagði
FBI-fulltrúinn
Robbie Burroughs í viðtali við
bandarísku sjónvarpsstöðina Fox.
Lögmaður Copperfield heldur
því fram að konan ljúgi. „Því
miður er það þannig að svona staðhæfingar heyra til þeirra ásakana
sem allt of oft er beint að frægu
fólki,“ segir lögmaðurinn, David
Chesnoff. „Við erum sannfærðir
um að rannsóknin muni sýna fram
á það,“ segir hann.
Á meðan á húsleitinni stóð var
Copperfield á sviði í Las Vegas.
Næsta sýning hans fer fram í Jakarta í Indónesíu.
34)2 2!..3«+. &")

4ÎFRAMAÈURINN $AVID #OPPERFIELD HEFUR
VERIÈ SAKAÈUR UM NAUÈGUN OG S¾TIR NÒ
RANNSËKN ALRÅKISLÎGREGLUNNAR
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Enn meiri ánægja?
Enn meiri akstursánægja þökk sé BMW EfficientDynamics tækninni
Minni eldsneytisnotkun þökk sé BMW EfficientDynamics tækninni

Nýja BMW 1 línan. Einfaldlega fallegur bíll.

Gengur illa að finna sparneytin bíl með þróttmikla eiginleika? Leitinni er lokið, þökk sé nýju BMW 1 línunni og byltingarkenndu EfficientDynamics tækninni. Þessi nýstárlega nálgun hjá BMW dregur úr eldsneytisnotkun án þess að það komi niður
á akstursánægjunni, sem er okkar á milli sagt ótrúleg frammistaða. Ný fjögurra strokka vél, ný lagskipt High Precision innspýting,
nýtt rafstýri, nýr BER rafall sem virkjar bremsuaflið og sjálfvirk start-stopp stilling minnkar í samstilltu átaki notkunina um
1 lítra á 100 km. Komdu og upplifðu skemmtun eins og hún gerist best. Komdu í spar-reynsluakstur.

Verð frá kr. 2.650.000
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B&L - Grjóthálsi 1 - 110 Reykjavík - Sími 575 1200 - www.bl.is - www.bmw.is
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-AGNAÈ LAUGARDAGSKVÎLD
Iceland Airwaves-tónlistarhátíðin náði hámarki sínu
á laugardagskvöld. Trausti
Júlíusson og Steinþór Helgi
Arnsteinsson voru á staðnum.

LAS VEGAS ER HORFIN...
JÖRÐIN ER NÆST!
Mögnuð heimildarmynd, sem
segir örlagasögu drengjanna,
sem vistaðir voru á Breiðavík á
árunum 1952-1973.
Hvaða hræðilegu atburði upplifðu
drengirnir og hvernig unnu þeir
úr þeim?

ÞRIÐJI HLUTINN Í
FRAMTÍÐARTRYLLINUM MEÐ
MILLU JOVOVICH Í TOPPFORMI!
FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

Bölvun
eða
blessun?

Dóri DNA - DV

- J. I. S. Film.is

- L.I.B. Topp5.is

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU LÝKUR ÞEGAR
SÝNING MYNDAR HEFST

450 kr. í bíó!

SÍMI 564 0000

THE HEARTBREAK KID
THE HEARTBREAK KID LÚXUS
RESIDENT EVIL 3
GOOD LUCK CHUCK
SUPERBAD
HÁKARLABEITA 600 KR.
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 551 9000

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

RESIDENT EVIL 3
4 MONTHS ENSKUR TEXTI
EDGE OF HEAVEN ENSKUR TEXTI
ALEXANDRA ENSKUR TEXTI
HALLOWEEN
SHOOT ´EM UP

kl.5.50 - 8 - 10.10
kl.5.40 - 8 - 10.15
kl.5.40 - 8
kl.6
kl. 8 - 10.30
kl. 10.20

16
12
12
14
16
16

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

12
14
16

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

SYNDIR FEÐRANNA
GOOD LUCK CHUCK
THE KINGDOM
HEIMA - SIGURRÓS
VEÐRAMÓT

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

12 THE HEARTBREAK KID
16 GOOD LUCK CHUCK
14 THE KINGDOM
14

Ég hóf Airwaves-leiðangur laugardagskvöldsins á tónleikum með
Borkó í Iðnó. Hann var þarna
mættur með fimm manna band
skipað kunnuglegum andlitum af
krútt-senunni. Flottar lagasmíðar,
skemmtilegar hljóðpælingar og
spilagleði
einkenndi
framlag
Borkós. Næst var það Jónas Sigurðsson í Listasafninu. Ágætt sett
og sérstaklega gaman að því
hvernig hann notaði blásarana.
Uppreisnarklanið er snilld.
Fyrsti hápunktur kvöldsins kom
svo á Gauknum þegar Últra Mega
Teknóbandið Stefán tróð þar upp.
Siggi söngvari gjörsamlega fór
hamförum á sviðinu og utan þess.
Bullandi ofvirkur náungi sem
sveiflaði sér í loftfestingunum í
salnum, stakk sér út í þvöguna,
klifraði upp á hljóðmannabúrið og
húðskammaði hljóðmennina og
reif kjaft. Stöðugt. Allt hefði þetta
getað virkað illa ef tónlistin væri
ekki svona flott. Hrátt og kraftmikið syntarokk. Ef þeim tekst að
halda í pönkið þá getur ekkert
stoppað þessa sveit.
Dagskráin á Airwaves hefur
almennt haldið mjög vel, en Iðnó á
laugardagskvöldið var undantekning. Þar var allt komið á eftir áætlun. Ég sá þrjú fyrstu lögin með
Seabear. Fín sveit, en var rétt að
komast í gang þegar ég fór yfir á
Gaukinn til að sjá hina brasilísku
Bonde do Role. Ég hefði kannski
betur sleppt því. Þó að Marina sé
flott á sviði og það hafi ákveðið
skemmtanagildi að taka Final

89900
www.SAMbio.is
wwww..SAM
.SAMbbio.is § 5755 8900
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SÎNGVARI FËR GJÎRSAMLEGA HAMFÎRUM

Countdown og Summer Knights
úr Grease þá átti ég bara von á svo
miklu meira heldur en steingeldu
tölvumixi. Gervigítarhljómurinn
var mest pirrandi. Það var hins
vegar allt annað uppi á teningnum
hjá !!! á Nasa. „Við erum búin að
starfa í ellefu ár og þegar við
komum loks til Íslands fáum við
45 mínútur. Ég vil sjá svitann leka
af veggjunum,“ sagði söngvarinn
og hann fékk ósk sína uppfyllta.
Brjáluð stemning og dansað og
hoppað út um allt hús, enda ótrúlega þétt og vel spilandi band sem
innihélt m.a. þrjá trommuleikara.
Hápunktur Airwaves 2007 fyrir
mig.
Á Listasafninu sá ég nokkur lög
með Bloc Party sem hljómuðu vel.
Svo var það FM Belfast á Gauknum. Mjög flott sett og fullt svið af
fólki, m.a. Örvar úr Múm, Borkó
og Haukur úr Reykjavík. FM Belfast hefur vaxið gríðarlega síðan
ég sá þau í fyrra. Loks var það svo
Dr. Spock á Nasa. Sömuleiðis frábærir tónleikar og partístemningin í algleymingi. Í lokalaginu var
sjálfur Mugison kynntur á svið.
Flottur endir á mögnuðu kvöldi.
(¹PUNKTAR 4RAUSTA  OG ²LTRA -EGA 4EKNË
BANDIÈ 3TEF¹N

36)4).. ,!+ !& 6%''*5.5- 4ËNLEIKAR

KRINGLUNNI

ÁLFABAKKA

HEARTBRAKE KID

kl. 5:30 - 8 - 10:30

12

HEARTBRAKE KID
THE BRAVE ONE

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

IN THE LAND OF WOMEN
WOMEN kl.
k 5:50
5 - 8 - 10:20 L
THE KINGDOM
kl. 8 - 10:20
10

16

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

10

THE BRAVE ONE
STARDUST

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

16

STARDUST
NO RESERVATIONS

L

ASTRÓPÍÁ

kl. 6

L

CHUCK AND LARRY
SUPER BAD

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

12
12

THE HEARTBREAK KID

kl. 8 - 10:20

L

BRATZ
ASTRÓPÍÁ

kl. 5:30
kl. 5:30

L

GOOD LUCK CHUCK
NO RESERVATION

kl. 8
kl. 10

L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

kl. 5:30

L

L

AKUREYRI

THE BRAVE ONE
STARDUST

kl. 8
kl. 8

L

SELFOSSI

SUPERBAD
STARDUST

kl. 8 - 10:20
kl. 8

12

16
10

3:10 TO YUMA

kl. 10:30

16

10

Sími: 553 2075

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
kl. 5.40, 8 og 10.20
kl. 5.40, 8 og 10.20
kl. 5.30, 8 og 10.30

www.laugarasbio.is - Miðasala á
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í ár og naut þess að spila á hinum
annars vonda tónleikastað sem
Listasafnið er. Að mínu mati var
Hjaltalín besta íslenska sveitin á
Airwaves í ár. Algjör konfektmoli
með yfirgengilegan sjarma.
Á Nasa var troðningurinn mikill
enda komið að óskabarni íslenskrar tónlistar, sjálfum Mugison. Pilturinn knái var í miklum rokkgír
og sveitin með honum var ógurleg
á sviði. Samt set ég spurningarmerki við nýja efnið, það hlýtur
samt að síast inn á endanum. Tónleikarnir voru þó spikfeitir. Ég
skoppaði því næst á Organ og fékk
minn skerf af ómmiklu, tilraunakenndu og hávaðasömu rokki fyrir
allan peninginn. Allt í boði Future
Future sem er án efa ein forvitnilegasta grúppa landsins.
Enn var tríttlað yfir á Nasa, nú á
hina frábæru hljómsveit Ra Ra
Riot sem mér fannst vera að gera
toppdót. Sveitinni tókst líka að
skarta sætasta listamanni Airwaves í ár og einnig þeim nördalegasta. Bilun !!! tók loks við og salurinn á Nasa hefur sjaldan verið
eins lifandi. Samt fannst mér pínu
tilgerð í gangi. Hoppaði því yfir á
Gaukinn þar sem tilgerðin var
reyndar svo sannarlega við völd á
tónleikum Chromeo. Stuðið fékk
hins vegar heldur betur að fylgja
með og ég var því sáttur. FM Belfast sá ég þar á eftir, í fjórða skiptið yfir Airwaves helgina. Þrátt
fyrir það var ég ekki kominn með
nóg af þeim, eiginlega þvert á
móti. Sönnuðu líka að alltaf eru
það íslensku listamennirnir sem
eru bestir á Airwaves. Með í för
var líka Borkó, meðal annarra, og
hataði drengurinn ekki að misþyrma kúabjöllunni. Ég dansaði
hins vegar frá mér allt vit sem
mátti alveg þarna. Í raun var það
krafan á þessu æðisgengna
kvöldi.
(¹PUNKTAR 3TEINÖËRS (JALTALÅN OG &- "ELFAST

10

KEFLAVÍK

THE HEARTBREAK KID
THE KINGDOM
3:10 TO YUMA

 ¹ .ASA VERÈA LENGI Å MINNUM HAFÈIR
$ANSAÈ VAR ÒTI UM ALLT HÒS

Stærsta kvöldið á Airwaves og
þvílíkt kvöld. Bertel! hóf leikinn á
Gauknum og náði ekki alveg að
hrífa mig en átti samt ágæta
spretti. Á Nasa sá ég lokalag Bob
Justmans sem lofaði virkilega
góðu. Flott new-gaze í gangi. Lada
Sport var síðan þétt en náði ekki
alveg að framkalla hin fína hljóm
nýju plötu sinnar. Þá var skokkað
yfir á Listasafnið til þess að sjá
Hjaltalín sem mér finnst vera sú
sveit á Íslandi sem er að gera hvað
áhugaverðustu hlutina. Sveitin
stóð líka undir nafni og var hreint
út sagt frábær. Hjaltalín var líka
eina sveitin sem ég sá á Airwaves

&2¡44!",!¨)¨!2.¶«2
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Alvörugaldur Springsteen
Magic er fjórtánda hljóðversplata
Bruce Springsteen með frumsömdu efni og fyrsta platan hans
með E-Street bandinu síðan The
Rising kom út fyrir fimm árum.
Magic
er
rokkaðasta
plata
Springsteen í langan tíma, en hún
einkennist líka af afturhvarfi til
platnanna sem hann gerði á áttunda áratugnum. Það er sitthvað
sem minnir á bæði The Wild, The
Innocent And The E-Street Shuffle, Born To Run og Born In The
U.S.A. á Magic, en hljómurinn og
útsetningarnar sem Bruce og upptökustjórinn Brendan O’Brien
hafa búið til utan um þessi tólf lög
tryggir það að jafnvel þó að það sé
stundum nánast vísað beint í
gömul Springsteen-lög þá virkar
platan samt kraftmikil og fersk.
Píanóleikur Roy Bittan, saxófónleikur Clarence Clemons og
orgelleikur Danny Federici eru
þarna og minna á tilþrifin á blómaskeiði E-Street bandsins, en hér

er hljómurinn þykkari en oftast
áður. Búið er að bæta við gíturum,
strengjasveit og fleiri hljóðfærum
í nokkrum laganna með mjög
góðum árangri. Gítar og trommusándið er mjög flott, svolítið loðið
og skítugt og greinilegt að Brendan hefur notað reynslu sína af því
að taka upp rokksveitir á borð við
Pearl Jam, Audioslave og Incubus.
Textarnir sem skipta alltaf
miklu máli hjá Springsteen eru
sérstaklega vel heppnaðir á
Magic. Eins og oft áður eru þetta
smásögur með mannlegum undirtóni í bland við pólitískari texta
eins og Gypsy Biker, Devil ‘s
Arcade og Last To Die sem fjalla
um stríðið í Írak og afleiðingar
þess, án þess að nefna það nokkru
sinni á nafn.
Á heildina litið er Magic öflug
og sannfærandi Springsteenplata. Hans besta í langan tíma.
Alvöru stöff.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

4«.,)34
-AGIC
"RUCE 3PRINGSTEEN

((((
-AGIC ER KRAFTMIKIL OG SANNF¾RANDI
3PRINGSTEEN PLATA (ANS BESTA Å
LANGAN TÅMA ¶EIR SEM VILJA HELST HAFA
3PRINGSTEEN Å ROKKGÅR MEÈ % 3TREET
BANDINU GETA TEKIÈ GLEÈI SÅNA ¹ NÕ
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7HITNEY (OUSTON KOM ÎLLUM ¹
ËVART ¹ 3WAROVSKI &ASHION 2OCKS
SAMKOMUNNI Å ,ONDON ¹ FIMMTU
DAG ÖEGAR HÒN BIRTIST ALLT Å EINU ¹
SVIÈINU Å 2OYAL !LBERT (ALL &ASHION
2OCKS LEIÈIR SAMAN TËNLISTARMENN
OG TÅSKUSÕNINGAR OG (OUSTON VAR
M¾TT TIL AÈ KYNNA SÅÈUSTU TÅSKUSÕN
INGU KVÎLDSINS 7HITNEY SEM HEFUR
¹TT VIÈ MIKINN EITURLYFJAVANDA AÈ
STRÅÈA HEFUR L¹TIÈ FREKAR LÅTIÈ FYRIR
SÁR FARA UPP ¹ SÅÈKASTIÈ (ÒN FLAUG
HINS VEGAR SÁRSTAKLEGA FR¹ .EW 9ORK
TIL ,ONDON NOKKRU FYRIR SAMKOM
UNA OG LÁT ENGAN SJ¹ SIG FYRR EN AÈ
OPNUN KOM TIL AÈ KOMA SEM MEST
¹ ËVART  RAUÈA DREGLINUM SAGÈI
SÎNGKONAN b¡G VEIT AÈ
ÖAÈ HEFUR VERIÈ SAGT
¹ÈUR EN ÁG VIL SEGJA
ÖAÈ AFTUR p TAKK FYRIR
STUÈNINGINN OG J¹
ÁG MUN ALLTAF
ELSKA YKKUR m
OG VÅSAÈI ÖAR
MEÈ Å EITT
FR¾GASTA
LAG SITT

3IENNA -ILLER VILL AÈ +EIRA
+NIGHTLEY VERÈI ANDLIT TÅSKULÅNU
HENNAR OG SYSTUR HENNAR 3AVANNAH
-ILLER ¶¾R 3IENNA OG +EIRA SMULLU
SAMAN VIÈ TÎKUR ¹ MYNDINNI
4HE %DGE OF ,OVE OG URÈU GËÈAR
VINKONUR ¥ VIÈTALI VIÈ BLAÈAMANN
VIÈ FRUMSÕNINGU NÕJUSTU MYNDAR
SINNAR SAGÈI 3IENNA AÈ HÒN V¾RI
EKKI FARIN AÈ HUGSA UM ANDLIT FYRIR
LÅNUNA EN MYNDI ENDILEGA VILJA F¹
+EIRU b¶AÈ ER REYNDAR GËÈ HUG
MYND p ÁG ¾TLA AÈ F¹ +EIRU m
B¾TTI HÒN SVO VIÈ +EIRA
ER ÖESSA DAGANA ANDLIT
#HANEL OG ÖVÅ SAGÈI
3IENNA ÖAÈ EKKI LÅKLEGT
AÈ HÒN T¾KI AÈ SÁR LÅTIÈ
VERKEFNI ¹ BORÈ VIÈ
4WENTY4WELVE
b¡G GET REYNT AÈ
NÎLDRA Å HENNI
(ÒN ER VINKONA
MÅN SVO MAÈUR
VEIT ALDREI m SAGÈI
HÒN GLETTNISLEGA

0LAYBOY KËNGURINN (UGH (EFNER
HEFUR RÁTT "RITNEY 3PEARS HJ¹LPAR
HÎND (ANN HEFUR BOÈIÈ HENNI AÈ
VERA ¹ FORSÅÈU ¹ 0LAYBOY TÅMARITINU
REYNDAR MEÈ ÖVÅ SKILYRÈI AÈ "RITNEY
HAFI N¹È TÎKUM ¹ LÅFI SÅNU OG LAGT
VANDR¾ÈIN AÈ BAKI SÁR (EFNER SEG
IST LENGI HAFA LANGAÈ AÈ F¹ 3PEARS
¹ FORSÅÈUNA EN HANN ËTTIST AÈ NÒ
SÁ EKKI RÁTTUR TÅMI TIL
AÈ BJËÈA HENNI AÈ
F¾KKA FÎTUM (EFNER
HEFUR ¹HYGGJUR AF
¹STANDINU b¡G VONA
AÈ FERILL HENNAR
TAKI VIÈ SÁR
ÁG VONA AÈ
EINKALÅF HENN
AR KOMIST ¹
RÁTTAN KJÎL
%F ÖAÈ GERIST
V¾RUM VIÈ
¹N¾GÈ AÈ F¹
HANA Å BLAÈIÈ m
SAGÈI HANN

*ENNIFER ,OPEZ OG -ARC !NTHONY
VERJAST ENN ALLRA FRÁTTA AF UMTAL
AÈRI ËLÁTTU SÎNGKONUNNAR 3ÅÈUSTU
FRÁTTIR HERMA AÈ ,OPEZ HAFI FALLIST ¹
AÈ TALA UM ÖUNGUNINA UNDIR RËS Å
MORGUNÖ¾TTINUM 'OOD -ORNING
!MERICA ¶¹TTASTJËRNANDINN $IANE
3AWYER ÕJAÈI ÅTREKAÈ AÈ ÖUNGUN
INNI EN SÎNGKONAN
VIRTIST Ö¹ HAFA
SKIPT UM
SKOÈUN
OG GAF
EKKERT ÒT ¹
SÎGUSAGN
IRNAR b(ÒN
¹TTI AÈ FJALLA
UM ÖETTA ¹
ÖANN H¹TT
AÈ FËLK SKILDI
AÈ HÒN V¾RI
ËLÁTT EN ÖAÈ
GERÈIST EKKI m
SEGIR HEIMILD
ARMAÈUR %N
SÎGUSAGNIRNAR
EFLAST UM
LEIÈ OG ,OPEZ
GILDNAR

Lifandi list fyrir flatskjái
Sigrún Lýðsdóttir sendi á dögunum frá sér fyrstu afurð fyrirtækis síns, Eyelove. Þar er á
ferðinni lifandi list fyrir flatskjái landsmanna. „Fyrsti dvddiskurinn er að koma út núna. Á
honum er myndskraut sem maður
setur í dvd-spilarann, og hefur
gangandi í sjónvarpinu,“ útskýrði
Sigrún. „Þetta er eins og listaverk, sem breytir sjónvarpinu
sjálfu í listaverk,“ bætti hún við.
Áður hefur verið hægt að kaupa
upptöku af arni með lifandi eldi
eða fiskabúri til að nota á svipaðan hátt, en með tilkomu Eyelove
opnast nýir möguleikar á þessu
sviði.
„Þetta er meiri list,“ sagði Sigrún. Á fyrsta disknum eru sex
mismunandi verk, öll með

íslensku þema. „Það er eitt með
mosa og annað með lopapeysu
með munstri sem hreyfist, til
dæmis,“ útskýrði Sigrún, en öll
verkin eru myndskeið á stöðugri
hreyfingu. „Svo er hægt að velja
hvort maður vill spila öll sex
verkin í röð, eða eitt í einu. Þegar
myndskeiðunum er lokið hefjast
þau aftur frá byrjun,“ útskýrði
Sigrún.
Sigrún hefur unnið mikið með
myndskeið, og segist hafa gengið
með hugmyndina í maganum í
lengri tíma. „Ég lærði sviðshönnun í Liverpool og fór að nota
mikið af myndbandstækni í hönnun,“ sagði hún. „Svo fór ég út í að
gera sjónlist fyrir tónleika og
annað og færði mig ennþá meira
út í myndbandstæknina,“ sagði

Sigrún sem hefur meðal annars
unnið með hljómsveitunum Gus
Gus og Steed Lord.
„Hugmyndin er sem sagt að
fólk geti haft lifandi list í sjónvarpinu hjá sér. Það eru líka svo
margir komnir með flotta skjái
og margir meira að segja með þá
uppi á vegg í stofunni hjá sér. Þá
er náttúrulega synd að vera með
slökkt á þessum rándýru, flottu
tækjum,“ sagði Sigrún og hló
við.
Eyelove er í samstarfi við 12
Tóna og tónlist frá listamönnum á
mála hjá fyrirtækinu fylgir því
með á disknum. Þeirra á meðal
eru
Ólöf
Arnalds,
Jóhann
Jóhannsson og Apparet Organ
Quartet. Dvd-diskurinn er fáanlegur í 12 Tónum.
SUN

,)&!.$) ,)34 3IGRÒN ,ÕÈSDËTTIR HEFUR

LENGI UNNIÈ MEÈ SJËNLIST OG MYND
BANDST¾KNI OG SEGIR %YELOVE ÖVÅ EKKI
FJARST¾TT FRAMHALD ¹ ÖVÅ -EÈ ¹ MYND
INNI ER 4OM 'OULDEN GRAFFÅTILISTAMAÈUR
OG K¾RASTI 3IGRÒNAR
&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52

flugfelag.is

Njóttu dagsins
- taktu flugið
GRÍMSEY
ÞÓRSHÖFN

DRANGAJÖKULL

ÍSAFJÖRÐUR
VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

SNÆFELLSJÖKULL

REYKJAVÍK

VESTMANNAEYJAR

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

Njóttu dagins, taktu flugið
og smelltu þér á flugfelag.is
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 4EKUR !UÈUNN VIÈ +!
!UÈUNN (ELGASON SEM LEIKIÈ HEFUR MEÈ &(
UNDANFARIN ¹R ER STERKLEGA ORÈAÈUR VIÈ
ÖJ¹LFARASTÎÈUNA HJ¹ +! ¥ 3AMTALI VIÈ
&RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R J¹TAÈI !UÈUNN SEM
ER SAMNINGSLAUS HJ¹ &( AÈ ¹KVEÈNAR
ÖREIFINGAR HAFI ¹TT SÁR STAÈ b¡G GET STAÈFEST
AÈ STJËRNARMENN HJ¹ +! HÎFÈU SAMBAND VIÈ
MIG OG ÖAÈ ER SPENNANDI VERKEFNI FRAMUNDAN
ÖAR EN ÖAÈ ER ALLT ¹ BYRJUNARSTIGI m SAGÈI
!UÈUNN SEM ER SAMT ALLS EKKI AÈ
FARA AÈ LEGGJA SKËNA ¹ HILLUNA b¡G
TEL AÈ ÁG EIGI ENN NOKKUR ¹R EFTIR
Å BOLTANUM OG ¾TLA MÁR AÈ SPILA
¹FRAM EN ÁG ¹ EKKI VON ¹ ÖVÅ AÈ ÖAÈ VERÈI HJ¹
&( EINS OG STAÈAN ER Å DAG m SAGÈI !UÈUNN

SPORT FRETTABLADIDIS

',«25,!53)2 'UUS (IDDINK ÖJ¹LFARI

2ÒSSA GERÈI GËÈL¹TLEGT GRÅN AÈ ENSKA
LANDSLIÈINU
./2$)#0(/4/3'%449

'UUS (IDDINK ÖJ¹LFARI 2ÒSSA

Englendingar
eru hlægilegir
&«4"/,4) Guus Hiddink, þjálfari

Rússa í fótbolta, hefur greinilega
ekki miklar mætur á enska
landsliðinu og sagði í viðtali við
útvarpsstöðina BBC Radio 5live
að liðið þyldi ekki pressu og
leikkerfið sem það spilaði eftir
væri hlægilegt. „Þegar þú setur
pressu á enska landsliðið, þá
hörfar það til baka eins og
handboltalið. Ég var líka mjög
ánægður þegar ég sá uppstillinguna hjá þeim í leiknum á móti
okkur þar sem þeir voru með
fjóra miðjuvarnarmenn í liðinu
og voru því máttlausir í sókninni.
En ég veit svo sem ekki hvort
Bretar eigi endilega að kenna
Steve McClaren, þjálfara
Englendinga, um hvernig fór,“
sagði Hiddink. En Rússar unnu
mikilvægan sigur, 2-1, á Englendingum í undankeppni EM á
dögunum.
ËÖ

Ég er fæddur til þess að vera dómari
'ARÈAR ®RN (INRIKSSON VAR VALINN BESTI DËMARI ,ANDSBANKA
DEILDAR KARLA Å SUMAR ¹ LOKAHËFI +3¥ UM HELGINA EN HANN VAR
EINNIG VALINN BESTUR Å FYRRA 6AR ÖETTA Å ÖRIÈJA SKIPTI SEM HANN
F¾R NAFNBËTINA ¹ T¾PUM TÅU ¹RUM SEM DËMARI Å EFSTU DEILD %N
'ARÈAR ®RN BYRJAÈI ¹ SÅNUM TÅMA SEM LÅNUVÎRÈUR OG Ö¹ KVIKNAÈI
¹HUGINN HJ¹ HONUM ¹ DËMG¾SLUNNI
b¡G TËK UNGLINGAPRËF DËMARA ¹RIÈ  EFTIR AÈ HAFA VERIÈ
LÅNUVÎRÈUR NOKKRUM SINNUM ¡G NENNTI HELDUR EKKI AÈ ¾FA
FËTBOLTA LENGUR OG EF TIL VILL VAR ÁG EKKERT SPES FËTBOLTA
MAÈUR EINS OG VILL LOÈA VIÈ SUMA DËMARA m SAGÈI 'ARÈ
AR Å LÁTTUM DÒR EN BENTI ÖË ¹ AÈ DËMARASTARFIÈ
V¾RI ORÈIÈ ANSI VEIGAMIKIÈ b¶EGAR ÖÒ ERT FARINN
AÈ D¾MA SEM LANDSDËMARI EINS OG ÁG Ö¹ ER
ÖETTA N¹NAST ORÈIÈ HEILS¹RSSTARF MEÈ TILKOMU
KNATTSPYRNUHÒSANNA SEM GERA ÖAÈ AÈ VERKUM AÈ
H¾GT ER AÈ SPILA Å DEILDARBIKAR SNEMMA ¹RS %F ÖÒ
ERT HEPPINN Ö¹ F¾RÈU SM¹ FRÅ Å DESEMBER m SAGÈI 'ARÈAR
¹N ÖESS ÖË AÈ VERA NEITT AÈ KVARTA b-AÈUR ER N¹TTÒRULEGA
Å ÖESSU ÒT AF ÖVÅ AÈ MANNI FINNST ÖETTA GAMAN OG ÁG HELD

REYNDAR HVERSU ASNALEGA SEM ÖAÈ KANN AÈ HLJËMA AÈ VIÈ
SÁUM ÎLL F¾DD Å ¹KVEÈIN HLUTVERK OG ÁG HELD AÈ ÁG SÁ BARA
F¾DDUR TIL AÈ VERA DËMARI m SAGÈI 'ARÈAR GRÅNLAUST OG KVAÈST
VERA RÁTT AÈ BYRJA Å BRANSANUM b¡G ER RÁTT AÈ H¾TTA AÈ VERA
UNGLINGUR Å DËMG¾SLUNNI OG ÁG TELST EKKI GAMALL  ¹RA OG
ÁG ¾TTI AÈ EIGA   ¹R EFTIR EN ÁG H¾TTI EÈLILEGA UM LEIÈ
OG ÁG H¾TTI AÈ HAFA GAMAN AF ÖESSU ¡G ER SAMT EKKI AÈ
SJ¹ ÖAÈ GERAST EINS OG STAÈAN ER Å DAG OG ÖETTA GERIST
EKKI MIKIÈ BETRA EN ÖAÈ ER Å DAG 3TËRA GULRËTIN Å ÖESSU
ÎLLU SAMAN ER N¹TTÒRULEGA AÈ VERA ALÖJËÈADËMARI OG
FYRIR MIG ER ALLA VEGA MJÎG SPENNANDI AÈ F¹ VERKEFNI
ERLENDIS MEÈ DËMG¾SLUNNI HEIMA ¹ ¥SLANDI m SAGÈI
'ARÈAR K¹TUR EN KVAÈST ÖË HAFA SM¹ ¹HYGGJUR AF
ENDURNÕJUNINNI Å STÁTT DËMARA b¡G HEF ÖVÅ MIÈUR
EKKI ORÈIÈ VAR VIÈ HANA OG ÁG HEFÈI VILJAÈ SJ¹ FLEIRI
STR¹KA KOMA UPP EN ÖAÈ VANDAM¹L ¹ EKKI BARA VIÈ
UM FËTBOLTA HELDUR LÅKA HANDBOLTA OG KÎRFUBOLTA ¶ETTA
ER VISSULEGA ¹HYGGJUEFNI ÖVÅ ¹N DËMARA FER VITANLEGA
ENGINN KAPPLEIKUR FRAM m SAGÈI 'ARÈAR AÈ LOKUM

&IMM AF NÅU ÖJ¹LFURUM VÎLDU
-ARGRÁTI ,¹RU BESTA LEIKMANNINN
Fréttablaðið bað þjálfara Landsbankadeildar kvenna til þess að velja besta leikmann deildarinnar í sumar.
Þrír leikmenn fengu atkvæði sem besti leikmaðurinn og fimm leikmenn fengu atkvæði sem sá efnilegasti.
Rakel Hönnudóttir fékk flest atkvæði sem efnilegasti leikmaðurinn alveg eins og á lokahófi KSÍ.
&«4"/,4) Valskonan Margrét Lára
Viðarsdóttir er besti leikmaður
Landsbankadeildar
kvenna
í
sumar að mati níu þjálfara deildarinnar en Fréttablaðið fékk þá
til þess að gefa sitt atkvæði alveg
eins og leikmenn þeirra gerðu í
umdeildu vali í tengslum við lokahóf KSÍ sem fram fór á föstudagskvöldið.
Fréttablaðið hafði samband við
alla níu þjálfarana í Landsbankadeild kvenna í sumar og bað þá
um að velja leikmann deildarinnar að sínu mati burtséð frá því
með hvaða liði hann spilar.
Margrét Lára fékk atkvæði hjá
fimm þjálfurum eða 56 prósent af
þjálfurum deildarinnar. Hólmfríður Magnúsdóttir úr KR, sem
var kosin best, fékk 3 atkvæði og
félagi hennar í KR, Olga Færseth,
fékk síðasta atkvæðið.
Margrét Lára átti frábært tímabil og var lykilmaðurinn á bak við
að Valur vann Íslandsmeistaratitilinn annað árið í röð. Margrét
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-ARGRÁT ,¹RA 6IÈARSDËTTIR 6AL
(ËLMFRÅÈUR -AGNÒSDËTTIR +2
/LGA &¾RSETH +2
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2AKEL (ÎNNUDËTTIR ¶ËR+!  ATKV¾ÈI
(LÅN 'UNNLAUGSDËTTIR "REIÈABLIKI

&ANNDÅS &RIÈRIKSDËTTIR "REIÈABLIKI

,AUFEY "JÎRNSDËTTIR "REIÈABLIKI

-ARGRÁT ,¹RA 6IÈARSDËTTIR 6AL


&2"24 35-!2 -ARGRÁT ,¹RA 6IÈARSDËTTIR VARÈ MARKAKËNGUR Å ,ANDSBANKADEILD KVENNA FJËRÈA ¹RIÈ Å RÎÈ OG ¥SLANDSMEISTARI
ANNAÈ ¹RIÈ Å RÎÈ ¹ ÖESSU TÅMABILI OG HAFÈI ÖVÅ YFIR NËG AÈ FAGNA Å SUMARLOK
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Lára bætti ársgamalt markamet
sitt um fjögur mörk og skoraði 38
mörk í aðeins 16 leikjum eða 2,4
mörk að meðaltali í leik.
Rakel Hönnudóttir hjá Þór/KA,
sem var kosin efnilegust í lokahófinu, er einnig efnilegust að
mati þjálfara deildarinnar en

fjórir þeirra nefndu hana. Fjórir
leikmenn fengu einnig atkvæði
þar af fékk Breiðabliksstúlkan
Hlín
Gunnlaugsdóttir
tvö
atkvæði.
Það vakti athygli að Margrét
Lára Viðarsdóttir fékk hér eitt
atkvæði þrátt fyrir að hafa verið

markakóngur deildarinnar fjögur
ár í röð og búin að skora yfir 20
mörk fyrir íslenska A-landsliðið.
Rakel er vel að útnefningunni
komin en hún skoraði 6 mörk í 16
leikjum í sumar og hjálpaði Akureyrarliðinu að halda sæti sínu í
deildinni.
OOJ FRETTABLADIDIS

3ÅÈASTI KAPPAKSTURINN Å &ORMÒLU  FËR FRAM Å G¾R OG &INNINN +IMI 2¼IKKÎNEN HJ¹ &ERRARI VARÈ HEIMSMEISTARI
¶*«¨2+).. *OSÁ -OURINHO GETUR EKKI
HUGSAÈ SÁR AÈ TAKA VIÈ ÎÈRU LANDSLIÈI EN
ÖVÅ PORTÒGALSKA
./2$)#0(/4/3'%449

*OSÁ -OURINHO ÖJ¹LFARI

Vill ekki taka
við Englandi
&«4"/,4) José Mourinho, fyrrverandi þjálfari Chelsea, hefur sagt
að hann sé ekki tilbúinn til að taka
við enska landsliðinu. „Ég get
ekki séð sjálfan mig þjálfa annað
landslið en það portúgalska, því ef
ég myndi þjálfa annað landslið og
þyrfti svo að mæta því portúgalska myndi það ekki ganga upp
í mínum huga. Margir dá mig á
Englandi og ég elska enskan
fótbolta, en ég held að ég fari ekki
aftur þangað í bili. Ég hugsa að
Ítalía heilli mig mest í augnablikinu og ég hef mikinn áhuga á að fá
að prófa mig gegn þjálfurunum
þar,“ sagði Mourinho af sinni
alkunnu hógværð.
ËÖ

Räikkönen meistari á dramtískan hátt
&/2-²,!  Finninn Kimi Räikkön-

en, hjá Ferrari, tryggði sér heimsmeistaratitilinn í Formúlu 1 á
Interlagos brautinni í Brasilíu í
gær. Lewis Hamilton og Fernando
Alonso, báðir hjá McLaren, komu
næstir í öðru og þriðja sæti í stigakeppni ökuþóra.
Fyrir keppnina í gær stóð Lewis
Hamilton best að vígi með 107 stig
í stigakeppninni, en Fernando
Alonso kom næstur með 103 stig
og Kimi Räikkönen var með 100
stig. Ennfremur byrjaði Hamilton
keppnina annar á ráspól á eftir
Felipe Massa, Ferrari, en Räikkönen var þriðji og Alonso fjórði.
Spennan
var
magnþrungin
þegar kappaksturinn hófst og þá
keyrði Massa strax í veg fyrir
Hamilton sem varð til þess að
Räikkönen
komst
fram
úr
Hamilton og í kjölfarið komst
Alonso einnig fram úr Bretanum
unga sem virtist brugðið og datt
strax niður í sjöunda sæti. Ham-

ilton komst þó upp í sjötta sæti
eftir sex hringi, en fimmta sæti
hefði nægt honum til þess að verða
meistari, en það varð ekki raunin.
Óheppnin dundi á Hamilton og
hann hreinlega hrapaði niður
sætin þegar hann lenti í smá vélarbilun og var hann um tíma kominn niður í 18. sæti. Þegar þar var
komið við sögu var Räikkönen
annar og Alonso þriðji og að öllu
óbreyttu hefði Alonso þá orðið
heimsmeistari.
Það hefði reyndar ekki mikið
þurft að gerast til þess að Räikkönen yrði heimsmeistari því
honum dugði þá að fara fram úr
liðsfélaga sínum Massa, ef Alonso
yrði áfram í þriðja sæti og Hamilton yrði í 6. sæti eða neðar.
Þegar Massa tók svo þjónustuhlé komst Räikkönenn einmitt í
fyrsta sætið, Massa kom út úr
þjónustuhléinu í öðru, Alonso hélt
þriðja sætinu, en Hamilton var þá
kominn í 8. sætið.

En þetta var dagur Ferrari og
Kimi Räikkönen sem gerði sér
lítið fyrir og hélt efsta sætinu og
varð heimsmeistari í Formúlu 1.
Räikkönen vann stigakeppnina
með 110 stig, en þar sem Felipe
Massa hélt öðru sætinu í kappakstrinum, þá varð Fernando
Alonso að sætta sig við þriðja
sætið og 109 stig í stigakeppninni,
eins og Lewis Hamilton sem endaði kappaksturinn í 7. sæti. Lewis
Hamilton endaði stigakeppnina
hins vegar fyrir ofan Alonso, en
þeir unnu jafn margar keppnir á
tímabilinu, en Hamilton varð oftar
í öðru sæti.
ËÖ
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West Ham stálheppið gegn Sunderland
&«4"/,4) West Ham vann Sunderland 3-1 í eina leik dagsins í ensku
úrvalsdeildinni í gær og komst í
10. sæti með sigrinum en Sunderland er sem stendur í 16. sæti.
West Ham byrjaði leikinn betur
og skoraði fyrsta mark leiksins
eftir aðeins 9 mínútna leik, þegar
framherjinn Carlton Cole skallaði
í netið eftir góða fyrirgjöf frá
George McCartney af vinstri kantinum. Sunderland spilaði ekki sérstaklega vel í fyrri hálfleik, en
liðið kom einbeittara til leiks í
byrjun síðari hálfleiks og allt
annað var að sjá liðið.
Eftir þunga sókn Sunderland í
byrjun síðari hálfleiks jafnaði svo

'«¨ )..+/-! .ORBERTO 3OLANO KOM

INN ¹ SEM VARAMAÈUR OG ¹TTI STËRAN Ö¹TT
Å SJ¹LFSMARKI #RAIGS 'ORDON MARKVARÈAR
3UNDERLAND
./2$)#0(/4/3'%449

framherjinn Kenwyne Jones leikinn fyrir Sunderland með skalla
eftir hornspyrnu.
Allt leit út fyrir að Sunderland
myndi skora aftur og hirða stigin
þrjú, þegar Norberto Solano, leikmaður West Ham, átti skot í stöngina og þaðan fór boltinn í bakið á
Craig Gordon markverði Sunderland og í netið. West Ham komst
því yfir gegn gangi leiksins.
Til þess að auka á eymd
Sunderland, sem yfirspilaði lið
West Ham á köflum í síðari hálfleik, skoraði Craig Bellamy svo
þriðja mark West Ham í uppbótartíma og þar við sat. Roy
Keane, stjóri Sunderland, var

gríðarlega ósáttur við úrslitin í
viðtali í leikslok.
„Að segja að ég sé pirraður er
mjög vægt til orða tekið. En auðvitað má alltaf tala um að þú skapir þér þína eigin lukku og við verðum að hætta að fá á okkur svona
ódýr mörk,“ sagði Keane.
Alan Curbishley, stjóri West
Ham, var eðlilega öllu sáttari í
leikslok.
„Við vorum heppnir í þetta
skipti og ég verð að segja að
frammistaða liðs míns í síðari
hálfleik olli mér vonbrigðum, en
ég er auðvitað ánægður með stigin,“ sagði Curbishley.
ËÖ
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>CC>;6A>ÁÏK:GÁ>/
Þrír lokaðir, árangursríkir
og fjölbreyttir tímar í viku
Kennsla í höndum fagfólks
Vigtun, fitu- og ummálsmæling
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Fræðsluefni
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Fylgst með mataræði
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4RYGGVI 'UÈ
MUNDSSON LAGÈI
UPP  MÎRK FYRIR
FÁLAGA SÅNA Å &(
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

 3)'52"2!54 ,OTTOMATICA 2OMA LIÈ
*ËNS !RNËRS 3TEF¹NSSONAR ER ¹ GËÈU
SKRIÈI Å ÅTÎLSKU DEILDINNI Å KÎRFUBOLTA
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¥TALSKI KÎRFUBOLTINN

Sigur hjá Roma
+®2&5"/,4) Jón Arnór Stefánsson

og félagar í Lottomatica Roma
unnu góðan 84-72 sigur á Pierrel
Capo d‘Orlando í ítalska körfuboltanum í gærkvöldi. Jafnræði
var með liðunum í fyrstu tveimur
leikhlutunum, en í þriðja leikhluta tók Lottomatica Roma
örugga forystu og eftir það var
bara spurning um hversu stór
sigurinn yrði. Jón Arnór skoraði 9
stig í leiknum, tók eitt frákast og
gaf þrjár stoðsendingar á þeim 23
mínútum sem hann spilaði. En
Lottomatica Roma er sem stendur
í sjöunda sæti deildarinnar með 8
stig eftir sex leiki.
ËÖ

4RYGGVI OG (ELGI MARKS¾KNASTIR

*AKOB ®RN 3IGURÈARSON

Tryggvi Guðmundsson hjá FH og Helgi Sigurðsson úr Val komu að flestum mörkum sinna liða í Landsbankadeild karla í sumar. Tryggvi Guðmundsson gaf flestar stoðsendingar allra leikmanna í deildinni.

Fyrsta tapið í
framlengingu
+®2&5"/,4) Jakob Örn Sigurðarson og félagar í Univer KSE
töpuðu um helgina sínum fyrsta
leik í ungversku deildinni.
Univer KSE tapaði 103-98 í
framlengdum leik þar sem Jakob
skoraði 6 stig, tók 6 fráköst og gaf
5 stoðsendingar á 42 mínútum.
Univer KSE hafði unnið tvo
fyrstu leiki sína en Jakob hefur
skorað 6,7 stig og gefið 4,3
stoðsendingar að meðaltali í
fyrstu þremur leikjum sínum í
ungversku deildinni.
ËËJ

&2 (!.. 4+)&2)¨ %IÈUR 3M¹RI
FERÈAST MEÈ "ARCELONA TIL 3KOTLANDS
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-EISTARADEILDIN ¹ ÖRIÈJUDAG

Eiður í hópnum
hjá Barcelona
&«4"/,4) Eiður Smári Guðjohnsen

er á meðal þeirra leikmanna sem
ferðast til Skotlands til þess að
spila við Glasgow Rangers í
Meistaradeild Evrópu í næstu
viku, en þetta kom fram á
heimasíðu Barcelona í gær.
Barcelona verður án Samuel
Eto‘o, Deco, Rafael Marquez,
Edmilson, Gianluca Zambrotta og
Yaya Toure sem eru allir frá
vegna meiðsla. Þeir tveir síðast
nefndu, Zambrotta og Toure, eru
reyndar byrjaðir að æfa að nýju
með liðinu, en skortir leikformið.
Eiður Smári kom inn á miðjuna
sem varamaður í síðasta leik
Barcelona í deildinni og kvaðst
ánægður með að fá tækifæri á ný.
„Mér leið vel inni á vellinum, en
ég þarf líka að fá fleiri mínútur til
þess að bæta leikformið. Það var
gaman að koma inn í liðið á
miðjuna og mér finnst í raun það
vera mín besta staða á vellinum,“
sagði Eiður Smári í viðtali við
heimasíðu Barcelona.
ËÖ

+/- !¨  -®2+5-

(ELGI 3IGURÈSSON SKORAÈI
 MÎRK FYRIR 6AL OG LAGÈI
UPP ÎNNUR  FYRIR FÁLAGA
SÅNA
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&«4"/,4)
FH-ingurinn Tryggvi
Guðmundsson stóð uppi skólaus á
lokahófi KSÍ en hann er efstur á
blaði þegar kemur að því hvaða
leikmenn
Landsbankadeildar
karla komu að flestum mörkum
sinna liða í deildinni í sumar.
Tryggvi átti líka flestar stoðsendingar af öllum leikmönnum.
Fréttablaðið fer í dag yfir helstu
tölfræðilista frá Landsbankadeild
karla árið 2007.
Helgi Sigurðsson úr Val og
Tryggvi Guðmundsson úr FH áttu
þátt í flestum mörkum sinna liða í
sumar en báðir komu þeir að 17
mörkum. Helgi skoraði 12 sjálfur,
átti þrjár stoðsendingar og félagar hans fylgdu tvisvar á eftir skoti
hans og skoruðu.
Tryggvi skoraði 8 mörk sjálfur,
átti 8 stoðsendingar og fiskaði eitt
víti sem gaf mark. Markakóngur
deildarinnar, Jónas Grani Garðarsson, kom síðan í þriðja sæti en
hann kom að 15 mörkum Fram,
skoraði 13 sjálfur og lagði upp
önnur tvö.
Fjórir leikmenn Landsbankadeildarinnar náðu að fiska tvö víti
í deildinni í sumar. Þetta eru Fylkismaðurinn Páll Einarsson, Framarinn Kristján Hauksson, HKmaðurinn Oliver Jaeger og
Víkingurinn Gunnar Kristjánsson.
Það var FH-ingurinn Tryggvi
Guðmundsson sem gaf flestar
stoðsendingar allra leikmanna í
deildinni í sumar en hann átti síðustu sendingu fyrir átta mörk
félaga sinna. Þetta er besta ár

Tryggva á ferlinum hvað varðar
stoðsendingar en hann hafði mest
áður gefið 7 stoðsendingar sumarið 1996. Tryggvi hafði samanlagt
gefið 8 stoðsendingar fyrstu tvö
tímabilin sín í Kaplakrika.
Valsmennirnir
Guðmundur
Benediktsson og Baldur Aðalsteinsson komu næstir á eftir
Tryggva með sjö stoðsendingar en
Guðmundur var hins vegar sá
leikmaður sem kom að undirbúningi flestra marka á tímabilinu.
Guðmundur átti þátt í undirbún-
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4RYGGVI 'UÈMUNDSSSON &(
 MÎRK SKORUÈ  UNDIRBÒIN
(ELGI 3IGURÈSSON 6AL
 MÎRK SKORUÈ  UNDIRBÒIN
*ËNAS 'RANI 'ARÈARSSON &RAM
 MÎRK SKORUÈ  UNDIRBÒIN
-ATTHÅAS 'UÈMUNDSSON &(
 MÎRK SKORUÈ  UNDIRBÒIN
'UÈMUNDUR "ENEDIKTSSON 6AL
 MÎRK SKORUÈ  UNDIRBÒIN
0RINCE 2AJCOMAR "REIÈABLIKI
 MÎRK SKORUÈ  UNDIRBÒIN
6JEKOSLAV 3VADUMOVIC ¥!
 MÎRK SKORUÈ  UNDIRBÒIN
3INISA +EKIC 6ÅKINGI
 MÎRK SKORUÈ  UNDIRBÒIN
"ALDUR !ÈALSTEINSSON 6AL
 MÎRK SKORUÈ  UNDIRBÒIN
"JARNI 'UÈJËNSSON ¥!
 MÎRK SKORUÈ  UNDIRBÒIN
!RNAR 'UNNLAUGSSON &(
 MÎRK SKORUÈ  UNDIRBÒIN
3ÅMUN 3AMUELSEN +EFLAVÅK
 MÎRK SKORUÈ  UNDIRBÒIN

ingi 13 marka Valsmanna, gaf eins
og áður sagði 7 stoðsendingar en
átti auk þess 6 sendingar sem voru
ekki síðasta sending en áttu mikinn þátt í undirbúningi markanna.
Guðmundur hafði átt flestar stoðsendingar tvö síðustu sumur og
hefur nú alls gefið 26 stoðsendingar og átt þátt í undirbúningi 38
marka í 53 leikjum í Valsbúningnum síðustu þrjú sumur.
Gunnleifur Gunnleifsson, markvörður HK og Fjalar Þorgeirsson í
marki Fylkis voru efstir yfir töl-
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4RYGGVI 'UÈMUNDSSON &(
"ALDUR !ÈALSTEINSSON 6ALUR
'UÈMUNDUR "ENEDIKTSSON 6ALUR
$AVÅÈ ¶ËR 6IÈARSSON &(
-ATTHÅAS 'UÈMUNDSSON &(
!RNËR !ÈALSTEINSSON "REIÈABLIKI
0RINCE 2AJCOMAR "REIÈABLIKI
*ËHANN ¶ËRHALLSSON +2
"JARNI 'UÈJËNSSON ¥!
"JÎRN "ERGMANN 3IGURÈSSON ¥!
'UÈMUNDUR 3¾VARSSON &(
'UNNAR +RISTJ¹NSSON 6ÅKINGUR
'UNNAR ®RN *ËNSSON "REIÈABLIKI
(AFÖËR GIR 6ILHJ¹LMSSON 6AL
!LEXANDER 3TEEN &RAM
(ALLDËR (ILMISSON &YLKI
6JEKOSLAV 3VADUMOVIC ¥!
*ËN 6ILHELM KASON ¥!
2ÒNAR +RISTINSSON +2

fræði markvarðanna. Gunnleifur
var, eins og áður hefur komið
fram, efstur markvarða í einkunnagjöf Fréttablaðsins en hann
var einnig sá markvörður sem
varði flest skot í leik. Gunnleifur
varði 92 skot í leikjunum 18 eða
5,1 að meðaltali í leik. Fjalar var
hinsvegar sá aðalmarkvörður sem
fékk á sig fæst mörk í leik (18 í 18
leikjum) auk þess að halda oftast
hreinu (8) og verja hæsta hlutfall
skota sem á hann komu (77,5 prósent).
OOJ FRETTABLADIDIS
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,ANDSLIÈ KVENNA Å HANDBOLTA LAUK Å G¾R KEPPNI ¹ ¾FINGAMËTI Å (OLLANDI MEÈ TAPI GEGN 3P¹NI  

Þurfum að fara betur yfir sóknarleikinn
(!.$"/,4) Íslenska kvennalandsliðið í handbolta lauk á gær keppni
á æfingamóti sem fram hefur
farið í Hollandi síðustu daga.
Ísland tapaði þá 29-20 gegn Spáni í
leik um 5. sætið í mótinu, en þetta
var annað tapið gegn Spáni á
tveimur dögum.
Íslenska liðið byrjaði mótið á
því að tapa naumt gegn Hollandi
24-22 eftir að hafa byrjað leikinn
afar illa. Ísland tapaði svo gegn
Japan í leik sem þróaðist öðruvísi
en leikurinn gegn Hollandi. Staðan var jöfn 15-15 í hálfleik, en þær
japönsku náðu svo öruggu forskoti
í síðari hálfleik og unnu leikinn 3124. Næst tóku svo við tvö töp gegn
sterku liði Spánar, fyrst 30-19 og
svo í gær 29-20 í leik um 5. sætið.
Íslenska liðið lauk því keppni í
mótinu án sigurs en Júlíus Jónasson, þjálfari liðsins, var þó ánægður með margt í leik Íslands í mót-

.34-!2+!(34 &RAMSTÒLKAN ¶ËREY 2ËSA 3TEF¹NSDËTTIR SKORAÈI  MÎRK Å FJËRUM
FYRSTU LANDSLEIKJUNUM SÅNUM
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inu. „Við vissum að þetta yrði
erfitt mót fyrir okkur og að spila
fjóra leiki á fjórum dögum gegn
mjög sterkum liðum er mikil
vinna. Ennfremur vorum við ekki

með okkar sterkasta lið, út af
meiðslum og fleiru, en á móti
kemur þá var þetta frábær reynsla
fyrir unga leikmenn liðsins til að
læra að spila á sterku móti sem

þessu,“ sagði Júlíus sem var sérstaklega ánægður með varnarleikinn. „Við erum búin að reyna að
taka vörnina svolítið í gegn og
kenna nýju stelpunum að spila
eins og við viljum spila vörn og
rétta hugarfarið í þeim efnum. Ég
var alla vega mun sáttari með
varnarleikinn heldur en sóknarleikinn og við þurfum að fara yfir
hann áður en við förum í næstu
verkefni,“ sagði Júlíus.
Næstu
verkefni
íslenska
kvennalandsliðsins eru leikir í
undankeppni EM í nóvember og
desember á þessu ári.
Rakel Dögg Bragadóttir úr
Stjörnunni skoraði flest mörk
fyrir íslenska liðið eða 16 en hún
spilað 3 af 4 leikjum. Nýliðinn
Þórey Rósa Stefánsdóttir skoraði
14 mörk þær Rut Jónsdóttir og
Anna Úrsúla Guðmundsdóttir
skoruðu 9 mörk hvor.
ËÖ
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OG SYKUR OG FRAMREIDDUR ER ,OLLAGRAUTUR (ANN ER
BESTUR EF MJËLKIN ER ÅSKÎLD OG AUKALAG AF SYKRI ER SETT
YFIR GRAUTINN RÁTT ¹ÈUR EN HANN ER BORINN FRAM
¡G VERÈ ÖË AÈ VIÈURKENNA AÈ ÁG VILDI HAFA AÈEINS
MEIRA VALD ¹ ÖVÅ AÈ NOTA FJÎLBREYTTARA HR¹EFNI LÅKT
OG Å ÎLLUM ÖEIM GËÈU MATREIÈSLUÖ¹TTUM SEM ERU
¹ DAGSKR¹ SJËNVARPSSTÎÈVANNA ¡G HORFI ¹ Ö¹ ALLA EN
TEL ËRAUNH¾FT AÈ ¾TLA AÈ ÁG KOMI NOKKURN TÅMANN
TIL MEÈ AÈ MATREIÈA ÖAÈ SEM ÖAR ER TÎFRAÈ FRAM ¡G ¹
GËÈA KONU EN ÁG TEL JAFNFRAMT ENN ËLÅKLEGRA AÈ HÒN
KOMI TIL MEÈ AÈ TILEINKA SÁR Ö¹ ÖEKKINGU SEM ÖARF TIL AÈ
BÒA
TIL ÖENNAN VEISLUMAT (ÒN HORFIR REYNDAR ¹ Ö¾TTINA MEÈ MÁR EN Å
AUGUM HENNAR M¹ ÖË GREINA BOTNLAUST ¹HUGALEYSI ¹ ÎLLU SEM ÖAR
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0/).4  #(),$2%.  -URDER 0REVENTION
 !S 4IME 'OES "Y  3OME -OTHERS $O
!VE %M  %AST%NDERS  3ILENT 7ITNESS

 46 !VISEN   3ÐNDAG  $EBATTEN
 /"3  $2 $OKUMENTAREN *EG N¾GT
ER AT DÐ  .YHEDER P½ TEGNSPROG  46
!VISEN MED 6EJRET  $AWSONlS #REEK 
(JERTEFLIMMER  "ARRACUDA  "ERNARD
 4INTIN  & FOR &½R  &JERNSYN FOR DIG
 4HOMAS OG HANS VENNER  0OSTMAND
0ER  !FTENSHOWET  46 !VISEN MED 3PORT
 !FTENSHOWET MED 6EJRET  (ARRY MED
FAR I KÐKKENET  'ANGES LIVETS FLOD  46
!VISEN  (ORISONT  3PORT.YT

 -OR MOR OG BARN  'ROSVOLD 
PEN HIMMEL 'UDSTJENESTE FRA SANE KIRKE I
"ERGEN  *AN I NATUREN /RKANEN  -ED
HJARTET P½ RETTE STADEN  &ABRIKKEN  4OTALT
GENIALT  'ATEFOTBALL  6IVA 0INATA 
+ID 0ADDLE  .2+ NYHETER  /DDASAT
.YHETER P½ SAMISK  4ID FOR TEGN &RITZ -OEN
DEN ROTLÐSE  -¹N¹ID TV 3AMISK BARNE
TV  .YHETER P½ TEGNSPR½K  "ARNE TV
 3M½ %INSTEINS  'JENGEN P½ TAKET
 $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN 
0ULS  &OLKEREPORTERE I FELTEN  &AKTOR
3TORBYSTALLEN  2EDAKSJON %.

364 
 -EDBORGARENS !"#  2APPORT 
!GENDA  3PORTSPEGELN  -ATINÁ (ON
KOM SOM EN VIND  !NDRA !VENYN 
2APPORT  'OMORRON 3VERIGE  2AMP
 +ROKOMAX  "OLIBOMPA .ICKE .YFIKEN
 %BB OCH &LO  !LLT OM DJUR  $R
$OGG  "OBSTER ,ILLA SPORTSPEGELN 
2APPORT  !NDRA !VENYN  'YNEKOLOGEN
I !SKIM  +OBRA  6ARFÎR DEMOKRATI )
'ANDHIS FOTSP½R
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Brynhildur verður apinn á öxlinni
„Ég hlusta mest bara á Presley
og þessa karla frá þeim tíma.
Bara fallega tónlist, sixtís eins
og þeir segja. Mér finnst Garðar
Thor Cortes líka frábær. Þegar
ég hlusta á útvarpið er það helst
Rás 2 eða Bylgjan.“
"IRGIR (ËLM "JÎRGVINSSON SJËMAÈUR
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,2¡44
 BRENNT VÅN    NEITUN 
NYTSEMI  TVEIR EINS  RABB  VÅN
 TVEIR EINS  FROSTSKEMMD 
UMFRAM  HEF LEYFI  MURRA
,«¨2¡44
 SAMSKONAR  ÎFUG RÎÈ  JAFNFRAMT
 SIGTI  HREINSUN  VIÈUR  STRUNS
 SK¹L  EFNI  ÅÖRËTTAFÁLAG
,!53.

Nýr spjallþáttur Þorsteins Guðmundssonar, Svalbarði, fer sem
kunnugt er í loftið á Skjá einum í
mars næstkomandi en þessa dagana eru Þorsteinn og hans menn
að leita að efnilegum gamanleikurum. „Við auglýstum eftir fólki
til þess að leika í þáttunum og
fengum þrusuviðbrögð,“ segir
Þorsteinn. „Það komu hátt í hundrað manns í prufur til okkar þar
sem við tókum viðkomandi upp á
myndband. Við ætlum að fara yfir
þetta í rólegheitunum og sjá hvort
þarna leynast ekki gríðarlegir
hæfileikar. Prufurnar eru enn í
gangi og ég veit ekki annað en að
áhugasamir geti enn skráð sig.
Þetta er náttúrulega sniðugt ef

,%)4!2 !¨ '!-!.,%)+525- ¶ORSTEINN
'UÈMUNDSSON VERÈUR MEÈ SPJALLÖ¹TTINN
3VALBARÈA ¹ 3KJ¹%INUM .Ò LEITAR HANN
AÈ GAMANLEIKURUM FYRIR Ö¹TTINN OG HEFUR
FENGIÈ H¹TT Å HUNDRAÈ MANNS Å PRUFUR

fólk vill reyna sig í gamanleik.“
Hljómsveitin Flís verður með
Þorsteini í þáttunum. „Þeir eru

allir miklir húmoristar, strákarnir
í Flís, og koma til með að láta ljós
sitt skína í þættinum. Ef allt gengur upp gengur Brynhildur Guðjónsdóttir líka til liðs við okkur til
þess að það verði ekki of mikil táfýla, það verður að
hafa eina sæta
stelpu líka.“ Þorsteinn segir að
Brynhildur verði
þó ekki beint meðstjórnandi.
„Hún
verður ekki í gestgjafahlutverkinu
en
tekur virkan þátt. Það má
kannski segja að ég sé með
spilakassann en að hún sé
apinn á öxlinni.“
SËK

UR 'UÈJËNSDËTTIR VERÈUR MEÈ
¶ORSTEINI Å SPJALLÖ¾TTINUM 3VAL
BARÈA b¶AÈ M¹ KANNSKI SEGJA AÈ
ÁG SÁ MEÈ SPILAKASSANN EN AÈ
HÒN SÁ APINN ¹ ÎXLINNIm

&2¡44)2 !& &«,+)
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0OPPARINN ORÈINN SKRIF
STOFUMAÈUR Å LEÈURLÅKISSKËM
„Við erum loksins orðin 20 ára
gömul hljómsveit. Ég er búinn að
bíða eftir þessu í tuttugu ár,“
segir Björn Jörundur Friðbjörnsson, meðlimur hljómsveitarinnar
Ný danskrar, sem fagnar afmæli
sínu um þessar mundir með
útgáfu allra platna sveitarinnar,
mynddisks, safnplötu með tveimur nýjum lögum og tónleikahaldi.
„Ég er nýorðinn 37 ára og það eru
því bara 17 ár sem ég hef ekki
verið í sveitinni. Það endar með
því að maður hefur bara lifað
brotabrot af ævinni án hennar.“
Björn Jörundur segir að Ný
dönsk sé komin til að vera. „Ég
hef aldrei skilið af hverju hljómsveitir hætta. Maður hættir ekki
með hljómsveitina sína frekar en
maður hættir að vera foreldri
barnanna sinna.“ Hann segir að
Ný dönsk hafi í tvo áratugi þurft
að lifa með „versta hljómsveitarnafni sögunnar“. „Þetta nafn var
bara aulahúmor hjá 17 ára gömlum menntaskólastrákum. Það var
sett út skilti í bókabúðinni í Lækjargötu í hverri viku sem á stóð
„Ný dönsk“. Þar var vísað í dönsk
tímarit eins og Bo bedre. Djókið
var að við myndum þarna fá
ókeypis auglýsingu í hverri
viku.“
Eins og fram hefur komið verður Björn Jörundur í dómnefnd
ásamt Vilhelm Antoni Jónssyni í
Bandinu hans Bubba. „Ég kem
ekkert að því strax en þetta verkefni leggst vel í mig. Þetta er
skemmtilegt lið. Ég held að ég
reyni að vera jarðtengingin með
þessa tvo ójarðtengdu menn
nálægt mér, Villa og Bubba. Ég
verð rödd skynseminnar,“ segir
hann og hlær.
Björn starfar frá degi til dags á
auglýsingastofunni Pipar. „Ég

-%¨ ¥ 36!,"!2¨! "RYNHILD

6INS¾LDAKOSNING VEFSINS !LT OM
+ÎBENHAVN STENDUR NÒ SEM H¾ST
EN ÖRÅR ¥SLENDINGAR ERU TILNEFNDIR Å
KOSNINGUNNI 6EITINGASTAÈUR &RIÈ
RIKS 7EISSHAPPEL 4HE ,AUNDROM
AT #AFÁ VAR TILNEFNDUR FYRIR BESTA
DÎGURÈINN EN Ö¾R $ËRA 4AKEFUSA
OG $ËRA $ÒNA 3IGHVATSDËTTIR FYRIR
MENNINGARLEGT FRAMTAK EÈA OPNUN
BARSINS *OLENE &RIÈRIK HEFUR NÒ
HLOTIÈ  PRËSENT ATKV¾ÈA OG HEFUR
GOTT FORSKOT ¹ N¾STA KEPPANDA
¶¾R $ËRA $ÒNA
OG $ËRA 4AKEFUSA
ERU HINS VEGAR Å
FJËRÈA S¾TI AF SJÎ
KEPPENDUM %NN
ER ÖË M¹NUÈUR
EFTIR AF KOSNINGA
TÅMABILINU
"LOGGHEIMUM
VEITTIST Å SÅÈUSTU VIKU LIÈSINNI Å FORMI
BLOGGSÅÈU 3VERRIS 3TORMSKERS
TËNLISTARMANNS OG RITHÎFUNDAR 4V¾R
F¾RSLUR ERU NÒ KOMNAR ¹ SÅÈUNA
ANNARS VEGAR LÅTIÈ LJËÈ UM BORGAR
STJËRNARF¹RIÈ EN HIN UM RÁTTINDI
SAMKYNHNEIGÈRA 3VERRIR HEFUR EKKI
VERIÈ ÖEKKTUR FYRIR AÈ LIGGJA ¹ SKOÈ
UNUM SÅNUM HINGAÈ TIL
OG ÖVÅ EFLAUST
MARGIR SEM
B¾TA GLAÈIR
BLOGGSÅÈU HANS
INN Å MORGUN
RÒNTINN UM
NETHEIMA

&5,,/2¨)..  !5',µ3).'!34/&5 "JÎRN *ÎRUNDUR &RIÈBJÎRNSSON VINNUR ¹ AUGLÕS

INGASTOFU FR¹ KL   OG SEGIST BÒINN AÈ FULLORÈNAST (ANN HEFUR VERIÈ Å .Õ DANSKRI Å
TUTTUGU ¹R EÈA MEIRIHLUTA ¾VI SINNAR
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

starfa sem skrifstofumaður frá kl.
9-17 þótt vinnudagurinn sé alltaf
lengri en það. Ég er búinn að fá
mér inniskó úr Europris eins og
pabbi; svona leðurlíkis-skrifstofumannainniskó. Ég er svo grobbinn
af þessu að ég ætla að breyta

starfsheitinu í símaskránni úr tónlistarmaður í skrifstofumaður.
Þetta er mitt fyrsta starf á reglulegum vinnutíma. Það tekur sem
sagt aktífan karlmann með eðlilega innkirtlastarfsemi um 36 ár
að fullorðnast.“
SËK

4ËNLISTARH¹TÅÈIN )CELAND !IRWAVES
HEFUR SVO UM MUNAR SETT MARK SITT
¹ HÎFUÈBORGINA SÅÈASTLIÈNA DAGA
%IN NAFNTOGAÈASTA OG VINS¾L
ASTA HLJËMSVEIT LANDSINS 3IGUR
2ËS TËK ÖË EKKI Ö¹TT Å GLEÈINNI
3KEMMTANAÖYRSTIR ¥SLENDINGAR Å
+AUPMANNAHÎFN URÈU HISSA ÖEGAR
*ËNSI FORSPRAKKI SVEITARINNAR BIRTIST
¹ BÎRUM BORGARINNAR ¹ FÎSTUDAG
(ANN HAFÈI ÖË EKKI
FLÒIÈ GLEÈINA HEIMA
VIÈ UPP ¹ EIGIN SPÕT
UR ,IÈSMENN 3IGUR
2ËSAR TRËÈU UPP ¹
6EGA SAMA KVÎLD
EFTIR AÈ HAFA LEYFT
$ÎNUM AÈ KÅKJA ¹
HEIMILDARMYNDINA
(EIMA

Fyrri hálfleikur stenst væntingar
„Þetta hefur gengið ótrúlega vel og staðist allar
mínar væntingar,“ segir Bubbi Morthens sem nú er
hálfnaður í leit sinni að meðlimi í Bandinu hans
Bubba. Bubbi, með fríðu föruneyti, hefur komið við í
Bolungarvík og á Akureyri en í næstu viku er stefnan
sett á Neskaupstað. Áheyrnarprufunum lýkur svo í
Reykjavík laugardaginn 3. nóvember. Bubbi segir að
það hafi komið sér á óvart hversu mikið af afburðafólki leynist víða á landinu og hversu mikið sé til af
fólki sem virkilega getur sungið en það hafi líka
komið honum í opna skjöldu hversu erfitt fólki þykir
að syngja á móðurmálinu. „Þeim finnst þau ekki
hljóma rétt á íslensku og það þykir mér leiðinlegt að
heyra,“ segir Bubbi.
Heimsóknir Bubba til grunlausra einstaklinga úti í
bæ hafa fengið mestu athyglina en Bubbi lýsti því
yfir að hann hygðist sækja það hæfileikafólk sem léti
ekki sjá sig í prufunum. „Fólk hefur verið á barmi
taugaáfalls þegar við komum,“ útskýrir Bubbi og
hefur augljóslega ótrúlega gaman af þessu. „Við
fórum í sundlaugina á Akureyri og hittum þar söngvara frá Dalvík, alveg ótrúlega kraftmikinn, sem fékk
að spila á gítarinn minn,“ segir Bubbi en til gamans
má geta að sá er sérsmíðaður fyrir tónlistarmanninn
og kyrfilega merktur. „Og það fær ekki hver sem er

3+)2 &«,+ ¥ 6)..5 3+«,! %¨! (%)- "UBBI LEYFIR FËLKI EKKI

AÈ KOMAST UPP MEÈ ÖAÈ AÈ SKRËPA OG S¾KIR ÖAÈ FREKAR Å
HEIMAHÒS EÈA SKËLA OG LEYFIR ÖVÅ AÈ L¹TA LJËS SITT SKÅNA

að snerta hann,“ segir Bubbi. Þættirnir verða síðan
teknir til sýningar eftir áramót á Stöð 2 og þá kemur
í ljós hver hreppir þrjár milljónirnar og útgáfusamning.
FGG

,«¨2¡44  EINS  ON  MEÈFRAM
 MIÈ  MOKSTUR  TRÁ  ARK 
ÅL¹T  TAU  KR
,2¡44  ROMM  IM  NEI 
NOT  ÈÈ  SKRAF  SÁRRÅ  TT
 KAL  AUK  M¹  URRA

Erum við hrædd
við jafnrétti?
Jafnréttisráðstefna miðvikudaginn 24. október kl. 14:00 í ráðstefnusal
Keilis, miðstöðvar vísinda, fræða og atvinnulífs á Keflavíkurflugvelli.
Sent út um fjarfundabúnað til fræðslumiðstöðva um allt land.

+EILIR Ä SAMSTARFI VIċ SÄMENNTUNARMIċSTÍċVAR ATVINNUěRÊUNARFÀLÍG OG TENGSLANET KVENNA ¸ LANDS
BYGGċINNI STENDUR FYRIR R¸ċSTEFNU UM STÍċU JAFNRÀTTISM¸LA ěANN  OKTÊBER 
$AGSKR¸ R¸ċSTEFNUNNAR
14:00 - 14:15 Opnunarávarp - *ÊHANNA 3IGURċARDÊTTIR FÀLAGSM¸LAR¸ċHERRA
14:15 - 14:45 Kona á Kárahnjúkum - 9RSA 3IGURċARDÊTTIR VERKFRäċINGUR OG RITHÍFUNDUR
14:45 - 15:15 Kynbundinn launamunur: Hvað má gera og hvað má EKKI gera!
- ôORL¸KUR +ARLSSON FORSETI VIċSKIPTADEILDAR (¸SKÊLANS Ä 2EYKJAVÄK
15:15 - 15:45 Það er staður í helvíti fyrir konur sem hjálpa ekki hver annarri
,OTTA 3NICKARE STJÊRNENDAR¸ċGJAFI OG ANNAR HÍFUNDUR SAMNEFNDRAR BÊKAR
15:45 - 16:15 Játning karlrembunnar - ,ARS %INAR %NGSTRÍM ATHAFNAMAċUR R¸ċGJAFI OG HÍFUNDUR
SAMNEFNDRAR BÊKAR
16:15 - 16:30 Hjallastefna fyrir fullorðna - -ARGRÀT 0¸LA ªLAFSDÊTTIR FRAMKVäMDASTJÊRI (JALLASTEFNUNNAR
Kaffi
16:50 - 17:00 Samantekt.
17:00 - 17:30 Pallborð - RELÄA %YDÄS 'UċMUNDSDÊTTIR LEKTOR VIċ (¸SKÊLA ¤SLANDS stýrir
umræðum. Í pallborði sitja -ARGRÀT 0¸LA ªLAFSDÊTTIR, 2UNÊLFUR GÑSTSSON
FRAMKVäMDASTJÊRI +EILIS, 3TEF¸N 'UċMUNDSSON HJ¸ FÀLAGI ¸BYRGRA FEċRA,
9RSA 3IGURċARDÊTTIR og ôORL¸KUR +ARLSSON.
Dúett, Sonnetta og myndlist. Sigurður Ingólfsson og Ólöf Björk Bragadóttir.
Léttar veitingar og kynningar í anddyri.
Fundarstjóri verður Tinna Gunnlaugsdóttir, Þjóðleikhússtjóri.

Markmið

Útsendingar

-ARKMIċ R¸ċSTEFNUNNAR ER Aċ RäċA STÍċU JAFNRÀTTISM¸LA OG
LEIċIR TIL Aċ AUKA JAFNRÀTTI KYNJANNA ¸ VINNUMARKAċI 3ÀRSTAK
LEGA VERċUR FARIċ OFAN Ä HVERNIG UPPELDI OG MENNINGARLEGT
UMHVERFI HEFUR ¸HRIF ¸ VIċHORF OG SJ¸LFSMYND KYNJANNA 2äTT
VERċUR HVERNIG BäċI KYNIN GETA UNNIċ MEċ GILDISHLAċIN
VIċHORF KYNSLÊċANNA TIL KYNJAHLUTVERKA VIċHORF SEM BIRTAST
Ä ÍLLU OKKAR UMHVERFI FR¸ FäċINGU Ä SJÊNVARPI TÄMARITUM
KENNSLU STOFUM HEIMILUM OSFRV

2¸ċSTEFNAN VERċUR SEND ÑT UM FJARFUNDABÑNAċ TILôEKKINGAR
NETS !USTURLANDS %GILSSTÍċUM .ÔHEIMA ¸ (ÍFN 6ERKMENNTA
SKÊLA !USTURLANDS ¸ .ORċFIRċI 6ISKU 6ESTMANNAEYJUM &AR
SKÊLA . 6%34 3AUċAKRÊKI 3ÄMEYJAR !KUREYRI ôEKKINGARSETURS
ôINGEYINGA (ÑSAVÄK &RäċSLUNET 3UċURLANDS ¸ 3ELFOSSI Ä )ċU
OG Ä 'RUNNSKÊLA -ÔRDALSHREPPS Ä 6ÄK

"YGGċASTOFNUN
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Hinn „þögli“
meirihluti

Í

slenska þjóðin skiptist í tvennt;
minnihluta og þöglan meirihluta. Í þögla meirihlutanum sem
rúmlega 60 prósent þjóðarinnar
tilheyra eru kommúnistar, laumukommúnistar, kratadindlar, græningjar,
eyðingaröfl,
hommar,
mussukerlingar,
femmur
og
trukkalessur – auk framsóknarhyskis sem skiptist í jarðálfa í
framsóknarfjósum og samviskulausa mafíósa sem lifa eins og
rottur í holræsakerfi sérhagsmuna.

¶%33) sundraði hópur er á móti
frelsi og berst fyrir jafnrétti með
því að koma í veg fyrir að dugmiklir einstaklingar fái að njóta
sín. Öfund er svo mikil að stjórnmálaflokkar innan meirihlutans
geta ekki starfað saman af ótta við
að samstarfsaðilar njóti góðs af
samstarfinu.
®&5'4

við hinn sundurlynda
meirihluta er minnihlutinn algjörlega ópólitískur og stendur saman
um einn Foringja, einn Flokk og
eitt vandað Minningargreinablað
sem er í eigu góðra kapítalista en
ekki óuppdreginna götustráka. Til
að efla framfarir hefur minnihlutinn einkavætt mestalla þá sameign sem meirihlutinn hafði nurlað
saman enda er það eðli fjármagns
að vera því máttugra sem það er í
færri höndum. Þorskur hefur
margfaldast í verði síðan hann
slapp úr sameignarbúrinu, og
sama mun gerast með orkuna í
iðrum jarðar.

¶%33)

samstæði minnihluti trúir
á frelsi og framfarir, áfengi í matvöruverslunum, álver, útrásir,
kaupréttarsamninga, greiningardeild lögreglunnar, ættingja og
vini í Hæstarétti og umfram allt
trúir hann á Flokkinn sinn sem
telur 50 þúsund flokksfélaga.
Kjörorð Flokksins er: Enginn
maður er svo merkilegur að Flokkurinn sé ekki miklu merkilegri!

7:HIJ@6JE>CEJC@IJG
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67H"]ZbaV`Zg[^!]gVÂVhi^aa^8gj^hZ8dcigda!]Vad\Zca_h!
\Z^haVhe^aVgV!+]{iVaVgV!ad[i`¨a^c\jd\bVg\i[aZ^gV#
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4), '!-!.3 er forseti lýðveldisins ævinlega valinn úr meirihlutanum. Síðan er flogið með
hann í einkaþotu þar til hann fattar hjá hverjum hann vinnur í raun
og veru. Sömuleiðis eru máttlitlir
meirihlutaflokkar stundum ráðnir
í aðstoðarstarf hjá minnihlutanum, því að þegar eitthvað klúðrast
er gott að geta rekið aðstoðarmennina. Á Íslandi hefur minnihlutinn ráðið svo lengi sem elstu
menn muna og sagt meirihlutanum að halda kjafti. Því kalli er
meirihlutinn samtaka um að hlýða
og er þess vegna kallaður „hinn
þögli“ meirihluti.

>HJOJ9"B6M
KZgÂ[g{

'#+.%#%%%`g#
=h{eVaa^ZgZ``^^cc^[Va^ÂkZgÂ^

(*¹7G:NIIJGÌ;GÌ7¡GJK:GÁ>
>HJOJ9"B6MZgZ^cc^\[{VcaZ\jgbZÂ[gVbgh`VgVcY^(*¹WgZni^c\jb[g{6gXi^XIgjX`h#KZgÂ[g{(#))%#%%%`g#

'«¨!. $!'
¥ DAG ER M¹NUDAGURINN 
OKTËBER  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#."&-#

