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REYNAST
OFT VEL OG MEÈAL
ÖESS
SEM VIRKAR
¹G¾TLEGA
ER AÈ N¹ BURT
RAUÈVÅNS
BLETTUM MEÈ
ÖVÅ AÈ L¹TA
SALT LIGGJA ¹
ÖEIM F¾GJA
SILFURSKARTG
RIPI
KREMI OG LOSA MEÈ TANN
STURTUHAUSUM UM STÅFLUR Å
AÈ L¹TA Ö¹ LIGGJAMEÈ ÖVÅ
Å KËKI
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VEX MÎRGUM
ÖESS AÈ HÒN Å AUGUM EN TIL
VERÈI MINNA
ER ¹G¾TT AÈ
BYRJA BARA NËGUM¹L
TÅMANLEGA
%F ÖAÈ
VEGAR MIKILV¾GT ER GERT ER HINS
AÈ BRÕNA FYRIR
HEIMILISFËLKI
AÈ GANGA VEL
AÈ EKKI ÖURFI
UM SVO
AÈ
AFTUR OG AFTUR VINNA ÎLL VERK
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¥SLENSKI
DAGURINNSKRAPP

"REIÈHOLTSS VERÈUR HALDINN Å
KËLA
N¾STKOMANDI  NËVEMBER
FR¹ KLUKKAN
 TIL  !ÈSTAÈA
VERÈUR ¹
STAÈNUM TIL
ÖESS AÈ SKRAPPA
OG FÎNDRA OG
BOÈIÈ
UPP ¹ SÕNIKENNSLU VERÈUR
Å ÕMISS
KONAR FÎNDRI
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Gítarinn eigulegasti
hluturinn á heimilinu

fasteignir
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Allar mögulegar
gerðir eftir
hvers og eins
óskum
- Sjá heimasíðu
okkar
Mælum, teiknum
og setjum upp

29. OKTÓBE

www.byggingavorur
.com

Koma fallegus

BÍLSKÚRS

tu stigarnir

OG

Nýbyggðar íbúðir í
hjarta borgarinnar

frá Mex ?

ÁRMÚLA 42
- SÍMI 553
4236

IÐNAÐARHU
• Hurðir til
RÐIR
á lager
• Eldvarnarhurðir • Smíðað eftir máli
• Öryggishurðir

HEIMILI
¶ËRI ÖYKIR RËANDI

AÈ LEIKA ¹ GÅTARINN

EFTIR LANGAN

Við látum þér

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax
.is
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að spila og
syngja ljóð
íslensku,“
útskýrir Þórir. sem þau eiga að
læra í
Aðspurður
um að
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3LEGIST UM JËLA
STEMNINGUNA
"Ë OG &ROSTRËSIR VERÈA
MEÈ JËLATËNLEIKA Å BYRJ
UN DESEMBER
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sem þér líður

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi
896 6694
edda@remax
.is

vel...

NÚNA

699 6165

Stofurnar eru
bjartar
og rúmgóðar.

Í

búðirnar
sem um ræðir
frá 86,6 til
eru
100,8 fermetrar
stærð og eru
að
á annarri,
og fjórðu
þriðju
hæð í sex
íbúða
Þeim er
skilað fullbúnum húsi.
gólfefnum
með
og innrétting
ekkert hefur
um
verið til sparað og
efni og hönnun.
við
Eldhúsinnréttingar eru sprautula
Áslaug María
kkaðar í ljósum
Stella Ósk
lit, háglans
Sölufulltrúi
með inngreypt
Sölufulltrúi
8200 301
höldum og
á öllum skúffubra um
693 4669
aslaug@rema
x.is
og hurðum
utum
stellaosk@rem
eru demparar
ax.is
plötur eru
. Borðúr granít í
dökkum lit.
Tæki eru
frá Eirvík
og þess má
geta að Mile-uppþ
vottavélar
innbyggðar
eru
í innrétting
arnar.
Snyrtingar
eru flísalagða
og gólf og
r í hólf
hornbaðkar
með nuddi
fylgir íbúðum
Hilmar
á 2. og 3.
Eir
hæð en
sturta með
Sölufulltrúi
sturtuklef
Sölufulltrúi
892 2982
a íbúðum
4. hæð.
á
660 6085
hilmarosk@re
max.is eir@remax.is
Mikil lofthæð
er í íbúðunum og allar
hurðir sérsmíðað
ar í yfirstærð
. Þær eru
úr ljósri
eik og skápar
líka. Hurðir
íbúðunum
út
úr
eru sérhannað
ar
það í huga
að veita mikla með
vörn. Gólf
hljóðeru með eikarpark
sem lagt
eti
á

HRINGDU

Stefán Páll
Jónsson
Löggiltur fasteignasali

Hjá Remax Þing
eru
nýjar og glæsilega til sölu
herbergja íbúðir r þriggja
við Laugave
g.

líða vel... !

Seldu þar

Benedikt
Sölufulltrúi
661 7788
benolafs@rem

VINNUDAG

    
  

Að leika á
hljóðfæri getur
veitt ýmiss
ánægju og
konar
verið streitulos
andi í senn.
Andri Karlsson
Þórir
heldur mikið
sem hann
upp á gítarinn
telur einn
sinn
af eig l
h i

Nýbyggðar
íb
í hjarta borg úðir
arinnar

Fólk getur gleymt
fólk getur gleymt hvað þú segir,
En fólk gleymir hvað þú gerir...
því aldrei hvernig
lætur þeim
þú
líða...

3ÁRBLAÈ UM FASTEIGNIR
¥ -)¨*5 ",!¨3).3

R 2007

Þjónusta ofar
öllu

Mex - byggingavö
rur
Sími 567 1300
og 848 3215

Öll tæki í nýju
íbúðunum eru vönduð.
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Fékk áritaða treyju
frá landsliðinu
"AR¹TTUSAGA (ILMARS HEILLAÈI HARÈJAXLANA
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Evrulaun geta leitt
til tvöfalds hagkerfis
Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins útilokar ekki að evrulaun verði
rædd í komandi kjarasamningum. Stefnir í tvöfalt hagkerfi, segir lektor.

(ARRY HELLIR Å SIG
(ARRY PRINS EYDDI 
ÖÒSUND KRËNUM Å BRENNI
VÅN UM HELGINA

6)..5-!2+!¨52 Til greina kemur að ræða launa-
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(EIMILD UM OKKUR
b3VO ER ALLTAF SPURT HVERS VEGNA
bEKKI MEGI STYGGJA MINNIHLUTA
HËPAm ¶¹ GLEYMIST AÈ ALLT OKKAR
ORÈBRAGÈ ER HEIMILD UM OKKUR
SJ¹LF EN EKKI SKOTSPËNINNm SKRIFAR
'UÈMUNDUR !NDRI 4HORSSON

greiðslur í evrum í komandi kjarasamningum, segir
Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka
atvinnulífsins.
Grétar Þorsteinsson, forseti ASÍ, sagði í blaðinu í
gær að evrulaun yrðu ef til vill rædd í viðræðunum.
„Þetta hefur ekki verið rætt formlega en við
höfum hugsað um þetta. Málið snýst aðallega um
áhættuna; það getur verið betri áhættudreifing fyrir
starfsmenn og fyrirtæki ef laun eru greidd í evrum
eða öðrum gjaldmiðli. Það eru auðvitað mörg
fyrirtæki með tekjur sínar að mestu í erlendri
mynt,“ segir Vilhjálmur Egilsson.
Ólafur Ísleifsson, lektor við viðskiptadeild
Háskólans í Reykjavík, segir þessi ummæli til

marks um að evran komi inn í íslenskt hagkerfi
smátt og smátt og án pólitískrar ákvörðunar. Evran
taki sig upp sjálf.
„Evran kæmi þá hingað fyrir tilverknað fjölda
aðila þar sem hver leitast við að taka ákvarðanir út
frá eigin hagsmunum. Og þarna eru komnir forystumenn launafólks og atvinnurekenda sem telja að það
geti þjónað hagsmunum beggja að semja um kaup
og kjör í erlendri mynt.“
Ólafur segir að nú stefni í tvöfalt hagkerfi: „Þeir
sem eru í krónunni og okurvöxtunum og svo hinir.“
Ákjósanlegra væri að stjórnvöld tækju um þetta
yfirvegaða ákvörðun með formlegum hætti, því
annars sé gengisáhættan skilin eftir hjá þeim sem
ekki komast hjá henni.
KËÖ
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+EFLAVÅK ¹
TOPPINN
+EFLAVÅK VANN .JARÈVÅK
  Å 3UÈURNESJA
SLAG TOPPLIÈANNA Å
)CELAND %XPRESS
DEILD KARLA Å
KÎRFUBOLTA Å
G¾RKVÎLD
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skrifstofu forseta og óska eftir
viðtali við hann. Að sögn Örnólfs
Thorssonar forsetaritara ber fólk
oft upp persónuleg málefni við
forsetann. „Fólk
vill þá láta í ljós
skoðanir sínar,
bera upp álitaefni
eða óska liðsinnis
um alls konar
málefni.“
Ólafur Ragnar
«,!&52 2!'.!2
Grímsson er ekki
'2¥-33/.
með fasta
viðtalstíma en tekur daga undir
viðtöl með reglulegu millibili,
segir Örnólfur.
Fólk getur þurft að bíða í allt að
mánuð eftir að fá viðtal við
ráðherra. Allir ráðherrarnir, utan
þriggja, eru með fasta viðtalstíma.
KËÖ  SJ¹ SÅÈU 
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34*«2.-, Margir hringja á

Óhjákvæmilegt
að ræða færslu
olíubirgðanna
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Margir með
persónuleg málefni til Ólafs

"JÎRN )NGI (RAFNSSON
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6IÈTALSTÅMAR FORSETA ¥SLANDS
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"*!24 35¨!534!. 4), ¥ DAG
VERÈUR NORÈAN STREKKINGUR AUSTAST
¹ LANDINU ANNARS MUN H¾GARI ¡L
NORÈAN OG VESTAN TIL EN LENGST AF
BJART VEÈUR ¹ LANDINU SUÈAUSTAN
VERÈU (ITI N¹L¾GT FROSTMARKI

 '«¨2) 345.$ (ERRA +ARL 3IGURBJÎRNSSON BISKUP OG 'UNNAR (J¹LMTÕSSON HEILSAST EFTIR H¹TÅÈARMESSU ¹ 'RUND Å G¾R EN Å DAG ERU
 ¹R FR¹ ÖVÅ AÈ DVALAR OG HJÒKRUNARHEIMILIÈ VAR VÅGT +RISTJ¹N «LAFSSON STENDUR AÈ BAKI 'UNNARI (¹TÅÈARMËTTAKA VERÈUR ¹ 'RUND Å
DAG EN UM HELGINA GERÈI HEIMILISFËLK STARFSFËLK OG VELUNNARAR 'RUNDAR SÁR GLAÈAN DAG Å TILEFNI TÅMAMËTANNA
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HUGI FERÈAMANNA ¹ 6IÈEY HEFUR AUKIST EFTIR AÈ LISTAVERK 9OKO /NO VAR VÅGT

&RIÈARSÒLAN LAÈAR FËLK ÒT Å 6IÈEY
&%2¨!¶*«.534! „Við finnum að það
er aukinn áhugi á eyjunni, það er
ekki spurning,“ segir Einar Steinþórsson, sem ferjar fólk út í Viðey
í gegnum Viðeyjarferðir.
Listakonan Yoko Ono afhjúpaði
friðarsúlu við athöfn í eynni 9.
október á afmælisdegi eiginmanns
hennar Johns heitins Lennon.
Einar segir að síðan hafi talsverður hópur erlendra ferðamanna farið út í eyjuna. „Auðvitað

%).!2 -%¨ 6)¨%9 ¥ "!+3µ. 3EGIR FLEIRI
HEIMS¾KJA 6IÈEY EFTIR AÈ LISTAKONAN
9OKO /NO AFHJÒPAÈI ÖAR FRIÈARSÒLU TIL
MINNINGAR UM *OHN ,ENNON

var þetta gert í lok ferðamannatímabilsins, en það er ekki vafi á
því að það verður meira að gera
næsta sumar. Þessi súla er viðbót
við það sem við höfum upp á að
bjóða.“
Auk þess að fara almennar
ferðir býður Einar upp á sérferðir
út að ljósasúlunni klukkan 20 á
hverju kvöldi. Þær ferðir verða
farnar fram að 8. desember þegar
slökkt verður á súlunni.
KËÖ

son, formaður borgarráðs, telur
ljóst að byggðaþróun í og við
Örfirisey verði slík að það muni
kalla á umræðu um færslu
olíubirgðastöðvarinnar burt frá
svæðinu.
„En það þarf að finna þá valkost
sem er annaðhvort jafngóður eða
betri,“ segir hann.
Verkefnisstjórn sem skoðað
hefur mögulegan flutning
olíubirgðastöðvarinnar hefur
komist að því að henni væri best
komið áfram í Örfirisey, miðað
við óbreytt skipulag. Stjórnin
hefur raðað mögulegum staðsetningum í röð, og koma
Brimnes, Keilisnes og Álfsnes
næst Örfirisey sem æskilegar
SH  SJ¹ SÅÈU 
staðsetningar.
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.OKKRIR ÎKUMENN MISSTU STJËRN ¹ BÅLUM SÅNUM Å H¹LKU Å FYRRINËTT
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Stútar veittust að lögreglu

Slitinn vír olli
rafmagnsleysi
35¨52,!.$ Slitinn vír í rafmagns-

Lögregla lenti í
fyrrinótt upp á kant við tvo ölvaða
menn sem misst höfðu stjórn á
bílum sínum í óvæntri hálku.
Fimmtán umferðaróhöpp urðu frá
því klukkan ellefu í fyrrakvöld og
til morguns, sem flest mátti rekja
til hálku. Alls voru sjö teknir fyrir
ölvunarakstur. Fjórir þeirra höfðu
klesst á.
Um klukkan þrjú ók ölvaður
maður
á
stjórnkassa
fyrir
umferðarljós við gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar.
Eftir óhappið flúði hann út í
myrkrið í átt að Kringlunni.
Vegfarendur gátu gefið lögreglu
,®'2%',5-,

Þorgeir, kemur hljómsveitin
ekki nakin fram næst?
b4JA ÖAÈ MYNU EFLAUST MARGIR M¾TA
¹ SLÅKA TËNLEIKA EN SPURNINGIN ER
HVORT NOKKUR MYNDI HLUSTAm
(LJËÈF¾RALEIKARAR 3INFËNÅUHLJËMSVEITAR
¥SLANDS SPILUÈU ¹ N¹TTFÎTUNUM UM
HELGINA OG VORU TËNLEIKARNIR VEL SËTTIR
¶ORGEIR 4RYGGVASON ER KYNNINGARSTJËRI
HLJËMSVEITARINNAR

ËH¾FA TIL AKSTUR ¶EGAR MENN AKA SVO
ÎLVAÈIR Å H¹LKU ER VOÈINN VÅS
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

greinargóða lýsingu á manninum
og hóf hún þegar leit að honum.
Maðurinn fannst við Kringluna
en var ekki á þeim buxunum að
láta handtaka sig og veitti lögreglu-

Framtíð Kolaportsins
í Tollhúsinu óráðin

"/¨!2 !¨34/¨ !RNOLD 3CHWARZENEGGER

Framkvæmdastjóri Kolaportsins segir verslunarmenn þar uggandi um framtíðina, þrátt fyrir yfirlýsingar borgarstjóra. Óttast að tollstjóri segi jafnvel upp
leigusamningnum. Borginni velkomið að borga 330 milljónir fyrir bílastæðin.

RÅKISSTJËRI +ALIFORNÅU HEITIR AÈSTOÈ VIÈ Ö¹
SEM MISSTU ALLT SITT
&2¡44!",!¨)¨!0

3KËGARELDARNIR Å +ALIFORNÅU

Meintra brennuvarga leitað

-)¨"/2'). „Þótt við séum bjartsýn

eftir orð Dags er björninn ekki
unninn,“ segir Gunnar Hákonarson, framkvæmdastjóri Kolaportsins. „Við vitum í raun ekkert
hver framtíðin verður og allir sem
eru hér inni með rekstur eru í
óvissu og hættir að gera plön fram
í tímann.“
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri sagði í blaðinu um síðustu
helgi að hann vildi að Kolaportið
fengi að vera áfram á sínum stað.
Honum finnst „galin hugmynd“ að
það víki fyrir bílastæðum.
Gunnar hefur ekki heyrt að
Dagur hafi rætt þetta við ríkið, „og
vandamálið er auðvitað það að
borgin á ekki húsið,“ segir hann.
Hann óttast að tollstjóri fái sig
jafnvel fullsaddan af Kolaportinu
og segi upp samningum. „Og borgin
gæti ekkert gert í því. Þeir segja
þá bara upp húsaleigunni og
markaðurinn er dauður.“ Hann
vonar þó að „menn fari ekki að taka
þetta eftir tilfinningalegum rökum
hjá ríkinu“.
Borgarstjóri hefur reifað þá hugmynd að tollstjóraembættið fái
pláss undir bíla í 1.300 bílastæða
kjallara sem rís nú í næsta nágrenni
Tollhúss.
Einnig kemur til greina að falla
frá kröfu um lágmarksbílastæðafjölda, sem fylgir fyrirhugaðri
stækkun á Tollhúsinu.
Samkvæmt upplýsingum úr fjármálaráðuneyti, sem er eigandi Tollhússins, hefur afstaða nýs borgarstjóra ekki verið rædd.
„Það var komin ákveðin lending
með fyrri meirihluta, sem gerði
ráð fyrir að Kolaportið yrði þarna

"!.$!2¥+). !0 Slökkviliðsmenn í

Kaliforníu vonuðust til að takast
að halda í skefjum skógareldunum sem enn loga, þrátt fyrir að
spáð hafi verið þurrara og heitara
veðri og að hús séu enn talin í
hættu. Alls hafa skógareldarnir
náð yfir um 200.000 hektara
lands.
Arnold Schwarzenegger
ríkisstjóri hét því í gær að
meintir brennuvargar, sem
grunaðir væru um að hafa komið
hamförunum af stað, yrðu eltir
uppi og látnir svara til saka. 1.790
hús hafa brunnið, flest í kringum
San Diego. Tjónið nemur
milljörðum Bandaríkjadala.
AA

²46!20
/RÈ KVÎLDSINS HEYRAST ¹ NÕ
$AGSKR¹RLIÈURINN /RÈ KVÎLDSINS VERÈUR
SETTUR AFTUR ¹ DAGSKR¹ 2¹SAR  ¶¹TTUR
INN VAR TEKINN AF DAGSKR¹ FYRIR NOKKRU
EN Å KJÎLFAR FUNDAR ELDRI BORGARA MEÈ
0¹LI -AGNÒSSYNI ÒTVARPSSTJËRA MUNU
/RÈ KVÎLDSINS HEYRAST ¹ NÕ ¹ 2¹S 
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$YRAVÎRÈUR MEIDDIST Å ANDLITI
.OKKRAR LÅKAMS¹R¹SIR VORU K¾RÈAR TIL
LÎGREGLU EFTIR AÈFARANËTT SUNNUDAGS
¶EIRRA ALVARLEGUST VAR ¹R¹S ¹ DYRA
VÎRÈ ¹ SKEMMTISTAÈNUM 3ËLON EN
HANN SKADDAÈIST NOKKUÈ Å ANDLITI
4ALSVERÈUR ERILL VAR HJ¹ LÎGREGLU EINS
VENJAN ER ¹ FULLU TUNGLI
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mönnunum mótspyrnu. Hann var
yfirbugaður og vistaður í fangageymslum.
Skömmu síðar ók annar drukkinn maður á umferðarljós á gatnamótum Bústaðavegar og Grensásvegar. Hann lét óhappið lítið á sig
fá og hélt förinni áfram eftir
Grensásvegi, þar sem hann missti
loks stjórn á bíl sínum sem hafnaði á strætóskýli. Honum var ekið
á slysadeild með minni háttar
áverka. Þar rann á manninn æði
og réðst hann bæði á lögregluþjóna og lækna sem þar voru.
Honum var einnig komið í fangaklefa að lokinni aðhlynningu.
SH

^^^[PUK\YPZ
[PUK\Y'[PUK\YPZ

línu við Torfastaði hjá Reykholtshverfi olli því að rafmagn fór af
Biskupstungum og víðar á
laugardagskvöld. Um tvær
klukkustundir tók að koma
rafmagninu aftur á, og þurftu
íbúar á svæðinu að láta sér nægja
ljóstíru frá kertum á meðan.
Lárus Einarsson, tæknistjóri
hjá Rarik á Suðurlandi, segir að
snjór hafi tafið viðgerðir á
vírnum, því viðgerðarmenn hafi
fest bíl sinn á leiðinni að rafmagnslínunni þar sem vírinn
slitnaði. Kalla þurfti út gröfu til
þess að ná bílnum upp, og gátu þá
viðgerðir loksins hafist.
SÖS

(ÁRAÈSDËMUR 3UÈURLANDS

Þrír í varðhald í
nauðgunarmáli
,®'2%',5-, Þrír karlmenn voru

úrskurðaðir í gæsluvarðhald til
næsta fimmtudags í Héraðsdómi
Suðurlands í gær. Mennirnir voru
handteknir í heimahúsi á Selfossi
aðfaranótt laugardags, í tengslum
við nauðgunarmál.
Í fréttatilkynningu kemur fram
að málið sé í rannsókn hjá
rannsóknardeild lögreglunnar á
Selfossi. Vegna rannsóknarhagsmuna sé ekki hægt að veita
neinar frekari upplýsingar um
málið. Ekki náðist í Þorgrím Óla
Sigurðsson aðstoðaryfirlögregluþjón á Selfossi vegna málsins. SÖS
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áfram með ýmsum breytingum, en
nú er komin upp alveg ný staða
mála og við sjáum til hvernig verður brugðist við því,“ segir Þórhallur
Arason, skrifstofustjóri fjárreiðuog eignaskrifstofu.
Líkt Gunnari, minnir Þórhallur á
að bílastæðin sem Dagur vísaði til
eru ekki eign borgarinnar. „Þau
eru í eigu Portusar og kosta víst
eitthvað um 3,3 milljónir hvert og
eitt.
Hundrað bílastæði myndu þá
kosta um 330 milljónir. Ef borgin

PORTIÈ ER ÖEKKT FYRIR FJÎLBREYTI
LEGT VÎRUÒRVAL OG MANNLÅF SEM
FINNST EKKI Å VERSLUNARMIÈ
STÎÈVUM BORGARINNAR "ORG
ARSTJËRI HEFUR SAGT AÈ HANN
VILJI KOMA Å VEG FYRIR AÈ ÖETTA
MANNLÅF VERÈI bSËTTHREINSAÈm
BURT
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

vill greiða fyrir þau er það svo sem
ágætt.“
Spurður hvort leigusamningi
verði hugsanlega rift endurtekur
hann að þetta hafi ekki verið rætt.
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri svaraði ekki skilaboðum
vegna þessa máls, en Margrét
Sverrisdóttir, forseti borgarstjórnar, segir meirihlutann „mjög
hlynntan“ starfsemi Kolaportsins.
„Ég held að við bara leysum þetta.“
Ekkert sé þó frágengið.
KLEMENS FRETTABLADIDIS

KEMUR AÈ EKKI VERÈI KRAFIST AÈGANGSEYRIS
Å LISTASÎFN BORGARINNAR

,ISTASÎFN 2EYKJAVÅKURBORGAR

Frír aðgangur
til athugunar
34*«2.-, Til skoðunar er innan
borgarkerfisins að fella niður
aðgangseyri að listasöfnun
borgarinnar.
Slíkt fyrirkomulag var tekið
upp á Listasafni Íslands fyrir
nokkrum misserum með þeim
árangri að aðsókn hefur aukist.
Signý Pálsdóttir, skrifstofustjóri menningar- og ferðamálasviðs, segir málið til athugunar
samhliða gerð starfs- og fjárhagsáætlunar. Margrét Sverrisdóttir,
forseti borgarstjórnar, segir
ríkan vilja innan borgarstjórnar á
að veita ókeypis aðgang að
listasöfnunum, í það minnsta að
gerð verði tilraun í þá átt.
VE

3VEITARFÁLÎG G¾TU ÖURFT AÈ GREIÈA FYRIR ÖRIÈJUNG ÖJËÈVEGA ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU

«VÅST HVAÈAN AURINN KEMUR
3!-'®.'52 Jón Rögnvaldsson vegamálastjóri segir
ekki liggja í augum uppi hvaðan fé ætti að koma til
sveitarfélaganna, ef þriðjungur þjóðvega á höfuðborgarsvæðinu verður endurskilgreindur sem
sveitarfélagavegir.
Vegagerðin hefur haft rekstur
og viðhald þessara vega á sinni
könnu. Fari þeir yfir til sveitarfélaga minnka fjárheimildir
Vegagerðarinnar ekki, segir Jón.
„Það breytir í sjálfu sér ekkert
tekjunum. Stærstur hluti af okkar
tekjum er skattur af bensíngjaldi
og slíku og það fer ekkert eftir því
hvar er ekið. Þetta finnst sumum
*«.
sveitarfélagamönnum sjálfsagt
2®'.6!,$33/.
skrítið, en það er ekkert hægt að
sundurgreina það sem stendur.
Síðan fáum við bein framlög frá ríkinu.“
Því liggi ekki í augum uppi hvaðan peningar ættu
að koma til sveitarfélaganna vegna þessa verkefnis.
Samkvæmt nýjum vegalögum, sem taka gildi um

5-&%2¨!2¶5.') 3AMKV¾MT VEGA

LÎGUM SEM GILDI TAKA UM ¹RAMËT ER
ÖAÈ 6EGAGERÈARINNAR AÈ SKILGREINA HVAR
ÖJËÈVEGIR SÁU OG HVAR EKKI

áramótin, eigi Vegagerðin að skilgreina hvað séu
þjóðvegir og hvað ekki. „Hitt er svo annað mál að
þær hugmyndir yrðu að sjálfsögðu sendar sveitarfélögunum og þau geta sagt sitt álit á þeim.“
Spurður hvort sveitarfélög geti þá neitað að hlýða
þeim úrskurði Vegagerðarinnar, segir Jón að líklega
kæmi til kasta samgönguráðherra að ákvarða um það.
KËÖ

Með ánægju
Við erum hagkvæm. Þjónusta okkar er skilvirk við bókanir
og persónuleg um borð. Við erum sveigjanleg og gerum allt
sem í okkar valdi stendur til að gera ferðalagið skemmtilegt.

F í t o n / S Í A

F I 0 2 3 6 1 6

með ánægju
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&ARÖEGAÖOTA RANN ÒT AF FLUGBRAUT ¹ +EFLAVÅKURFLUGVELLI Å FYRRINËTT ENGINN SLASAÈIST

3AMTÎK MËÈURM¹LSKENNARA

Náðu ekki að hemla í hálku

Vilja að íslenska
verði þjóðtunga

&,5' Farþegaþota rann út af flugbraut eftir lendingu á Keflavíkurflugvelli í fyrrinótt. Vélin var að
beygja inn á akstursbraut að flugstöðinni þegar nefhjólið rann af
brautinni. Engan sakaði í óhappinu,
sem kom til vegna mikillar hálku á
flugbrautinni.
188 íslenskir farþegar voru í
þotunni ásamt tíu manna áhöfn.
Vélin, sem er af gerðinni Boeing
737-800 og er á vegum flugfélagsins JetX, var að koma frá Tyrklandi þegar slysið varð. Farþegar
þurftu að bíða í klukkustund eftir
að yfirgefa vélina eftir lendingu.
Bragi Baldursson hjá Rannsóknarnefnd flugslysa segir bremsu-

2!.. ²4 !& 4ILDRÎG SLYSSINS ERU Å RANN
SËKN HJ¹ 2ANNSËKNARNEFND FLUGSLYSA
2ANNSËKNARMAÈUR SEGIR H¹LKU ¹ BRAUT
INNI HAFA VERIÈ MEIRI EN FLUGMENN ¹TTU
VON ¹
-9.$0,, +%4),33/.

skilyrðin á brautinni við lendingu
ekki hafa verið jafn góð og flug-

menn hafi haldið. Þess vegna hafi
vélin ekki hægt nógu vel á sér, og
flugmenn þurft að beina henni inn
á akbrautina að flugstöðinni.
„Þetta er þekkt vandamál sem
verður þegar hitastigið hangir við
frostmarkið og hitinn við brautina
er rétt undir frostmarki,“ segir
hann. Vettvangsrannsókn rannsóknarnefndarinnar lauk síðdegis
í gær og verður flugriti vélarinnar
sendur til greiningar í Bretlandi.
Aðspurður hvort flugmennirnir
hafi brugðist rétt við aðstæðunum
segir Bragi allt líta út fyrir það.
Í tilkynningu frá JetX eru
óþægindi farþega vegna óhappsins hörmuð.
SÖS

Skatturinn spyr um
gömul umsýslugjöld
(!-342!¨ ¥BÒAR 'AZA BORGAR HAMSTRA
BENSÅN Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

¥SRAELAR HERÈA TÎKIN

Minna eldsneyti
flutt til Gaza
'!:! !0 Ísraelsk yfirvöld
byrjuðu í gær að sjá til þess að
minna eldsneyti bærist inn á
Gaza-svæðið. Aðgerðirnar eru
liður í að efna loforð um að auka
þrýsting á Hamas-liða, sem þar
stjórna.
Dor Alon, ísraelska orkufyrirtækið sem selur eldsneyti til
Gaza, staðfesti að það hefði
fengið fyrirmæli frá ísraelska
varnarmálaráðuneytinu um að
draga úr eldsneytissendingum.
Í fyrra mánuði lýsti Ísraelsþing
Gaza „óvinasvæði“ og samþykkti
áætlunina um að draga úr
eldsneytissendingum sem svar
við því að ekkert lát hefur orðið á
sprengiflaugasendingum frá
Gaza inn yfir ísraelska bæi.
AA

,%)¨2¡44).'
¥ FRÁTT UM BRAUTSKR¹NINGU FR¹ +ENNARA
H¹SKËLA ¥SLANDS Å BLAÈINU Å G¾R SAGÈI
AÈ  HEFÈU VERIÈ BRAUTSKR¹ÈIR MEÈ
MEISTARAGR¹ÈU FR¹ SKËLANUM ¹ ¹RINU
(IÈ RÁTT ER AÈ  HAFA ÒTSKRIFAST
MEÈ MEISTARAGR¹ÈU FR¹ SKËLANUM FR¹
UPPHAFI
+ONAN SEM VAR FLUTT ¹ GJÎRG¾SLUDEILD
EFTIR ¹REKSTURINN ¹ (OLTAVÎRÈUHEIÈI
VAR Å BÅL MEÈ KONUNNI SEM LÁST
(JËNIN SEM ËKU Å PALLBÅL VORU HINS
VEGAR FLUTT MEÈ SJÒKRABÅL ¹ "ORGARNES
OG MEÈ MINNI H¹TTAR ¹VERKA ¥ BLAÈINU
Å G¾R VAR ÖESSU SNÒIÈ VIÈ

Skattyfirvöld í Reykjavík spyrja kaupendur fasteigna bréflega um greiðslu umsýslugjalds til fasteignasala. Engin ástæða til að ætla að öðruvísi sé farið með
þetta gjald en aðrar tekjur segir framkvæmdastjóri Félags fasteignasala.
6)¨3+)04) Skattstjórinn í Reykjavík hefur sent
nokkrum borgarbúum bréf þar sem óskað er eftir
upplýsingum um fasteignaviðskipti viðkomandi fyrir
nokkrum árum.
Spurt er hvort viðkomandi hafi greitt fasteignasala umsýslugjald og óskað eftir gögnum því til
staðfestingar innan tíu daga.
„Ég get ekki tjáð mig um þetta í sjálfu sér,“ segir
Gestur Steinþórsson, skattstjóri í Reykjavík. Hann
féllst á að afhenda Fréttablaðinu eintak af slíku bréfi
þar sem persónulegar upplýsingar höfðu verið
þurrkaðar út. Þar er spurt um fasteignaviðskipti frá
árinu 2004. Samkvæmt upplýsingum frá embættinu
er um innan við tug sambærilegra bréfa að ræða.
Aðpurður hvort grunur væri um að skattur hafi
ekki verið greiddur af umsýslugjaldi í einhverjum
tilvikum, sagði Gestur að ekki þurfi að vera neinn
grunur um eitthvað misjafnt til þess að embættið
kanni málið. Starfsmenn embættisins kanni reglulega ýmsa þætti án þess að grunur sé um skattsvik.
Hann vildi að öðru leyti ekki tjá sig um málið.
Grétar Jónasson, framkvæmdastjóri Félags
fasteignasala, segir skattstjóra ekki hafa óskað eftir
upplýsingum um umsýslugjaldið frá fasteignasölum.
Hann segir það koma á óvart að fólk sem hafi
keypt fasteign fyrir einhverjum árum síðan sé

"2¡& 3+!4434*«2!.3 ¥ 2%9+*!6¥+
&RÁTTABLAÈIÈ HEFUR FENGIÈ AFRIT AF BRÁFI 3KATTSTJËRANS
Å 2EYKJAVÅK ¶AR ER ÖAÈ bLAGT FYRIRm VIÈTAKANDA MEÈ
TILVÅSUN Å LÎG OG REGLUGERÈIR AÈ L¹TA Å TÁ UPPLÕSINGAR UM
FASTEIGNAVIÈSKIPTI
4ÅUNDAÈ ER HVAÈA FASTEIGN VIÈTAKANDI HAFI KEYPT OG
FYRIR MILLIGÎNGU HVAÈA FASTEIGNASALA 3PURT ER HVORT
VIÈKOMANDI HAFI GREITT UMSÕSLUGJALD OG EF SVO ER ËSKAÈ
EFTIR ÖVÅ AÈ LÎGÈ SÁU FRAM GÎGN ÖVÅ TIL STAÈFESTINGAR TIL
D¾MIS UPPGJÎR EÈA GREIÈSLUKVITTUN
6EITTUR ER TÅU DAGA FRESTUR FR¹ DAGSETNINGU BRÁFSINS
TIL ÖESS AÈ bL¹TA Å TÁ UMBEÈIN GÎGN OG SKÕRINGARm %KKI
KEMUR FRAM HVAÈ GERIST GETI VIÈKOMANDI EKKI FUNDIÈ
KVITTANIR EÈA KJËSI AÈ SVARA EKKI ERINDINU

3+!4434*«2) ¥ BRÁFI 3KATTSTJËRANS Å 2EYKJAVÅK ER VEITTUR

 DAGA FRESTUR FR¹ DAGSETNINGU BRÁFSINS TIL AÈ LEGGJA
FRAM GREIÈSLUKVITTUN FYRIR UMSÕSLUGJALDI
TIL FASTEIGNASALA
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

45.'5-, Samtök móðurmálskennara styðja áform menntamálaráðherra um að íslenska
verði stjórnarskrárbundin sem
þjóðtunga.
Í ályktun frá samtökunum er
bent á að miklar breytingar séu
að verða á íslensku samfélagi og
sumar þeirra ekki þjóðtungunni í
hag. Því sé mikilvægt að styrkja
og efla íslensku á alla lund og
stuðla að því að hún verði notuð á
öllum sviðum þjóðlífsins.
Fyrirtæki og stofnanir sem
starfa í fjölþjóðlegu umhverfi
eru hvött til að missa aldrei
sjónar á því að íslenska er
þjóðtunga Íslendinga.
SÖS

&ORMAÈUR "¾NDASAMTAKANNA

Ánægður með
ráðuneytisstjóra
,!.$"².!¨52 „Þeir fengu besta

manninn,“ segir Haraldur
Benediktsson,
formaður
Bændasamtaka
Íslands, en
Sigurgeir
Þorgeirsson,
framkvæmdastjóri samtakanna, hefur
verið ráðinn
ráðuneytisstjóri
sjávarútvegs(!2!,$52 "%.%
og landbúnaðar- $)+433/.
ráðuneytis.
„Sigurgeir hefur unnið mjög gott
starf fyrir Bændasamtökin í tólf
ár, við getum ekki ætlast til
meira af honum.“
Haraldur segir ekki búið að
ákveða hvernig ráðningu
eftirmanns Sigurgeirs verði
hagað, en þau mál verði rædd
innan stjórnarinnar á næstu
dögum.
SÖS

5MHVERFISSTOFNUN 3¶
krafið um gögn, enda einstaklingar ekki skyldugir
til að halda bókhald og geyma kvittanir. Því telji
hann fólki ekki skylt að veita skattyfirvöldum
upplýsingarnar.
Í bréfi skattstjóra er vísað í lög um tekjuskatt, en
þar segir að öllum aðilum sé skylt að láta skattayfirvöldum í té allar upplýsingar og gögn sem þau óska
eftir og „unnt er að láta þeim í té“. Ekki kemur fram
hvað gerist veiti viðtakandi ekki umbeðnar
upplýsingar innan tímafrestsins.
Grétar segir orðalagið í bréfinu hvasst og líklegt
að einhverjum geti orðið mikið um að fá slíkt bréf
frá skattyfirvöldum. Sérstaklega þar sem þar er
krafist gagna og skýringa innan tíu daga vegna
viðskipta sem hafi átt sér stað fyrir nokkrum árum.
„Ég hef enga ástæðu til að ætla að fasteignasalar
fari öðruvísi með þetta gjald en aðrar tekjur,“ segir
Grétar. Hann segir engan ágreining uppi um það
hvernig greiða skuli skatta af umsýslugjaldinu,
þetta sé talið fram eins og aðrar tekjur.
Umsýslugjald er greiðsla sem flestir fasteignasalar innheimta af kaupendum fasteigna. Algengt er að
þetta gjald sé á bilinu 25 til 40 þúsund krónur.
BRJANN FRETTABLADIDIS

Fleira en hlýnun ógnar jörðu
5-(6%2&)3-, Alþjóðasamfélagið

verður að bregðast hraðar við
loftslagsbreytingum, vaxandi
samkeppni um landnýtingu,
fækkun dýrategunda, þverrandi
fiskistofnum og ferskvatnsforða
og öðrum ógnum við umhverfi
hnattarins.
Þetta er meðal þess sem varað
er við í nýrri skýrslu Umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna,
UNEP.
Að skýrslunni standa 390
sérfræðingar hvaðanæva úr
heiminum og í henni er lagt mat
á framvinduna síðan síðasta
hliðstæða skýrsla var gerð árið
1987, Brundtland-skýrslan sem
AA
svo var nefnd.

ÊviÃÌÕÊ ÖÃÕ
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Smápeningarnir þínir geta komið að góðum notum!
Rauði krossinn bregst við neyð jafnt innanlands sem utan og
veitir margvíslega aðstoð sem gerir fólk hæfara til að takast á
við erﬁðleika og bregðast við áföllum.

Fíton/SÍA

FI023576

Nú gefst tækifæri til að gefa afgangsmyntinni þinni nýtt
hlutverk með því að láta hana renna til myntsöfnunar
Rauða krossins. Rauði krossinn hefur sent umslög inn á öll
heimili í landinu og í þau má setja bæði íslenska og útlenda
mynt og skila inn á næsta pósthús eða Sparisjóð.
Með þessu móti styrkir þú innanlandsstarf Rauða krossins
og stuðlar að mannúð og betra samfélagi.

eru styrktaraðilar myntsöfnunarátaksins

Sími 570 4000 t www.raudikrossinn.is
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,JËSMYND AF EINU FR¾GASTA M¹LVERKI SÎGUNNAR EFTIR ,EONARDO DA 6INCI Å SEXT¹N MILLJARÈA PIXLA UPPLAUSN

3ÅÈASTA KVÎLDM¹LTÅÈIN KOMIN ¹ NETIÈ
,)34 Ekki þarf lengur að heimsækja

Átt þú hlutabréf?
*¹
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Myndir þú vilja fá greidd laun
í evrum?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

Mílanóborg á Ítalíu til að skoða Síðustu
kvöldmáltíðina, málverkið fræga eftir
Leonardo da Vinci, í nærmynd. Internettenging er nú það eina sem þarf, því
yfirvöld í borginni létu um síðustu helgi
setja ljósmynd af málverkinu í hárri
upplausn á netið.
Upplausnin er heilir sextán þúsund
megapixlar, og er hægt að skoða hvern
millimetra málverksins nákvæmlega með
því að þysja að. Sérfræðingar í málverkum
da Vincis munu nota þessa mynd til að
rannsaka betur ýmsar ráðgátur verksins.
Hægt er að skoða myndina í venjulegum
vafra á vefsíðunni www.haltadefinizione.
com.
SÖS

(.¥&52 0¡4523 ¥ VERKINU SÁST Å HNÅF

SEM 0ÁTUR POSTULI ER TALINN HALDA ¹ %KKI
ER VITAÈ HVAÈA MERKINGU HANN HEFUR

3¥¨!34! +6®,$-,4¥¨). %ITT FR¾GASTA M¹LVERK SÎGUNNAR ER NÒ H¾GT

AÈ SKOÈA OFAN Å KJÎLINN ¹ NETINU

-AKRÅLVEIÈAR UMDEILDAR

.2-9.$ (¾GT ER AÈ SKOÈA MINNSTU
SM¹ATRIÈI VERKSINS MEÈ ÖVÅ AÈ ÖYSJA AÈ

(6¥4! (²3)¨ &ORSETAKOSNINGAR

FARA FRAM Å NËVEMBER  EN
FORKOSNINGAR HEFJAST Å B¹ÈUM STËRU
FLOKKUNUM VESTRA STRAX Å JANÒAR

Mikið í húfi
með stjórnun
veiðanna
3*6!2²46%'52 Friðrik Arngríms-

+9..! !¨'%2¨)2 2ICE OG 0AULSON
KYNNA AÈGERÈIRNAR Å 7ASHINGTON
&2¡44!",!¨)¨!0

"ANDARÅSKAR AÈGERÈIR GEGN ¥RAN

Loka fyrir fjármálaþjónustu
7!3().'4/. !0 Bandarísk stjórn-

völd ákváðu fyrir helgi að herða
til muna refsiaðgerðir gegn Írönum. Þær miða að því að útiloka
íranskar stjórnar- og fjármálastofnanir frá því að geta notið
þjónustu bandaríska fjármálakerfisins.
Aðgerðirnar eru þær víðtækustu síðan sendiráð Bandaríkjanna í Teheran var tekið hernámi
í klerkabyltingunni árið 1979.
Condoleezza Rice utanríkisráðherra og Henry Paulson fjármálaráðherra sögðu aðgerðirnar munu
einangra Íransstjórn enn frekar
en orðið er með því að hamla
gegn tengingu hennar við
alþjóðahagkerfið og letja menn
til að eiga viðskipti við hana.
AA

son, framkvæmdastjóri LÍÚ,
segir norskan starfsbróður sinn
reyna allt hvað hann geti til að
koma í veg fyrir að Íslendingar
fái hlutdeild í makrílstofninum í
Norður-Atlantshafi. Þetta kemur
fram á fréttavefnum skip.is.
Audun Maraak, forsvarsmaður
norskra útvegsmanna, sakar
Íslendinga um að ýkja makrílafla
á Íslandsmiðum. Hann hefur
viðrað þessar grunsemdir í bréfi
til norska sjávarútvegsráðherrans
og beðið hann að ræða við íslensk
stjórnvöld. Friðrik segir mikla
hagsmuni í húfi að Íslendingar fái
að hafa áhrif á veiðistjórnun.
Fiskistofa hafi fylgst vel með
löndun á makríl og tekið sýni úr
afla, þannig að ásakanir Norðmanna um falsaðar aflatölur
virðist út í hött.
SH¹

Hillary Clinton er orðin svo gott sem örugg um útnefningu Demókrataflokksins
til forsetaframboðs í Bandaríkjunum á næsta ári en mun meira jafnræði er með
keppinautum Repúblikanaflokksins. Rudy Giuliani mælist nú þeirra fremstur.
"!.$!2¥+). Í baráttunni fyrir útnefningu til forseta .«4!6%)¨5- ¥SLENDINGAR HAFA VEITT

YFIR  ÖÒSUND TONN AF MAKRÅL ¹ ÖESSARI
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Rekstrarvörur

framboðs í kosningunum í nóvember 2008 er Hillary
Clinton nú komin með svo mikið forskot meðal
kjósenda demókrata að erfitt er að sjá að nokkur
innanflokkskeppinautur hennar eigi roð í hana. Meðal
repúblikana er baráttan hins vegar enn galopin, þótt
Rudolph Giuliani, fyrrverandi borgarstjóri New York,
mælist með mest fylgi þeirra sem keppast um
útnefninguna.
Í skoðanakönnun sem sjónvarpsstöðin CNN birti
fyrir nokkrum dögum mældist stuðningur við Hillary
Clinton meðal kjósenda demókrata vera kominn í
fyrsta sinn yfir helming, eða 51 prósent. Næstmest
fylgi hefur Barack Obama, en það er þó ekki meira en
21 prósent. Áhersla kosningabaráttu hans beinist nú
enda að því að gagnrýna Hillary og stefnumál hennar.
Meðal repúblikana mælist fylgi við Giuliani nú 27
prósent á landsvísu, en talsverður munur er á fylginu
eftir ríkjum. Næstur honum kemur Fred Thompson,
fyrrverandi öldungadeildarþingmaður frá Tennessee,
með 19 prósent og þar næst öldungadeildarþingmaðurinn John McCain frá Arizona með 17 prósent.
Meðal repúblikanaframbjóðendanna sem koma þar
fyrir aftan telur Mitt Romney, fyrrverandi ríkisstjóri í
Massachusetts, sig eiga besta möguleika, þótt hann
mældist nú einungis með 13 prósenta fylgi á landsvísu.
Hann lýsti því yfir á föstudag að hann teldi að á
lokasprettinum myndu repúblikanar gera upp á milli
tveggja frambjóðenda; annar yrði hinn frjálslyndi
Giuliani en hinn yrði fulltrúi íhaldssamari afla í
flokknum. Og sá yrði Mitt Romney.
„Ég hef enga trú á að Repúblikanaflokkurinn geti
haldið Hillary Clinton frá Hvíta húsinu með því að
haga sér eins og Hillary Clinton,“ sagði hann. Að sínu
mati hefði Giuliani þetta góða forskot sem hann
mældist með í skoðanakönnunum vegna þess að um
stuðning íhaldssamari flokksmanna – sem væru
meirihlutinn – kepptust mun fleiri frambjóðendur á
meðan Giuliani sæti svo til einn að atkvæðum hinna
frjálslyndari.
Talsmaður Giulianis vísaði þessu á bug. Þegar nánar
er rýnt í kannanir á viðhorfum repúblikana kemur líka
í ljós að Giuliani hefur ekki bara forskot í „frjálslyndum“ ríkjum austast og vestast í landinu, heldur hefur
hann líka mikið fylgi í ríkjum þar sem kristna hægrijaðarhreyfingin er áhrifamest.
Romney hefur einbeitt sér að því að byggja upp fylgi
í Iowa og New Hampshire, sem eru fyrstu ríkin þar
sem forkosningar fara fram í upphafi næsta árs. Sagan
sýnir að miklu máli skiptir að frambjóðendur komi vel
út úr fyrstu forkosningunum. Þeir sem gera það ekki
heltast gjarnan fljótt úr lestinni.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

#,).4/. (*«.).  FUNDI MEÈ FLOKKSFORKËLFUM DEMËKRATA
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Fimmtudagskvöld eru

fjármálakvöld
Fjármálakvöld fyrir almenning
Landsbankinn kynnir „fimmtudagskvöld eru fjármálakvöld“, röð fjármálanámskeiða fyrir almenning. Á námskeiðunum fjalla
sérfræðingar bankans um þætti sem lúta að fjármálum heimilanna, fjárfestingartækifærum og lífeyrismálum. Fjármálafræðslan er öllum opin og án endurgjalds.

Efni einstakra námskeiða:
Hvar liggja fjárfestingartækifærin? Framtíð krónunnar, vaxtamál og útlitið á fjármálamörkuðum.
Fjármál heimilisins frá A-Ö Lægri vextir, að þekkja lánamöguleika sem í boði eru, sparnaðarráð og fleira.
Lífeyrismál frá A-Ö Hámörkun lífeyrissparnaðar, ávöxtunarleiðir, styttri starfsævi, hvernig má eignast fimm milljónir
í aukasjóð og fleira.

1. nóv..

Aðalbanki

Hvar liggja fjárfestingartækifærin?

8. nóv.

Árbær

Fjármál heimilisins frá A-Ö

15. nóv.

Egilsstaðir

Fjármál heimilisins frá A-Ö

22. nóv.

Grafarholt

Lífeyrismál frá A-Ö

29. nóv.

Akureyri

Hvar liggja fjárfestingartækifærin?

Fræðslukvöld fyrir innflytjendur
Fræðslukvöld verða haldin í nóvember fyrir innflytjendur en námskeiðin eru samvinna sérfræðinga hjá Alþjóðahúsi
og Landsbankanum. Námskeiðin eru opin öllum án endurgjalds og verða kennd á íslensku en eitt markmið
námskeiðanna er að flétta saman íslenskukennslu og fjármálafræðslu. Takmarkið er að gefa innflytjendum kost á að
tileinka sér orð og hugtök sem nota þarf í almennum bankaviðskiptum.

Dagskrá fræðslukvölda
8. nóv.

Fjarðargata

Greiðslumiðlun og lántaka

15. nóv.

Aðalbanki

Greiðslumiðlun og lántaka

22. nóv.

Mjódd

Tryggingar og sparnaður

29. nóv.

Laugavegur 77

Tryggingar og sparnaður

Skráning hafin á landsbanki.is
ÍSLENSKA SIA.IS LBI 39692 10.2007

Skráning á fjármálakvöld fer fram á landsbanki.is
eða í Ráðgjafa- og þjónustuveri í síma 410 4000.
Verið innilega velkomin.

NÓV EMBER

Dagskrá fjármálakvölda
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 Hvaða rokkari hélt risatónleika í Laugardalshöll á
laugardagskvöld?
 Hvaða fyrirtæki hyggst bjóða
starfsmönnum sínum upp á að
fá laun sín greidd í evrum?
 Hver hefur tekið við stöðu
knattspyrnustjóra hjá enska
úrvalsdeildarliðinu Tottenham?
36®2). %25  3¥¨5 
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3TJËRNENDUR !TLANTA KAUPA FLUGREKSTURINN OG FÁLAG STOFNAÈ UM FLUGVÁLAFLOTANN

(LAUT SKILORÈ FYRIR LÅKAMS¹R¹S

Eimskip selur hluta Atlanta

Kýldi mann en
ekki með glasi

6)¨3+)04) Eimskip hefur samið um
sölu meirihluta hlutafjár Air Atlanta. Félaginu hefur verið skipt
upp í tvær einingar. Annars vegar
flugfélagið Air Atlanta og hins
vegar flugvélaeignarhaldsfélagið
Northern Lights Leasing (NLL).
Verðmæti heildarhlutafjár Air Atlanta er um 3,9 milljarðar króna
samkvæmt tilkynningu. Virði hvors
félags um sig fæst ekki gefið upp.
Söluverð er því á huldu.
Félag í eigu stjórnenda Atlanta,
Hannesar Hilmarssonar forstjóra
og Geirs Vals Ágústssonar fjármálastjóra, kaupir allt hlutafé flugfélagsins Air Atlanta. Hannes segir
að stefnt sé að því að fá

(!..%3
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Å EIGU STJËRN
ENDA !TLANTA
HEFUR KEYPT
REKSTRARHLUTA
FLUGFÁLAGSINS

utanaðkomandi
fjárfesta
að
félaginu. „Við ætlum að nota næstu
vikur vel og skoða öll tækifæri. Við
ætlum að byggja upp öflugt félag á
rótgrónum grunni sem Air Atlanta
stendur á.“
Arctic Partners kaupa 51 prósents hlut í NLL. Félagið á fyrir

flugvélamiðlunina Avion Aircraft
Trading. Arctic Partners er í eigu
Hafþórs Hafsteinssonar, Arngríms
Jóhannssonar og smærri innlendra
og erlendra fjárfesta. Að sögn
Hafþórs hefur ekki verið tekin
ákvörðun um hvort félögin verða
sameinuð þegar fram líða stundir.
Það gæti allt eins verið. Eimskip
heldur eftir 49 prósenta hlut í NLL.
Til stendur að selja þann hluta
þegar fram líða stundir.
Með sölunni á Atlanta hefur Eimskip selt sig að fullu út úr flugrekstri. Framvegis mun félagið einbeita sér að meginstarfsemi sinni,
flutningum og rekstri á kæli- og
frystigeymslum.
HHS

$«-3-, Karlmaður á þrítugs-

aldri hefur verið dæmdur í sextíu
daga skilorðsbundið fangelsi
fyrir líkamsárás í Héraðsdómi
Austurlands. Hann kýldi 34 ára
mann fyrir utan skemmtistaðinn
Svarthvítu hetjuna í Fellahreppi í
september í fyrra, þannig að
tennur brotnuðu og nef bólgnaði.
Ekki þótti sannað að hann hefði
slegið manninn með glasi, eins og
kom fram í ákæru.
Árásarmaðurinn sagðist hafa
kýlt frá sér þegar fórnarlambið
veittist að honum og tuskaði hann
til. Auk skilorðsins var hann
látinn greiða fórnarlambinu 366
þúsund krónur í skaðabætur. SÖS

.ORSK ÅSLENSKA SÅLDIN

Vika áfalla fyrir 183 þúsund tonn
meirihluta Prodi til Íslendinga
¥4!,¥! !0 Stjórnarmeirihluti

3*6!2²46%'52 Íslensk skip mega

Romanos Prodi, forsætisráðherra
Ítalíu, stendur
veikum fótum eftir
viku markaða
áföllum þar sem
ráðherrar hótuðu að
sprengja ríkisstjórnarsamstarfið og sjö
atkvæðagreiðslur
2/-!./
töpuðust í þinginu.
02/$) &OR
Prodi sá sig loks
S¾TISR¹ÈHERRA
knúinn á fimmtu¥TALÅU
dagskvöld til að
skora opinberlega á uppreisnargjarna samstarfsfélaga sína að
segja til hvort þeir vildu í raun
styðja ríkisstjórnina.
Prodi leiðir eins sætis meirihluta í efri deild þingsins og hefur
samstarfið verið stormasamt allt
frá myndun þess í apríl 2006.

veiða 183.697 tonn úr norskíslenska síldarstofninum samkvæmt samkomulagi sem
samþykkt var á fundi strandríkja
um stjórnun síldveiða fyrir árið
2008. Á fundinum, sem lauk í
Lundúnum á fimmtudag, náðist
samkomulag um að heildaraflamark yrði 1.266.000 tonn árið
2008. Norðmenn fá eins og áður
mest í sinn hlut eða rúm 770
þúsund tonn.
Niðurstaðan er í samræmi við
vísindaráðgjöf Alþjóðahafrannsóknaráðsins (ICES) og
stjórnunaráætlun um sjálfbæra
nýtingu stofnsins til lengri tíma.
Niðurstaða vísindamanna er að
stofninn sé í góðu ásigkomulagi
og lítil breyting er á leyfilegum
heildarafla milli ára, eða 1,09
prósent.
SH¹

SDG
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VIÈTALSTÅMA
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Þrír ráðherrar ekki
með fasta viðtalstíma
Allir ráðherrar nema þrír eru með fasta viðtalstíma fyrir hádegi á miðvikudögum. Biðtími eftir viðtali gæti verið um vika en ætti ekki að vera lengri en einn
mánuður. Elstu menn í heilbrigðisráðuneytinu muna ekki eftir viðlíka ásókn.
34*«2.-, Þrír ráðherranna taka
ekki frá fastan tíma í mánuðinum
til að veita viðtöl. Þeir eru formenn
flokkanna, þau Geir H. Haarde og
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, ásamt

samgönguráðherra,
Kristjáni
Möller.
Kristján er þó sagður afar duglegur að veita viðtöl og hefur
komið fyrir að hann helgi heilum
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2¹ÈHERRA

&ASTUR TÅMI

!NNAÈ

RNI -ATTHÅAS -ATHIESEN
FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA

-IÈVIKUD F H¹DEGI

-ILLI  OG  MANNS BÅÈA
VIÈTALS

"JÎRGVIN 'UÈNI 3IGURÈSSON
VIÈSKIPTAR¹ÈHERRA

-IÈVIKUD F H¹DEGI

&ËLK BÅÈUR MEST Å TV¾R VIKUR
EFTIR VIÈTALI

"JÎRN "JARNASON
DËMS OG KIRKJUM¹LAR¹ÈHERRA

-IÈVIKUD F H¹DEGI

3AGÈUR PASSASAMUR UM AÈ
EKKI VERÈI LANGUR BIÈLISTI

  ./0###"$
"'*1%%&"&"*&$.2&+,#5*"%6 *24"( * %-.6*+%-+."4+
%",'"+'$!

%INAR +RISTINN 'UÈFINNSSON SJ¹VARÒT
VEGS OG LANDBÒNAÈARR¹ÈHERRA

-IÈVIKUD F H¹DEGI

'EFUR ALLT AÈ  MÅNÒTUR ¹
MANN

'EIR (ILMAR (AARDE
FORS¾TISR¹ÈHERRA

.EI

!FGREIÈIR BEIÈNIR JÎFNUM
HÎNDUM !LMENNINGUR S¾KIR
EKKI OFT UM VIÈTAL
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'UÈLAUGUR ¶ËR ¶ËRÈARSON
HEILBRIGÈISR¹ÈHERRA

-IÈVIKUD F H¹DEGI

!FAR MIKIÈ SËST EFTIR VIÈTÎLUM
4¾PLEGA  AÈ BÅÈA

)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR
UTANRÅKISR¹ÈHERRA

.EI

6EITIR VIÈTAL EFTIR ÖÎRFUM

*ËHANNA 3IGURÈARDËTTIR
FÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA

-IÈVIKUD F H¹DEGI

.¾R AÈ TALA VIÈ FLESTA Å SÎMU
VIKU OG ÖEIR VILJA HITTA HANA

+RISTJ¹N -ÎLLER
SAMGÎNGUR¹ÈHERRA

.EI

3AGÈUR DUGLEGUR VIÈ AÈ KOMA
TIL MËTS VIÈ FËLK ALLA DAGA
VIKUNNAR

¶ORGERÈUR +ATRÅN 'UNNARSDËTTIR
MENNTAM¹LAR¹ÈHERRA

-IÈVIKUD F H¹DEGI

-ARGIR S¾KJA UM VIÈTAL VIÈ OG
ERU ÖË NOKKRIR AÈ BÅÈA

¶ËRUNN 3VEINBJARNARDËTTIR
UMHVERFISR¹ÈHERRA

-IÈVIKUD F H¹DEGI

&ËLK ER AFGREITT JAFNËÈUM OG
BIÈLISTI VARLA TIL AÈ TALA UM

®SSUR 3KARPHÁÈINSSON
IÈNAÈARR¹ÈHERRA

-IÈVIKUD F H¹DEGI

!FGREIÈIR VIÈTALSBEIÈNIR ¹
ÕMSA VEGU OG ERU UM  ¹
BIÈLISTA
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degi til þessa. Hann hringir til að
mynda gjarnan í fólk sem hefur
pantað viðtal og býr á landsbyggðinni og reynir að spara þeim sporin
gegnum símann.
Samgönguráðherra reynir að
koma öðrum viðtölum fyrir einu
sinni í mánuði, og þá á miðvikudagsmorgnum.
Ekki er mikið um að almenningur panti viðtal við Geir H. Haarde
forsætisráðherra, en það gerir
fjöldinn allur af sveitarstjórnarmönnum og hagsmunaaðilum,
ásamt fólki úr stjórnkerfinu. Þá
ganga almennir ráðherrar fyrir.
Þá veitir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra viðtöl
„eftir þörfum“, samkvæmt upplýsingum frá aðstoðarmanni.
Allir aðrir ráðherrar veita viðtöl
fyrir hádegi á miðvikudögum, en
svo er að skilja á riturum þeirra og
aðstoðarmönnum að starfið gangi
meira og minna út á ýmis viðtöl og
spyr þá enginn hvaða dagur er.
Elstu menn í heilbrigðisráðuneytinu muna ekki eftir annarri
eins ásókn í viðtöl og við núverandi heilbrigðisráðherra, Guðlaug
Þór Þórðarson.
Hann hefur í sumar svarað allt
að 300 erindum í eigin persónu og
náð að stytta biðlistann mikið. Viðtals við Guðlaug bíða þó enn tæplega 100 einstaklingar og samtök.
Einnig virðist mikil eftirspurn
eftir viðtali við menntamálaráðherra. Hann fær viðtalsbeiðnir oft
á dag og bíða „þónokkrir“ viðtals
við hann, en ekki fengust nákvæmari upplýsingar um hversu margir
það eru.
KLEMENS FRETTABLADIDIS
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&ORSETAKOSNINGAR Å !RGENTÅNU

Forsetafrú verður forseti
!2'%.4¥.! !0 Christina Fernandez

de Kirchner, forsetafrú Argentínu,
virtist í gær nær örugg um að
tryggja sér umboð til að sitja sjálf
á forsetastól næsta kjörtímabil.
Úrslit verða kunn í dag, en allt
benti til að hún myndi strax í
fyrstu umferð tryggja sér yfir 40
prósent atkvæða og þar af leiðandi
ná kjöri án þess að til úrslitaumferðar milli tveggja efstu frambjóðenda þyrfti að koma. Alls voru
14 í framboði.
Nestor Kirchner, fráfarandi
forseti, hefur notið mikillar hylli
fyrir að hafa stýrt landinu út úr
mestu efnahagskreppu í sögu
þess. Sjálf er Fernandez öldungadeildarþingmaður.
AA

6%2¨!.$) &/23%4) #HRISTINA &ERNANDEZ

DE +IRCHNER ¹ KJÎRSTAÈ Å 2IO 'ALLEGOS
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Verð á mann miðað við 2 fullorðna í herbergi á Hotel Catalona Princesa
með morgunverði í 3 nætur.

3+*«, 5MÎNNUNAR OG HJÒKRUNARHEIMILIÈ 3KJËL ER SJ¹LFSEIGNARSTOFNUN OG AÈ ÖVÅ

STANDA !LÖÕÈUSAMBAND ¥SLANDS 2EYKJAVÅKURBORG 3AMBAND LÅFEYRISÖEGA RÅKIS OG B¾JA
3JËMANNADAGURINN Å 2EYKJAVÅK OG (AFNARFIRÈI "¾NDASAMTÎK ¥SLANDS OG ¶JËÈKIRKJAN
5M EITT HUNDRAÈ HEIMILISMENN ERU ¹ 3KJËLI

Staðið verði
við fyrirheitin
Aðstandendur heimilisfólks á Skjóli vilja að laun
starfsfólks verði hækkuð og starfsemin efld. Varaformaður Samfylkingarinnar segir löngu tímabært
að hækka laun starfsfólks í umönnunarstörfum.

Innifalið í verði: Flug og gisting í 3 nætur og morgunverður,
flugvallaskattar og íslensk fararstjórn.

1YOcab`Ofteee^ZcaTS`RW`Wa
Ferðaskrifstofa

/H\ILVKDIL
)HUäDPiODVWRIX

PLÚSFERÐIR – Lágmúla 4 – 105 Reykjavík - Sími 535 2100
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Aðstandendur
heimilisfólks á hjúkrunarheimilinu
Skjóli er farið að lengja eftir að
meiri peningar verði lagðir til
starfseminnar. Funda þeir með
heilbrigðisnefnd Alþingis á morgun
til að ræða manneklu og aðbúnað
heimilisfólks.
Aðstandendur óskuðu eftir fundinum en sams konar fundur var
haldinn fyrir ári. „Við fengum bréf
frá landlækni um það leyti sem
aðstandendafélagið var stofnað í
fyrra, sem staðfesti að það vantaði
fé inn í málaflokkinn og að mönnun
væri áfátt,“ segir Halldór Torfason, einn stjórnarmaður Aðstandendafélagsins á Skjóli. „Í kjölfarið
fórum við á fund nefndarinnar en
lítið hefur gerst síðan og af þeim
sökum óskuðum við eftir nýjum
fundi. Við bindum miklar vonir við
fundinn enda var það á stefnuskrá
allra flokka fyrir kosningar að
auka fé til málaflokksins. Því miður

skilaði það sér þó ekki inn í fjárlagafrumvarpið en við höfum
einnig óskað eftir fundi með fjárlaganefnd.“ Halldór segir félagið
berjast fyrir fleiri hjúkrunarheimilum, hærri launum starfsfólks,
öflugra starfi og meiri örvun fyrir
vistmenn.
Ágúst Ólafur Ágústsson, varaformaður Samfylkingarinnar og
varaformaður heilbrigðisnefndar,
mun stýra fundinum í fjarveru
Ástu Möller, formanns. Hann segir
ríkisstjórnina gera sér grein fyrir
manneklunni og að taka þurfi þjónustuna í gegn. Ágúst Ólafur bindur
vonir við að núverandi ríkisstjórn
komi til með að gera það. „Það er í
stjórnarsáttmálanum og auk þess
eru kjarasamningar á leiðinni. Það
er löngu tímabært að laun þessara
stétta verði hækkuð. Það er komið
að þeim og við þurfum að standa
okkur betur,“ segir Ágúst Ólafur.
VERA FRETTABLADIDIS
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LANDSEYJAR

Ný heimastjórn
,!.$3%9*!2 Álendingar eru að fá

nýja heimastjórn, að sögn
blaðsins Ålandstidningen á
Álandseyjum. Stjórnina skipa sjö
ráðherrar, fjórir frjálslyndir og
þrír frá Miðflokknum undir
forsæti hinnar frjálslyndu Viveka
Eriksson.
Stjórnarsáttmáli nýju stjórnarinnar liggur fyrir. Álenska
heimastjórnin stendur vel
fjárhagslega og ætlar að nýta sér
það til að hækka bætur til þeirra
sem minna mega sín, styðja
landbúnað á eyjunum og verja
hundruðum milljóna íslenskra
króna í ferju og nýjan golfvöll.
Álandseyjar tilheyra finnska
ríkinu.
GHS

,OFTSLAGSM¹L VERÈA Å BRENNIDEPLI ¹  ÖINGI .ORÈURLANDAR¹ÈS SEM HEFST Å «SLË ¹ MORGUN

¥SLENDINGAR ¹HUGALITLIR UM UMHVERFIÈ
34*«2.-, Viðbrögð Norðurlanda við lofts-

lagsbreytingum, ekki síst afleiðingum þeirra
á Norðurslóðum, verða í brennidepli á þingi
Norðurlandaráðs, sem fram fer í Ósló í
Noregi nú um mánaðamótin.
Áður en þingið hefst hittast ríkisstjórnaleiðtogar Norðurlandanna fimm og Færeyja,
Grænlands og Álandseyja, að viðbættum
stjórnarandstöðuleiðtogum þjóðþinganna á
„norrænum leiðtogafundi“, en aðalmálið á
dagskrá fundarins verður viðbrögð við
loftslagsbreytingunum.
Þetta kom fram í máli Árna Páls Árnasonar,
formanns Íslandsdeildar Norðurlandaráðs, á
blaðamannafundi.
Á fundinum vakti Árni athygli á niðurstöðum nýrrar viðhorfskönnunar, sem gerð var á

Norðurlöndunum. Meðal niðurstaðna er að
Íslendingar og Norðmenn eru mjög áfram um
að Norðurlöndin leggi áherslu á samvinnu á
sviði utanríkis- og öryggismála, en öryggisog varnarmál hafa fram til þessa verið nær
alveg utan við málefnasvið norræns samstarfs.
Svör Íslendinga skera sig einnig úr í
könnuninni þegar kemur að loftslags- og
umhverfismálum. Mun lægra hlutfall
Íslendinga telur mikilvægt að norrænt
samstarf fjalli um það svið en aðrir Norðurlandabúar. Þá segjast mjög fáir Íslendingar
reiðubúnir til að greiða meira fyrir rafmagn
og eldsneyti ef það hefur í för með sér að
Norðurlöndin losi minna af gróðurhúsalofttegundum.
AA
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OG 3IV &RIÈLEIFSDËTTIR KYNNTU ÖAÈ SEM EFST VERÈUR ¹
BAUGI ¹ .ORÈURLANDAR¹ÈSÖINGI
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Pútín vísar til
Kúbudeilunnar
0/24²'!, !0 Vladimír Pútín

Rússlandsforseti sagði deiluna um
fyrirhugaða uppsetningu bandarísks eldflaugavarnabúnaðar í
austanverðri Mið-Evrópu eiga sér
vissa hliðstæðu í Kúbudeilunni í
byrjun sjöunda áratugarins.
Við lok samráðsfundar ráðamanna Rússlands og Evrópusambandsins á föstudag sagði Pútín
fyrirhugaða uppsetningu sovéskra
kjarnorkuflauga á Kúbu á sínum
tíma „hliðstæðar aðgerðir“. „Slíka
ógn er verið að setja upp við
landamæri okkar,“ sagði hann.
Pútín og ESB-ráðamennirnir
reyndu annars að lýsa fundi sínum
sem árangursríkum, þótt það
verkaði lítt sannfærandi.
AA

FJÖLHÆFUR JEPPI
Á FRÁBÆRU VERÐI

2.995.000 kr.

492+.%3+) &.).. 5M  4YRKIR
BÒSETTIR Å ÖÕSKU BORGINNI (ANNOVER MËT
M¾LTU 0++ FLOKKNUM ./2$)#0(/4/3!&0

4YRKIR ÖRÕSTA ¹ ¥RAKA

Vilja framsal
PKK-leiðtoga

TJ¹N ¹RA D¾MDUR Å FANGELSI

Átta mánuðir
vegna bæklings
,/.$/. !0 Átján ára breskur

múslími var á föstudag dæmdur
til átta mánaða fangelsisvistar í
unglingafangelsi fyrir að hafa í
fórum sínum bækling um
sprengiefni.
Abdul Patel, sem býr í London,
var í síðasta mánuði sakfelldur
fyrir að búa yfir upplýsingum
sem rétturinn taldi líklegt að
gætu nýst til hryðjuverka.
Patel bar því við fyrir rétti að
hann hefði verið beðinn um að
gæta bæklingsins af vini föður
síns.
SDG

Aukahlutir á mynd: Pallhús og krómpakki

492+,!.$ !0 Tyrknesk stjórnvöld
gáfu íraskri sendinefnd lista yfir
kúrdíska uppreisnarleiðtoga
Kúrdíska verkamannaflokksins
PKK, sem þau krefjast að verði
framseldir að því er aðstoðarforsætisráðherra Tyrklands, Cemil
Cicek, greindi frá.
Tyrknesk sjónvarpsstöð hafði
eftir íröskum embættismönnum
að 153 menn væru á listanum og
að mögulegt væri að afhenda að
minnsta kosti átján PKKmeðlimi.
Íraskir leiðtogar hafa áður
sagt að þeir hafi ekki vald til að
handtaka kúrdíska uppreisnarleiðtoga. Tyrkir saka Íraka um að
láta hryðjuverk PKK óátalin. SDG

L200

Aukahlutapakki að verðmæti 230.000

kr. innifalinn

Heitklæðning í palli • Dráttarbeisli • 32" dekk

Ríkulegur staðalbúnaður:
• Öflug dísilvél

• Opnanleg afturrúða

• Minnsti beygjuradíus
sambærilegra bíla

• Super select II drifbúnaður –
sá sami og í Pajero

• 2.800 kg dráttargeta

• Stöðuleikastýring og spólvörn

Komdu og reynsluaktu

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi
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3¹TT Å LAUNADEILU Å &INNLANDI

Greiða af 18 útvarpstækjum

Fimm daga
verkfalli lokið

$«-3-, Fyrirtækið Hópbílar hf.

./2$)#0(/4/3!&0

&YRRVERANDI R¹ÈHERRA Å .OREGI

Gerir upp við
flokksforystuna
./2%'52 Karita Bekkemellem,

sem nýlega vék úr embætti
ráðherra barna- og jafnréttismála í norsku
ríkisstjórninni,
ber stjórnunarstíl Jens
Stoltenberg,
forsætisráðherra og
formanns norska
Verkamannaflokksins, ekki
vel söguna. Í
+!2)4!
blaðaviðtali
"%++%-%,,%gerir hún upp
við „valdamenningu“ flokksforystunnar.
„Því hefur verið haldið fram
að ég hafi grátbeðið Jens
[Stoltenberg] um að fá að halda
áfram [sem ráðherra], og að ég
sé bitur.
Þetta er illkvittinn óhróður,“
tjáði Bekkemellem dagblaðinu
Adresseavisen.
AA

,®'2%',5&2¡44)2
&ANNST AFAR ÎLVAÈUR Å BÅLNUM
,ÎGREGLUNNI ¹ 3ELFOSSI BARST TILKYNNING
UM ÖAÈ Å G¾RMORGUN AÈ MAÈUR HEFÈI
EKIÈ BÅL SÅNUM ÒT AF (VAMMSVEGI
AUSTAN VIÈ 3ELFOSS -AÈURINN SEM ER
¹ FERTUGSALDRI REYNDIST ËMEIDDUR EN
AFAR ÎLVAÈUR AÈ SÎGN LÎGREGLU (ANN
VAR L¹TINN SOFA ÒR SÁR Å FANGAGEYMSLU

(«0"¥,!2 (& 'ERT AÈ GREIÈA AFNOTA
GJÎLD AF ¹TJ¹N ÒTVARPST¾KJUM

útvarpstækis hjá fyrirtækinu en
ári síðar hefðu Hópbílar hf. fengið kröfu um greiðslu afnotagjalds
af átján útvarpstækjum. Útvarpstæki væru nú almennur fylgihlut-

(%,3).+) !0 Meira en 2.000
starfsmenn í málm- og tækniiðnaði
í Finnlandi bundu á föstudag enda
á fimm daga verkfall sitt eftir að
samkomulag náðist í samningaviðræðum verkalýðsfélaga og
atvinnurekenda.
Samtök launþega boðuðu til
verkfallsins sem náði til sex
finnskra fyrirtækja. Höfðu
samtökin hótað því að verkfall yrði
boðað í tuttugu fyrirtækjum til
viðbótar næðist ekki sátt.
Fallist var á tillögu ríkissáttasemjara um 9-10 prósenta
launahækkanir sem taka munu
gildi á næstu tveimur og hálfa ári.

JSS

SDG

Olían best geymd í Örfirisey
Olíubirgðastöð er best komið á núverandi stað sínum í Örfirisey, að mati verkefnisstjórnar sem kannaði
málið. Formaður borgarráðs telur að óhjákvæmilega muni koma að því að huga verði að flutningi hennar.
3+)05,!'3-, Miðað við óbreytt

skipulag er Örfirisey ákjósanlegasti
staðurinn fyrir olíubirgðastöð á
eða í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Þetta er niðurstaða verkefnisstjórnar sem skipuð var í fyrra og
var falið að fara yfir áhættumat
fyrir olíubirgðastöðina í Örfirisey
og kanna möguleika á annarri staðsetningu slíkrar stöðvar.
Þetta er einnig sagt gilda ef
möguleg byggðaþróun í Örfirisey
og á landfyllingum þar í kring helst
vel utan allra hættusvæða, sem
nánar eru skilgreind í áhættugreiningu dönsku ráðgjafarstofunnar
COWI á stöðinni í Örfirisey. Samkvæmt greiningunni væri byggð
óæskileg nær en í 320 til 380 metra
fjarlægð frá stöðinni.
Skýrslan var kynnt í borgarráði
á fimmtudag. Björn Ingi Hrafnsson, formaður borgarráðs, segir
skýrsluna grunngagn í umræðum
um
framtíðaruppbyggingu
í
Örfirisey. Ljóst sé að olíubirgðastöð verði að vera til staðar í
námunda við höfuðborgarsvæðið.
„Hins vegar er það ljóst í mínum
huga að til lengri framtíðar þá mun
verða slík þróun í kringum Örfirisey og á landfyllingum tengdum
henni að það mun kalla á umræðu
um flutning þessarar stöðvar,
hvert sem það væri. En það þarf að

2®¨ "%345 6!,+/34!
3JÎ AÈRAR STAÈSETNINGAR VORU SVO
GOTT SEM ÒTILOKAÈAR
 ®RFIRISEY
 "RIMNES
 +EILISNES
 LFSNES
 3TRAUMSVÅK
 (AFNARFJARÈARHÎFN
 (ELGUVÅK
 %NGEY

/,¥5")2'¨!34®¨). ¥ ®2&)2)3%9 3AMKV¾MT ¹H¾TTUGREININGU DÎNSKU R¹ÈGJAFARSTOF
UNNAR #/7) V¾RI BYGGÈ Ë¾SKILEG N¾R EN Å  TIL  METRA FJARL¾GÈ FR¹ STÎÈINNI Å
®RFIRISEY ¶AÈ MAT ER BUNDIÈ VIÈ AÈST¾ÈUR Å ®RFIRISEY OG G¾TI BREYST YRÈI STÎÈIN F¾RÈ
&2¡44!",!¨)¨'6!

finna þá valkost sem er annaðhvort jafngóður eða betri.“ Björn
bendir á að bæði í Ósló og Stokkhólmi hafi sambærilegar stöðvar
nýlega verið fluttar vegna framþróunar byggðar. Hann áréttar þó
að engin ákvörðun hafi enn verið
tekin í þessum efnum.
Verkefnisstjórnin, sem skipuð
var fulltrúum slökkviliðs, Olíudreifingar,
Faxaflóahafna,

Skeljungs og Umhverfissviðs
Reykjavíkur, mat kosti og galla
fimmtán mögulegra staðsetninga
olíubirgðastöðvar. Örfirisey var
enn talin ákjósanlegasti kosturinn.
Gert er ráð fyrir að ný stöð
myndi kosta um 9,5 milljarða
króna. Ekki væri unnt að skerða
starfsemi í Örfirisey að nokkru
ráði fyrr en önnur væri risin.

Tekið var tillit til áhættu við
landflutninga á olíu, sem er jafnan
metin þeim mun meiri því lengra
sem aka þarf með olíuna. Þá var
horft til umhverfissjónarmiða og
breytts flutningskostnaðar við
mögulega tilfærslu.
Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri höfuðborgarsvæðisins,
var formaður verkefnisstjórnarinnar. Hann segir skýrsluna ætlaða
sem kort fyrir þá sem ákvarðanirnar taka. „Það getur vel verið að
það sé best fyrir alla að borgin
vaxi og dafni úti í Örfirisey og
tankarnir fari þá eitthvert annað. Í
því gætu líka falist ákveðin tækifæri að þurfa að byggja upp nýja
stöð með nýjustu tækni.“
STIGUR FRETTABLADIDIS

HVaVcÅggVWÂV
&%&H`j\\V]kZg

Zg]V[^c
@nccijÄg[g{W¨gVc
kVa`dhib^ÂWdg\^cc^#
C{cVg^jeeaÅh^c\Vg{
lll#&%&h`j\\^#^h
ZÂVhbV*..*%%%#

+LPLQQRJKDI6Ì$

¶92,5&,5' ¶YRLUFLUGMENN Å INDVERSKA
FLUGHERNUM SÕNA H¾FILEIKA SÅNA ¹
TVEIMUR 3ARANG ÖYRLUM ¹ LOKADEGI
ALÖJËÈLEGRAR HERNAÈARSÕNINGAR Å BORG
INNI (YDERABAD Å )NDLANDI

hefur verið úrskurðað í Héraðsdómi Reykjaness til að hlíta fjárnámsaðgerð sýslumannsins í
Hafnarfirði vegna gjaldfallinna
afnotagjalda af útvarpstækjum í
átján atvinnubifreiðum. Sýslumaður gerði fjárnám í einni af
bifreiðum fyrirtækisins vegna
skuldar þess við Ríkisútvarpið að
upphæð 87 þúsund krónur.
Forráðamenn Hópbíla hf. vildu
ekki una fjárnámsaðgerðinni og
kröfðust ógildingar hennar fyrir
dómi. Krafan var byggð á að á
árinu 2005 hefði einungis verið
innheimt afnotagjald vegna eins

ur með atvinnubifreiðum, ólíkt
því sem verið hefði á fyrstu
dögum RÚV. Lögum um RÚV
hefði hins vegar ekki verið breytt
í samræmi við þessa staðreynd
og því skorti lagastoð fyrir innheimtunni.
Lögmaður RÚV upplýsti við
munnlegan málflutning að árið
2000 hefði öllum eigendum
atvinnubifreiða verið send tilkynning um að gengið yrði eftir
greiðslu afnotagjalda vegna viðtækja í slíkar bifreiðir. Ósannað
væri því að komist hefði á venja
um að innheimta ekki slík gjöld.

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

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.

Vinsælt og hagnýtt nám fyrir skapandi fólk

Kennsla hefst 31. okt. og lýkur 26. nóv. Kennt er mánudaga og miðvikudaga,
morgun- og kvöldnámskeið í boði.

Kennt er á mest notuðu hönnunarforritin í dag

sem og þá sem vilja forskot til frekara
hönnunarnáms t.d. á háskólastigi. Hentar
einnig vel þeim sem vilja hanna sínar eigin
auglýsingar.

• Photoshop

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

• Illustrator
• InDesign

Bókhald 1

Einnig læra þátttakendur að ganga frá

Sérlega hagnýtt námskeið fyrir þá sem þurfa að ná tökum á bókhaldinu. Hentar
einnig þeim sem vilja styrkja stöðu sína á vinnumarkaði með góðri undirstöðu,
þekkingu og grunnþjálfun í bókhaldsvinnu.
Kennsla byggir að mestu leyti á verklegum æfingum með raunveruleg fylgiskjöl.
Námið er metið til eininga.

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.

Helstu kennslugreinar:
Verslunarreikningur, VSK reglur og skýrslur,
Bókhaldsgrunnur og tölvubókhald.

Önnur námskeið að hefjast

Lengd: 100 std. Kennsla hefst 8. nóv. og lýkur 20. des.
Morgunnámskeið:
Kennt er þriðjudaga, fimmtudaga og föstudaga kl. 8.30- 12.
Kvöld og helgarnámskeið:
Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl 18 - 21.30 og laugardaga kl 9 - 12.30.

MCP XP
Grunnbraut fyrir þá sem vilja verða hæfir til að sjá um rekstur og
uppsetningu minni og meðalstórra tölvukerfa og fá alþjóðlega vottun því
til staðfestingar.

Verð: 94.000,- Allt kennsluefni innifalið.

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

Fjárhagsbókhald í Navision

MCSA
Aðalmarkmið MCSA námskeiðsins er að gera þátttakendur hæfa til að

Nám ætlað þeim sem hafa einhvern bókhaldsgrunn að byggja á eða hafa t.d. lokið

starfa sem sérfræðingar og umsjónarfólk Microsoft netkerfa og veita þeim

bókhaldsáföngum í framhalsskóla. Aðalmarkmið er að þjálfa fólk til starfa við

jafnframt eftirsótta alþjóðlega vottun því til staðfestingar.
240 stundir . Verð kr. 290.000,- 4 próf innifalin. Hefst 30. október.

tölvubókhald í Navision og kenna meðferð bókhaldsgagna í Navision ásamt
uppbyggingu bókhaldslykla í tölvu. Leiðréttingar, millifærlsur, reiknisjöfnuður og
afstemmingar. Fylgiskjöl nokkurra mánaða færð með tilheyrandi uppgjöri og
útskriftum.
Lengd 42 std. Verð kr. 49.000,- Innifalið er allt námsefni, fylgiskjalamappa,
handbók um tölvubókhald og prufuútgáfa bókhaldsforrits.
Morgunnámskeið:
Hefst 9. nóv og lýkur 23. nóv.
Kennt er þriðjudaga, fimmtudaga og föstudaga kl. 8.30 - 12.
Kvöld- og helgarnámskeið:
Hefst 10. nóv og lýkur 24. nóv:
Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl 18 - 21.30 og laugardaga kl 9 - 12.30.

Eldri borgarar 60+ Byrjendur
30 kennslustunda byrjendanámskeið sérstaklega ætlað
60 ára og eldri. Engin undirstaða nauðsynleg.
30 std. Verð kr. 20.500,- Hefst 6. nóvember.

Eldri borgarar 60+ Framhald
30 kennslustunda námskeið, hentar þeim sem lokið
hafa byrjendanámskeiðinu fyrir 60+ eða hafa
sambærilega undirstöðu.
30 std. Verð kr. 20.500,- Hefst 5. nóvember.

Stafrænar myndavélar
Stutt og hnitmiðað nám fyrir byrjendur. Farið yfir helstu stillingar
myndavéla, flytja myndir í tölvu og skipuleggja myndasafnið. Einfaldar
lagfæringar mynda og myndbygging. Heimaprentun/framköllun, myndir
sendar í tölvupósti, brenndar á CD/DVD diska ofl. Þátttakendur læra að
sækja og nota Picasa forritið.
Lengd 14 std. Verð kr. 15.000,- Hefst 15. nóvember og lýkur 22. nóvember

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

VAKTAVINNUFÓLK
Flest námskeið skólans geta
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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Starfsfólk Toyota-Betri notaðra bíla

BETRI NOTAÐIR BÍLAR
ÚRVALSBÍLL
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Sátt um evruna
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tvegsmenn segjast hafa tapað milljörðum á háu gengi
krónunnar. Kaupþingsfólk ætlar að færa bókhald
sitt og skrá hlutabréf í evrum. Starfsfólk Marel mun
eiga kost á því fljótlega að fá hluta af launum greidd
í evrum. Allar þessar fréttir vekja upp spurningar
um stöðu íslensku krónunnar.
Gagnrýni á vaxtastefnu Seðlabanka Íslands hefur oft og tíðum
verið ómakleg undanfarin misseri. Samkvæmt lögum frá árinu
2001 ber bankanum að stuðla að því meginmarkmiði að halda
verðlagi stöðugu. Það þýðir að bankinn verður að bregðast við
þegar verðbólga mælist meiri eða minni en 2,5 prósent yfir tólf
mánuði. Til þess hefur hann fullt svigrúm til að beita stýrivöxtum
samkvæmt yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans.
Stefna Seðlabankans er auðvitað ekki hafin yfir alla gagnrýni.
En þeir sem hæst láta verða líka að athuga hvað hefði gerst
ef Seðlabankinn hefði ekki brugðist við og beitt stjórntækjum
sínum af fullum þunga.
Ljóst er að ójafnvægi í hagkerfinu hefði orðið mun meira.
Þenslan hefði orðið kröftugri og verðbólgan meiri. Fyrir vikið
hefði bakslagið eftir þensluna orðið víðtækara en við sjáum
fram á nú. Íslendingar væru ekki að horfa á neina mjúka lendingu hagkerfisins. Hægt væri að segja að brotlending blasti við
ef Seðlabankinn hefði ekki sinnt lögbundnu hlutverki sínu.
Að þessu verða útvegsmenn og forystumenn Samtaka atvinnulífsins að huga þegar þeir setja fram gagnrýni sína. Þetta
snýst ekki um þrönga hagsmuni þeirra heldur hagsmuni alls
almennings í landinu. Gagnrýni þessara aðila á miklu frekar að
beinast að umfangsmiklum opinberum framkvæmdum undanfarin ár, auknum ríkisútgjöldum og ríkisreknum Íbúðalánasjóði.
Ákvarðanir opinberra aðila hafa átt stóran þátt í því að auka
eftirspurn í hagkerfinu og ýtt undir þensluna. Eðlilega hefur
Seðlabankinn þurft að bregðast við því.
Forystumenn útvegsmanna og Samtaka atvinnulífsins velta
fyrir sér í þessu árferði hvaða áhrif upptaka evrunnar myndi
hafa. Réttilega vita þeir að sú umræða er aðskilin frá þeim
vanda sem nú er glímt við í efnahagslífinu. Ástandið hefði hins
vegar verið mun verra ef ekki hefði verið rekin hér sjálfstæð
peningamálastefna.
Það breytir því ekki að evran mun skipta fólk og fyrirtæki
meira máli í framtíðinni. Sú þróun er eðlileg og verður að vera í
sátt við stjórnendur Seðlabanka Íslands og önnur stjórnvöld.
Auk Kaupþings ætlar Straumur-Burðarás að skrá hlutabréf
sín í evrum. Seðlabankinn vinnur nú að því að gera þetta mögulegt ásamt Verðbréfaskráningu Íslands. Mikilvægt er að krónan
hamli ekki vexti íslenskra fyrirtækja sem starfa á alþjóðlegum
mörkuðum.
Að sama skapi er það jákvætt skref ef starfsmenn íslenskra
fyrirtækja geta fengið hluta af launum greidd í evrum eins og
unnið er að innan Marels og fleiri fyrirtækja. Það getur komið
sér vel til að greiða niður erlendar skuldir heimilanna sem hafa
stóraukist undanfarin ár.
Þessari þróun verður ekki snúið við. Við eigum að nýta kosti
þess að reka hér sjálfstæða peningamálastefnu með þeim
takmörkunum sem því fylgir. Um leið eigum við að auðvelda
fólki og fyrirtækjum að nota þá gjaldmiðla sem henta. Krónan
og evran ættu að geta lifað ágætis lífi hlið við hlið á Íslandi.
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'UÈLAUGUR ¶ËR ¶ËRÈARSON HEILBRIGÈIS
R¹ÈHERRA HEFUR SKIPAÈ FJËRAR NÕJAR
NEFNDIR TIL AÈ FJALLA UM EITT OG ANNAÈ
SEM SNÕR AÈ HEILBRIGÈISM¹LUM -EÈ
FORMENNSKU Å EINNI NEFNDINNI FER
)NGIBJÎRG 0¹LMADËTTIR EN HÒN VAR
HEILBRIGÈISR¹ÈHERRA FR¹  TIL 
)NGIBJÎRG SAT ¹ ÖINGI Å ¹RATUG FYRIR
&RAMSËKNARFLOKKINN OG
ERU ÖESS F¹ D¾MI p EF
NOKKURT p AÈ R¹ÈHERRA
FELI FYRRUM R¹ÈHERRA
ÒR ÎÈRUM STJËRN
M¹LAFLOKKI EN
SÅNUM EIGIN AÈ
GEGNA FYRIR SIG
MIKILV¾GUM
TRÒNAÈAR
STÎRFUM

!NNARS SKORTIR EKKI NEFNDIRNAR SEM
STARFA ¹ VEGUM HEILBRIGÈISR¹ÈUNEYT
ISINS EN SAMKV¾MT UPPLÕSINGUM ¹
VEF ÖESS ERU Ö¾R  OG HEITA ÕMIST
NEFNDIR R¹È EÈA STARFSHËPAR  ERU
SKIPAÈAR SAMKV¾MT FYRIRM¾LUM
Å LÎGUM EÈA REGLUGERÈUM OG 
TIL bSÁRSTAKRA VERKEFNA m EINS
OG ÖAÈ ER ORÈAÈ 6ERKEFNIN
ERU MISJÎFN EN SEM D¾MI
M¹ NEFNA AÈ TIL ER SÁRSTAKUR
STARFSHËPUR SEM bSTAÈFESTA ¹
MÎRKIN MILLI ÖESS HVAÈ 4RYGG
INGASTOFNUN RÅKISINS OG
STOFNANIR BER AÈ GREIÈA
AF HJ¹LPART¾KJUM HVERJU
SINNIm

¥  STUNDUM ER FJALLAÈ UM ÖAÈ
FURÈULEGA FYRIRKOMULAG AÈ Å HVERT
SINN SEM FORSETI ¥SLANDS BREGÈUR SÁR
ÒT FYRIR LANDSTEINANA H¾KKA LAUN
HANDHAFA FORSETAVALDS EN MEÈ ÖAÈ
VALD FARA SAMAN FORS¾TISR¹ÈHERRA FOR
SETI !LÖINGIS OG FORSETI (¾STARÁTTAR
¥ RAUN ER ÖAÈ SVO AÈ HANDHAFARNIR
ÖURFA LÅTIÈ NÕTT AÈ AÈHAFAST ÖËTT
FORSETI SÁ Å ÒTLÎNDUM EN ENGU
AÈ SÅÈUR RAÈAST PENINGAR INN ¹
BANKAREIKNINGANA ÖEIRRA 3AM
KV¾MT  STUNDUM FENGU
ÖEIR SAMTALS SEX MILLJËNIR
¹ SÅÈUSTU TVEIMUR
¹RUM VEGNA FERÈALAGA
FORSETA
BJORN FRETTABLADIDIS

Heimild um okkur
U

m daginn las ég minningar
Eufemiu Waage „Lifað og
leikið“ sem Hersteinn Pálsson
skráði. Eufemia var hluti af einni
helstu leiklistarfjölskyldu
Íslendinga og bókin er ómetanleg
heimild um fyrstu ár leiklistar í
landinu, bæjarbrag í gömlu
Reykjavík og líf fólks af betra
standi.

b OG FRAMFERÈIÈ EFTIR ÖVÅm
Hún er líka heimild um hugsunarhátt. Á blaðsíðu 25 stendur um
kaupmann í Þingholtsstræti „...
maður þessi hét John Armitage
og var reglulegur gamaldags
Gyðingur. Var hann með hárið
vafið í krullu, síðskeggjaður, með
Gyðingakollu á höfði og í
Gyðingakufli. Hefi ég aldrei, fyrr
né síðar, séð Gyðing með krullu.
Ég skal ábyrgjast, að hann hefur
komið beint úr Ghetto (Gyðingahverfi stórborganna) og var allt
framferðið eftir því. Þau áttu ein
fjögur börn og voru þau verst
uppalda hyski, sem ég hefi
nokkru sinni komizt í kynni við.
Fór þar saman ljótt orðbragð og
dónaskapur í allri annarri
framkomu. Sóðaskapurinn keyrði
alveg úr hófi hjá fólki þessu.
Eitthvað heyrði ég því fleygt, að
því hefði verið vísað úr landi
héðan, en engar sönnur veit ég á
því.“
Nú á dögum myndu flestir
kinoka sér við því að tengja
eitthvert „framferði“ fólks svo
beint við uppruna þess. Við
sjáum á þessari klausu að hvað
sem líður fágun Eufemiu og góðu
uppeldi þá er hún sýnilega haldin
Gyðingahatri því hún þekkir ekki
heiminn – hún hefur aldrei séð
„Gyðing með krullu“. Hún er
heimaalið barn. Einar heitinn
Heimisson sagnfræðingur neyddi
um síðir Íslendinga til að horfast
í augu við smánarlega framkomu
yfirvalda og margra iðnaðarmanna við nokkra Gyðinga sem
hingað flúðu undan ofsóknum
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nasista. Hann leiddi skilmerkilega í ljós að þessi hugsunarháttur átti sér djúpar rætur í
þjóðlífinu.
Nú á dögum beinist þetta
hugarfar einkum að múslimum
sem eru þá allir dæmdir eftir
nokkrum glæpamönnum sem
réttlæta óhæfuverk sín með
versum úr Kóraninum. Ekki
myndi þó hvarfla að nokkrum
manni að áfellast þann góða
mann og katólikka Gunnar
Eyjólfsson fyrir hryðjuverk
katólikka í IRA í Englandi sem
eins og Doris Lessing benti
réttilega á um daginn voru mun
skelfilegri en árásirnar 11.
september.
Og nú þykir allt í einu gömul
og mölkúluleg barnabók þar sem
gys er gert að „negrum“ einhver
konungsgersemi. Samt er Tíu
litlir negrastrákar ekki annað en
birtingarmynd á sama hugarástandi og sjá mátti hjá Eufemiu
Waage: bókin vitnar sterklega um
það mat höfunda að hörundsdökkir drengir séu vitleysingar. Í
sjálfu sér er það ekki orðið
„negri“ sem er óþægilegt við
bókina – við sem komin erum á
miðjan aldur ólumst upp við
þetta latneska orð sem þýðir
svartur eða dökkur og sjálfur
Martin Luther King notaði
„negro“ í sínum stórræðum.
Nei – eitthvað annað. Ég vona
að ég sé ekki að hreykja mér en
þegar ég var lítill fannst mér

þetta alls ekki skemmtileg bók –
ég kenndi í brjósti um negrastrákana og skildi ekki hvað var
svona skemmtilegt við hörmuleg
afdrif þeirra. Og ég skil það ekki
enn: í bókinni eru ekki bara
bjánalegar staðalmyndir heldur
líka einhver gegnumgangandi
meinfýsni í garð drengja sem
brúnir eru á hörund.

&ËLK SEM BRÒNT ER ¹ HÎRUND
Áhangendur bókarinnar hafa
upphafið kunnuglegan söng um
„pólítískan rétttrúnað“ – „pólitíska rétthugsun“ – eða gott ef
ekki „pólitíska réttsýni“ eins og
mig minnir að eitthvert gáfnaljósið hafi nefnt það um árið:
hvers kyns gagnrýni á óboðlegar
hugmyndir og framkomu við
annað fólk er afgreidd með
þessari rangþýðingu á ameríska
hugtakinu „political correctness“
sem þýðir eiginlega „pólitísk
stífni“ eða eintrjáningsháttur. Ég
hef aldrei skilið þá visku að telja
„rétt“ vera rangt; og hvers vegna
fólki finnst svo brýnt að meiða
aðra með orðum. Svona talar fólk
sem veit innst inni að það heldur
fram röngum málstað.
Svo er alltaf spurt hvers vegna
„ekki megi styggja minnihlutahópa“. Þá gleymist að allt okkar
orðbragð er heimild um okkur
sjálf en ekki skotspóninn. Og fólk
sem brúnt er á hörund er ekki
„hópur“.
Fólk sem brúnt er á hörund er
skemmtilegt, gáfað, klaufskt,
indælt, ríkt, öfundsjúkt, kulvíst,
heitfengt, heimskt, hófsamt,
bæklað, andríkt, feimið, meinfýsið, fallegt, hógvært, innskeift,
handlagið, fátækt, kjarkað, ósynt,
fluglæst, lagvisst, duglegt,
glaðvært, latt, glatt, fyndið,
hagmælt, hávært, ljúft, hljóðlátt,
trúað, glatað, kverkmælt,
sanngjarnt, göldrótt, önugt,
kærleiksfullt, kynlaust, lítið,
stórt, ljóst, dökkt, útlenskt,
íslenskt, hér og þar, þau og – við.

Vanhæfir stjórnendur
leggja niður störf. Viðkomandi starfsmaður átti við slíkar aðstæður rétt á
svokölluðum biðlaunum í bætur, í sex
mánuði eða tólf eftir starfsaldri
viðkomandi. Biðlaunarétturinn gildir þó
tjórnendur hjá ríkisstofnunum tóku
aðeins fyrir þá sem voru í starfi fyrir
nýlega þátt í könnun á eigin vegum,
1997 því þá var þessi réttur afnuminn
að því er mér skilst, þar sem þeir komust
illu heilli. Í annan stað er hægt að segja
að þeirri niðurstöðu að þeim bæri meiri
fólki upp störfum en þá með skýringum
völd til að ráðskast með réttindi og kjör
sem eiga að þola dagsljósið. Í rauninni
starfsmanna. Þar með ættu þeir að geta
snýst þetta fyrst og fremst um að fólk
rekið fólk skýringalaust ef svo bæri
tali saman og að á stjórnanda hvíli
undir. Þar er átt við að losna þurfi við
skyldur, ekki síður en starfsmanni. Í
svokallað lögbundið áminningaferli við ®'-5.$52
þriðja lagi er þess að geta, að hafi
uppsagnir. Það felur það í sér að ef reka *«.!33/.
starfsmaður brotið alvarlega af sér er
á starfsmann þurfi að veita honum viðbrottrekstur heimill.
vörun og gefa honum kost á því að leiðrétta
Ef um er að ræða samskiptavanda á vinnustað
hugsanlegan misskilning eða bæta sig í starfi ef
getum við ekki gefið okkur að sökin sé starfsviðkomandi hefur ekki staðið sig í stykkinu. Þetta
ferli er til þess að koma í veg fyrir geðþóttastjórnun mannsins, stjórnandinn gæti verið vandamálið.
Ég þekki fjölda vandaðra stjórnenda hjá hinu
og jafnframt tryggja sjálfsögð mannréttindi á
opinbera, sem líður ágætlega við það lagalega og
vinnustað. Sú ranghugmynd hefur lengi verið á
samningsbundna umhverfi sem þeim er búið.
sveimi um opinbera starfsmenn, að við þeim sé
Skyldu það vera vanhæfustu stjórnendurnir sem
ekki hægt að hrófla hvað sem á gengur.
mest ásælast aukin völd?
Fyrir það fyrsta taka vinnustaðir iðulega breytingum í samræmi við breyttar aðstæður. Þá er
hægt að ráðast í skipulagsbreytinar og hreinlega
Höfundur er formaður BSRB.
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Munum eftir útiljósunum !
Nú þegar farið er að myrkva úti viljum við vinsamlega minna
íbúa á að hafa kveikt á útiljósum við heimili sín til að
auðvelda blaðberum Fréttablaðsins aðgengi að lúgu.
Fyrirfram þakkir, dreifing Fréttablaðsins
Pósthúsið - S: 585 8300 - www.posthusid.is
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OFT VEL OG MEÈAL ÖESS
SEM VIRKAR ¹G¾TLEGA
ER AÈ N¹ BURT RAUÈVÅNS
BLETTUM MEÈ ÖVÅ AÈ L¹TA
SALT LIGGJA ¹ ÖEIM F¾GJA
SILFURSKARTGRIPI MEÈ TANN
KREMI OG LOSA UM STÅFLUR Å
STURTUHAUSUM MEÈ ÖVÅ
AÈ L¹TA Ö¹ LIGGJA Å KËKI
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VEX MÎRGUM Å AUGUM EN TIL
ÖESS AÈ HÒN VERÈI MINNA M¹L
ER ¹G¾TT AÈ BYRJA BARA NËGU
TÅMANLEGA %F ÖAÈ ER GERT ER HINS
VEGAR MIKILV¾GT AÈ BRÕNA FYRIR
HEIMILISFËLKI AÈ GANGA VEL UM SVO
AÈ EKKI ÖURFI AÈ VINNA ÎLL VERK
AFTUR OG AFTUR
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¥SLENSKI SKRAPP
DAGURINN VERÈUR HALDINN Å
"REIÈHOLTSSKËLA  NËVEMBER
N¾STKOMANDI FR¹ KLUKKAN
 TIL  !ÈSTAÈA VERÈUR ¹
STAÈNUM TIL ÖESS AÈ SKRAPPA
OG FÎNDRA OG BOÈIÈ VERÈUR
UPP ¹ SÕNIKENNSLU Å ÕMISS
KONAR FÎNDRI
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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 ?

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

¶ËRI ÖYKIR RËANDI AÈ LEIKA ¹ GÅTARINN EFTIR LANGAN VINNUDAG

&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

Hreinsar og róar hugann

Auglýsingasími

Að leika á hljóðfæri getur veitt ýmiss konar
ánægju og verið streitulosandi í senn. Þórir
Andri Karlsson heldur mikið upp á gítarinn sinn
sem hann telur einn af eigulegustu hlutunum á
heimili sínu.

– Mest lesið

„Það er svo gott að glamra aðeins á hann og raula
með eftir strembinn vinnudag. Það hreinsar og róar
hugann. Svo er alltaf gaman að grípa í hann í partíum.“ segir Þórir sem notar gítarinn nokkuð mikið í
vinnunni en hann er kennari í Austurbæjarskóla.
„Það er gott að grípa í gítarinn í tungumálakennslu.
Krakkarnir hafa gaman af að syngja lög á ensku og
eru þá í leiðinni að þjálfa framburð. Svo hjálpar mikið

,EÈURSËFASETT
HORNSËFASETT
SËFASETT MEÈ INNBYGGÈUM
SKEMLI
BORÈSTOFUBORÈ OG STËLAR
SËFABORÈ

að spila og syngja ljóð sem þau eiga að læra í
íslensku,“ útskýrir Þórir.
Aðspurður um aðra hluti sem eru í uppáhaldi segist
Þórir sjaldan mynda einhver tilfinningatengsl við
hluti. „Ég met hluti mest eftir því hvort þeir geri það
sem þeir eigi að gera. Ég ber mikla hlýju til hluta sem
eru haganlega gerðir og endast en það er nokkuð sem
er sjaldgæft að finna þessa dagana. Hlutir nú til dags
eru oftar en ekki drasl sem endist illa,“ segir hann
kíminn.
Þórir á þó nokkra hluti sem hann hefur keypt á
ferðalögum sem honum þykir vænt um og hafa fylgt
honum nokkuð lengi. „Þar má nefna rússneska herhúfu sem ég keypti þegar ég var á ferðalagi um Rússland. Hún hentar einkar vel við íslenskar aðstæður,“
segir hann og brosir út í annað.
HREFNA FRETTABLADIDIS

SËFABORÈ
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)LMKERTI SKAPA HUGGULEGA STEMNINGU B¾ÈI MEÈ Ö¾GILEGRI
BIRTU OG GËÈUM ILMI

Í hjarta stofunnar
Mikilvægt er að vanda valið á
stofuborði.

Já, við erum hreykin
enn og aftur!
PHILIPS VINNUR
EISA VERÐLAUNIN
2007-2008 FYRIR
HÁSKERPU LCD

Sófaborðið er miðpunktur
stofunnar og þarf að taka mið
af umhverfinu og öðrum húsgögnum þegar velja á rétta borðið.
Hönnun
sófaborða
verður
sífellt fjölbreyttari og er hægt að
fá þau með alls kyns hirslum og
hólfum. Praktískar lausnir fyrir
tímarit og fjarstýringar eru til í
ótal útfærslum og auðvelt að
falla fyrir fallegri hönnun en jafnframt þægindum og miklu notagildi.
Á
sófaborðið
safnast svo kaffikrúsir,
nammiskálar, kerti og
dagblöð og gott er að
hvíla á því lúin bein.
Við það skapast oft
bestu minningar fjölskyldunnar
og því er gott að vanda valið.
VERA FRETTABLADIDIS

Philips 47PFL9732D
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KRËNUR

Hin virta dómnefnd óháðra blaðamanna frá European
Imaging & Sound Association (EISA) hefur veitt
Philips viðurkenningu fyrir tækniþróun og nýsköpun
á sviði afþreyingar tækni fyrir heimili með þessum
eftirsóttu tækniverðlaunum.
European Full-HD LCD-TV 2007-2008
„...skilar hreint ótrúlegum gæðum í fullri High
Definition upplausn. Jafnvel fíngerðustu smátriði eru
skýr og greinileg í 1920x1080p upplausn. Öll hreyfing
er skýrari og eðlilegri með hjálp hinnar framúrskarandi
Perfect Pixel HD Engine myndtækni frá Philips“, eins
og segir í skýrslu EISA nefndarinnar um 47PFL9752D.

"/ #/.#%04 +AFFIBORÈ SEM H¾GT ER AÈ

NATURAL EIK MEÈ SVÎRTU GLERI %INNIG
F¹ANLEGT MEÈ SANDBL¹SNU GLERI 
KRËNUR
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fasteignir
29. OKTÓBER 2007

Nýbyggðar íbúðir
í hjarta borgarinnar

Þjónusta ofar öllu
Fólk getur gleymt hvað þú segir,
fólk getur gleymt hvað þú gerir...
En fólk gleymir því aldrei hvernig þú
lætur þeim líða...

Hjá Remax Þing eru til sölu
nýjar og glæsilegar þriggja
herbergja íbúðir við Laugaveg.

Við látum þér líða vel... !

Seldu þar sem þér líður vel...

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Áslaug María
Sölufulltrúi
8200 301
aslaug@remax.is

Stella Ósk
Sölufulltrúi
693 4669
stellaosk@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi
661 7788
benolafs@remax.is

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi
896 6694
edda@remax.is

Hilmar
Sölufulltrúi
892 2982
hilmarosk@remax.is

Eir
Sölufulltrúi
660 6085
eir@remax.is

HRINGDU NÚNA

699 6165
Stefán Páll Jónsson
Löggiltur fasteignasali

Stofurnar eru bjartar
og rúmgóðar.

Í

búðirnar sem um ræðir eru
frá 86,6 til 100,8 fermetrar að
stærð og eru á annarri, þriðju
og fjórðu hæð í sex íbúða húsi.
Þeim er skilað fullbúnum með
gólfefnum og innréttingum og
ekkert hefur verið til sparað við
efni og hönnun. Eldhúsinnréttingar eru sprautulakkaðar í ljósum
lit, háglans með inngreyptum
höldum og á öllum skúffubrautum
og hurðum eru demparar. Borðplötur eru úr granít í dökkum lit.
Tæki eru frá Eirvík og þess má
geta að Mile-uppþvottavélar eru
innbyggðar í innréttingarnar.
Snyrtingar eru flísalagðar í hólf
og gólf og hornbaðkar með nuddi
fylgir íbúðum á 2. og 3. hæð en
sturta með sturtuklefa íbúðum á
4. hæð.
Mikil lofthæð er í íbúðunum og allar hurðir sérsmíðaðar í yfirstærð. Þær eru úr ljósri
eik og skápar líka. Hurðir út úr
íbúðunum eru sérhannaðar með
það í huga að veita mikla hljóðvörn. Gólf eru með eikarparketi
sem lagt er á langveginn. Lyfta er
í húsinu, frá kjallara og upp á 4.
hæð.
Allar íbúðirnar eru með svöl-

Öll tæki í nýju íbúðunum eru vönduð.

um á bakhlið sem snúa í norður en
franskar svalir eru á suðurhliðum
íbúðanna á annarri og þriðju hæð.
Á þakhæðinni eru 20 fermetra
svalir með heitum potti.

Húsið er úr járnbentri steinsteypu. Það er byggt af fyrirtækinu Íbyggð og frekari upplýsingar eru á heimasíðu þess, www.
ibyggd.com.
gun@frettabladid.is

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

SAMANBURÐUR Á LÁNUM
MYNTKÖRFULÁN ***

LÁNSUPPHÆÐ
VEXTIR

F í t o n / S Í A

GREIÐSLUBYRÐI****

20.000.000
3,9% *
64.700

BLANDAÐ LÁN **

ÍBÚÐARLÁN

20.000.000

20.000.000

4,9% *
106.600

5,95%
109.500

* M.v. 1. mánaða Libor vexti 24.07.2007. ** 50% íbúðarlán/50% erlent lán í CHF og JPY.
*** Vextir á erlendri myntkörfu ráðast af veðsetningu og myntsamsetningu og eru á bilinu 3,2% til 4,3% m.v. myntkörfu 4.
**** Mánaðarlegar afborganir fyrsta árið, lánstími 40 ár, einungis greiddir vextir af myntkörfuláninu fyrstu þrjú árin, án verðbóta eða gengisbreytinga.
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Danfoss ofnhitastillar
Háþróuð og notendavæn
hitastýring sem veitir
þægilega húshitun og
hámarks orkusparnað
Við erum leiðandi í
framleiðslu ofnhitastilla
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
Norðurland: Rammgert

og rómantískt norskt timburhús

Skálafell á Vaðlaheiði: Tæplega 8.000 fermetra lóð gegnt Akureyri
Eignakjör ehf. á Akureyri hafa húsið til sölu. Skálafell
á Vaðlaheiði stendur á 7.739 fermetra eignarlóð gegnt
Akureyri og er húsið staðbyggt, norskt timburhús frá
árinu 2005. Neðri hæð hússins er 109 fermetrar og ris er
55,6 fermetrar. Grunnflötur bílskúrs er 51,6 fermetrar auk
millilofts og er því um 216 fermetra að ræða.
Lýsing: Á neðri hæð er forstofa, þvottahús/geymsla,
baðherbergi, hjónaherbergi, hol, stór stofa með vandaðri JOTUL kamínu og rúmgott eldhús með vönduðum
heimilistækjum og innréttingu. Hiti er í gólfum á neðri
hæð og eru þau flísalögð. Veggir á baðherbergi og þvottahúsi eru flísalagðir upp í loft og í baðherbergi á neðri hæð er sturta. Í risi eru tvö svefnherbergi, baðherbergi og sjónvarpshol. Parket
er á gólfi og útgengt úr holi á svalir. Flísar eru upp í loft og að hluta á gólfi í baðherbergi og er þar
nuddbaðkar í gamaldags stíl. Hiti er í gólfi á neðri hæð bílskúrs og er hann einangraður en óinnréttaður. Á millilofti skúrsins er gott rými og útsýni. Í húsinu er öryggiskerfi tengt bruna-, gas- og
vatnsskynjurum og er það líka þjófavarnarkerfi. Einnig er loftskiptikerfi og varmaskipti á vatni og
myndast því ekki kísill á krönum og hreinlætistækjum. Á Svalbarðseyri er góður leik- og grunnskóli
og var vegur 828 allur byggður upp sumarið 2007 og sett á hann bundið slitlag. Frá Skálafelli er
um tíu mínútna akstur til Akureyrar og því stutt í alla þjónustu.

Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

LOGAFOLD - EINBÝLI

BÆJAGIL - GARÐABÆ

LOGAFOLD - PARHÚS

Vorum að fá í sölu nýlegt einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr. Þrjú rúmgóð herbergi eitt með baðherbergi inn af og flísalagt baðherbergi. Fallega innréttað
eldhús og stór og björt stofa. Verð 62 millj.

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

Mjög gott 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.

BORGARHOLTSBRAUT - SÉRHÆÐ

FLÉTTURIMI - RÚMGÓÐ

NAUSTABRYGGJA - BÍLSKÝLI

JÖRFAGRUND - KJALARNES

Vorum að fá í sölu mjög góða neðri sérhæð í tvíbýlishús
með bílskúr. Þrjú góð herbergi og flísalagt baðherbergi.
Stórt og gott eldhús og björt stofa. Rúmgóður sérstæður
bílskúr með gluggum. Verð 33,9 millj.

Fallleg 120 fm 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð ásamt stæði
í opnu bílskýli. Stór stofa og rúmgott eldhús. Þrjú herbergi með skápum og gott baðherbergi. Fallegt útsýni.
Verð 26,9 millj.

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

Falleg 3ja herbergja neðri sérhæðir í nýju fjórbýlishúsi.
Tvö rúmgóð herbergi með skáp og flísalagt baðherbergi.
Gott eldhús með borðkrók og björt stofa með útgang á
lóð. Verð 22,4 millj.

BÁSBRYGGJA - LYFTUHÚS

NÝBÝLAVEGUR - BÍLSKÚR

HRAUNBÆR - ELDRI BORGARA

SUMARHÚS - GRÍMSNESI

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.

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.

Frum

SMÁRARIMI - GLÆSIEIGN

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

www.hofid.is
104 Reykjavík:

Tilboð vikunar

Rómantískt og reisulegt með blómlegum garði
Langholtsvegur 97: Hæð og ris ásamt bílskúr í fallegri götu.

Verð: 39,9 milljónir. Nánari upplýsingar gefur Heiðar Birnir sölumaður í síma 824 9092.

Frum

Lýsing: Á hæðinni eru þrjár stofur, eldhús,
forstofa og gestasnyrting. Í risi eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi og tvær geymslur,
en geymsluloft er yfir öllu húsinu. Í kjallara er vaskahús og sér geymslur. Komið er
inn í flísalagða forstofu á hæð og þaðan inn
í flísalagt hol. Á hægri hönd er borðstofa og
setustofa, en beint af augum er sjónvarpsstofa. Til vinstri er eldhúsið, gestasnyrting
og niðurgengt í vaskahúsið. Opið er í gegnum allar stofurnar. Borðstofan er björt og falleg með flísum á gólfi og góðum gluggum.
Setustofan er geysifögur með fallegu parketi
á gólfi og góðum gluggum. Sjónvarpsstofan
er einnig mjög góð með góðum gluggum og fallegu parketi. Í rúmgóðu eldhúsinu er falleg og nýleg eldhúsinnrétting, með flísum á milli efri og neðri skápa, góðum borðkrók og góðum gluggum. Gestasnyrting er einnig góð
með flísum á gólfi, góðum glugga og snyrtilegri innréttingu. Úr forstofu er gengið upp teppalagðan stiga í risið
og þar komið inn á teppalagt hol. Á hægri hönd er barnaherbergi og hjónaherbergi, en beint af augum vinnuherbergi. Til vinstri eru tvær geymslur og baðherbergi. Barnaherbergið er mjög gott með Linoleum-gólfdúk, góðum
glugga og góðum innbyggðum skápum. Á góðu hjónaherberginu er einnig Linoleum-gólfdúkur, góðir gluggar
og mikið skápapláss. Vinnuherbergið er parketlagt og rúmgott, en þaðan er útgengt á litlar en mjög góðar suðursvalir. Í baðherberginu er baðkar með sturtu, snyrtileg innrétting, góður gluggi og dúkur á gólfi. Geymslurnar
tvær eru mjög góðar og yfir risinu er gott geymsluloft. Þvottahús er í kjallara. Bílskúr er fullbúinn og góður, og
lóðin í kringum húsið gróin og falleg.

Frum

Glæsilegt útsýni

Eignamiðlun Síðumúla hefur til sölu 123,8
fermetra hæð og ris, ásamt 31,1 fermetra bílskúr, en samtals er eignin 154,9 fermetrar.

Formentera del Segura
Ediﬁcio Mirasol
Íbúð með tvö svefnherbergi og
eitt baðherb. Aðeins 8 km frá
strönd Guardamar.
Verð 98.900 ¼
100% fjármögnun möguleg.
Útborgun aðeins 3.000 ¼ auk 7% skatts.

Snorrabraut 27
Sími 534 1599
bspain@internet.is
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• Hljóðlát, stílhrein, nett og fyrirferðalítil á vegg eða í loft
• Einstök blómlaga lokunarbúnaður, verndar innri búnað
og loftræsir án óþægilegs hávaða.
• Þrjár gerðir sem skila:
21 l./sek. eða 76 m3 klst.,
¦
32 l./sek. eða 118 m3 klst.,
 ¦

 
72 l./sek. eða 260 m3 klst.
 

• Þolir raka og auðvelt að þrífa.
• Þriggja ára ábyrgð.

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogur – Sími : 515 8700
Skipagötu 16 l Sími 455 1400 l www.eignakjor.is

Skálafell - í Vaðlaheiði, gegnt Akureyri

203 Kópavogur
Nýjar glæsilegar íbúðir !

Stærð: 137,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Senter

Frum

Flott hús á frábærum stað með útsýni sem er engu líkt

Tröllakór 5-7

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219
sigga@remax.is

Verð: 31.900.000
Glæsilega endaíbúðir í nýju fjölbýli með sé inngangi á svölum, ásamt stæði í bílageymslu. Einungis 4
fjögurra herbergja íbúðir eftir ! Hringdu núna og fáðu nánari upplýsingar um þessar fallegu íbúðir.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Nýtt og mjög vandað einbýlishús ásamt bílskúr sem stendur á 7,739 fm. eignarlóð með stórkostlegu útsýni
til Akureyrar og yfir stóran hluta Eyjafjarðar. Þetta er eign sem gefur mikla möguleika.

Nánari upplýsingar gefur Sævar á fasteignasölunni Eignakjöri, Akureyri í síma 455 1400
Arnar Sigfússon, Lögg fasteignasali, hdl.

Neðri Rauðalækur,
Hörgárbyggð Hörgárdal
0 kr.
149.0 0 n.
ð
o
b
il
T
r. á má
*5.527 k

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

Sími 464 9955

frá Akureyri.
Hjallalundur 4, Akureyri

Frum

Frum

Kotabyggð 38

eða

dal. Einungis 15 mín. akstur

0kr.
339.0 0 án.
ð
o
b
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T
kr. á m
.405
eða *12

123 fm. heilsársbústaður handan Akureyrar með
frábæru útsýni yfir fjörðinn. Búið er að útbúa 40
fm. séríbúð í kjallara hússins og er hún tilbúin til
innréttingar. Bústaðurinn selst með vönduðu
innbúi. Byggður 2007. Verð 35,8 m.kr.

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

Huldugil 68, Akureyri

Dvergagil 28, Akureyri

0 kr.
795.0 0 án.
ð
o
b
il
T
kr. á m
.889

eða *28

*m.v. 36 mán. Visa lán eða Euro staðgreiðslulán.

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

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

– Einbýlishús – Parhús – Sumarhús –
– Gestahús – Smáhýsi –

V.H. ehf. - Heiðarbraut 3 - 250 Garður - sími 864 2400
www.volundarhus.is - volundarhus@volundarhus.is

SÉRLEGA GLÆSILEGAR
ÍBÚÐIR Í NÝJU HÚSI
Í HJARTA REYKJAVÍKUR

Laugavegur 85
www.inhouse.is

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG
29.10.07 KL 19:30 - 20:30

EINSTAKT TÆKIFÆRI Í HJARTA BORGARINNAR
Sérlega glæsilegar 3ja herbergja íbúðir í nýju, 6 íbúða, húsi við Laugaveg 85 þar sem að ekkert
hefur verið til sparað varðandi val á efni og hönnun. Íbúðirnar skilast fullbúnar með fallegum
gólfefnum og glæsilegum innréttingum. Íbúðirnar eru frá 86,6 fm til 100,8 fm. Lyfta er í húsinu.
Þakíbúðirnar eru með tvennum svölum og glæsilegu útsýni.
Frekari upplýsingar á heimasíðu fyrirtækisins www.ibyggd.com, hjá Ólafi Gísla í
síma 822-8283 oligisli@remax.is eða Hrönn í síma 692-3344 ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi
oligisli@remax.is

822 8283

www.ibyggd.com

Hrönn
Sölufulltrúi
hronn@remax.is

692 3344

Þórarinn Arnar
Sævarsson
Löggiltur fasteignasali

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Elfa
Bergsteinsd.
sölufulltrúi

Erla
Viggosdóttir,
ritari

Páll
Guðjónsson
sölufulltrúi

Sigurlaug Ásta
Sigvaldadóttir
sölufulltrúi

Síðumúli 27, 108 R www.remax.is

Bragi
Valgeirsson
Sölufulltrúi

eignastyring@remax.is

FORNISTEKKUR, HVALFJÖRÐUR
NJÁLSGATA REYKJAVÍK
Mjög falleg algjörlega endurnýjuð 75 fm. 2ja herbergja
íbúð á 1. hæð með sérinngangi. Góðar svalir sem snúa
inn í garðinn. Toppeign. Verð kr. 22,5 millj.

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.

ÁSBYRGI HOFSÓS
Einbýlishús 185 fm. á tveimur hæðum, sérlega vel staðsett og með glæsilegu útsýni. Húsið er í góðu ástandi
hefur verið einangrað og klætt að utan og hafa gluggar
og gler einnig verið endurnýjað. Verð kr. 24 millj.

VÖLUTEIGUR MOSFELLSBÆR
Frum

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

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

ENGJASEL REYKJAVÍK
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli. Húsið ný viðgert og málað, nýlegt þak. Frábær
staðsetning og stutt í alla þjónustu. Verð kr. 21,9 millj.

FRAMNESVEGUR REYKJAVÍK
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 herbergja íbúð á 2. hæð í sex íbúða fjöleignarhúsi. Íbúðin skiptist í hol/miðrými, eldhús með nýlegri innréttingu og tækjum, parketlagða stofu og borðstofu, svefnherbergi, flísalagt endurnýjað baðherbergi
með sturtu og glugga. Í kjallara er herbergi með glugga
auk sérgeymslu og er hvorugt í uppgefinni fermetratölu.
Mjög góð staðsetning Verð kr. 18,9 millj.

LAUTASMÁRI, KÓPAVOGUR

BAKKAGERÐI REYKJAVÍK

DAGGARVELLIR, HAFNARFJÖRÐUR

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

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

Falleg 4 herbergja íbúð á jarðhæð í fallegu litlu fjölbýli.
Sér inngangur og sér garður með 38 fm timburverönd.
Góð leikaðstaða er fyrir börn við húsið. Verð kr. 29,9 millj.

ENGIHJALLI KÓPAVOGI

HÓLABRAUT HAFNARFJÖRÐUR
Falleg 5-6 herbergja 120 fm. hæð á góðum stað. Húsið
nýlega viðgert og klætt að utan og nýtt járn á þaki. Stutt
í alla þjónustu. Verð kr. 29,9

EIGNASTÝRING

S: 534 4040

BARÐASTAÐIR, REYKJAVÍK
Rétt við Korpúlfstaða-golfvöllinn. Glæsileg 166 fm.
íbúð á tveimur efstu hæðunum í lyftuhúsi ásamt
rúmgóðu stæði í bílageymslu og 25 fm. bílskúr. Tvö
baðherbergi. Þvottaherbergi. Tvennar svalir. Vandaðar innréttingar og gólfendi. Stórglæsilegt útsýni.
Verð kr. 65 millj.

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

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

EIGNASTÝRING

S: 534 4040

BARÐASTAÐIR, REYKJAVÍK
Rétt við Korpúlfstaða-golfvöllinn. Glæsileg 166 fm.
íbúð á tveimur efstu hæðunum í lyftuhúsi ásamt
rúmgóðu stæði í bílageymslu og 25 fm. bílskúr. Tvö
baðherbergi. Þvottaherbergi. Tvennar svalir. Vandaðar innréttingar og gólfendi. Stórglæsilegt útsýni.
Verð kr. 65 millj.

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

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

BÚI
Símar: 520 9403 og 866 9512

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

svana@remax.is

OG FLOTT EINBÝLISHÚS Í

M OSFELLSBÆ

Frum

S TÓRT

Svana
Ingvaldsdóttir,
sölufulltrúi

Fjöldi herb. 7
Svefnh. 5
Brunabótamat:
44.7 millj.
Stærð 325 fm
Verð 84 millj.

Flott einbýlishús 325 fm á tveimur hæðum á 2.000 fm eignarlóð á besta
stað í Mosfellsbæ. Húsið stendur innarlega á skógi vöxnu landi í friðsældinni. Aðkoman er hin flottasta Yfirbyggð bogadregin verönd að framanverðu sem gefur dálítið erlent yfirbragð. Stór upphitaður, fallegur garðskáli
sem er hellulagður og með risavöxnum fíkus. Söluvernd frá VÍS fylgir
þessari eign.
Lýsing eignar:
Efri hæð:
Forstofa með góðum skápum og gestasnyrtingu. Stórt svefnherbergi, með
baðherbergi með sturtu og útgengi á stórar svalir. Tvær samliggjandi stof-

ur með arni beggja vegna. Útgengi á stórar svalir. með miklu útsýni úr
stofu. Eldhús með hvítri innréttingu og stóru herbergi innaf með útgengi úr
húsi. Úr eldhúsi er gengið inní fallegan garðskála sem er nýttur mikið og
þaðan gengið útá stóran sólpall með heitum potti.
Neðri hæð:
Fjögur svefnherbergi. Eitt er mjög stórt með skápum og útgengi í garð.
Annað með fataherbergi og stórum skápum. Tvö baðherbergi flísalögð í
hólf og gólf, annað með nuddbaðkari, sturtu og fallegri innréttingu. Hitt
með sturtu og gufubaði, bæði með handklæðaofni, og upphangangdi
klóseti. Þvottahús. Stórt geymsluherbergi. Útgengi í garð á tveimur
stöðum.

www.remax.is

BJALLAVAÐ – Norðlingaholti

Sverrir Kristinsson lögg. fast.sali

Frum

LÓÐIR Í GARÐABÆ – Urriðaholt

Urriðaholt er nýtt hverfi í Garðabæ með fjölbreyttri húsagerð. Dæmi um
verð á lóðum: parhúsalóð 12 millj, einbýlishúsalóð 18,9 millj. Hverfið snýr
á móti suðri við Urriðavatn. Mikið verður lagt upp úr fjölskylduvænu umhverfi. Lögð verður áhersla á góða þjónustu, glæsileg skólabygging
verður miðsvæðis í hverfinu og frábær tenging við útivistarsvæði.
Hafið samband við sölumenn Eignamiðlunar
sem veita nánari upplýsingar í síma 588 9090

Glæsileg 95,8 fm 3ja herb fullbúin endaíbúð með stæði í bílageymslu.
Íbúðin er til afhendingar strax. Íbúðin er með sérinngangi af svölum.
Þvottahús inní íbúð. Efsta hæðin er inndregin með stórum svölum og
glæsilegu útsýni. Eigum eftir nokkrar 3ja herb íbúðir.
Sölumenn á Eignamiðlun sýna.
Bókið tíma sími 588 9090

Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

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

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson
BA í lögfræði

Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

Anna Rúnarsdóttir
Viðskiptafræðingur

$XVWXUYHJL6HOIRVVL_6_)D[

Stórglæsilegt og vandað 146,4 fm timburparhús ásamt 31,7
fm bílskúr. Húsið er nú fullbúið að utan og tilbúið til innréttinga
að innan. Ofn, helluborð og vifta fylgja sem og skápar yfir
tengigrindur í bílskúr. Einnig fylgir heitur pottur ásamt lagnagrind en potturinn verður óuppsettur. Verð 35,9 m.

101,0 fm steinsteypt einbýlishús ásamt 48,8 fm tvöföldum bílskúr. Verð 26,2 m.

Frum

Um er að ræða jörðina Breiðanes Skeiða- Gnúpverjahreppi.
Jörðin er um 130 ha. og er hún gróin og hentar vel til ræktunar.
Eigninni fylgja lax-/ silungsveiðiréttindi í Þjórsá. Tilboð óskast.

)pODJ
IDVWHLJQDVDOD

Heiðarbrún 8, Hveragerði.

Kjarrhólar 15, Selfossi.
Breiðanes, Skeiða- Gnúpverjahreppi.

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Víðivellir 18, Selfossi.
135,2 fm einbýlishús byggt 1963 ásamt 30,8 fm bílskúr
byggðum 1968. Verð 22,7 m.

Tjarnarmói 2-4, Selfossi.
Skemmtilega hönnuð 220 fm steinsteypt parhús með bílskúr á
góðum stað í Hagalandinu. Húsin eru í byggingu og skilast fullbúin að utan, með grófjafnaðri lóð og mulningi í plani. Húsin
verða steinuð og flísalögð að hluta að utan. Verð 25,0 m.

Klettagljúfur 2, Ölfusi.
215 fm einbýlishús ásamt 73,4 fm sambyggðum bílskúr. Húsið selst á því stigi sem það er núna, þ.e. tæplega fokhelt. Húsið er steinsteypt. Skv. teikningu er gert ráð fyrir fimm svefnherbergjum, stofu ,eldhúsi, baðherbergi, sjónvarpsholi, forstofu
og þvottahúsi. Lóðin er eignarlóð og er 5.680 fm. Verð 31,0 m.

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

Land í Grímsnesi.
Hátorfa 1, Hrunamannahreppi.
Glæsilegur fullbúinn sumarbústaður sem er um 65 fm að
grunnfleti, auk þess er um 30 fm manngengt svefnloft og 5 fm
geymslu/inntaksskúr. Við húsið er um 70 fm verönd og er mikið útsýni og sést m.a. til Skálholts, Iðu, Flúða, Heklu og Langjökuls frá bústaðnum. Heitur pottur með loki og skjólveggjum í
kring. Bústaðurinn er byggður árið 2007. Verð 28,5 m.

Tjaldhólar 1 og 3, Selfossi.
156,8 fm. parhús þar af er bílskúr 32,3 fm. Húsin eru í byggingu og afhendast fullbúin með með þökulagðri lóð. Húsin eru
steinsteypt og með músteinsáferð. Verð 28,9 m.

22,4 ha spilda úr jörðinni Þórisstöðum Grímsnes og Grafningshreppi. Gott beitarland grasgefið
mýrlendi og vallendi að hluta.
Skurðir á mörkum. Aðkoma frá
þjóðvegi og liggur einnig vegslóði
meðfram landinu. Rafmagn, heitt
og kalt vatn meðfram aðalvegi.

Grandatröð, Hfj, 271 fm.

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

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali
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Frum

Drangahraun Hfj.

Í einkasölu vel staðsett steinsteypt atvinnuhúsnæði, skiptist í
1.122 fm framhús á tveimur hæðum auk 255 fm bakhúsi, samtals
um 1.377 fm. 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.

Drangahraun, Hfj, 528 fm.

Tunguháls, Rvk, LAUST!

Ögurhvarf, 640 fm, 2.690 fm eða 3.340 fm.

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

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.

Súðarvogur 240 fm á 2 hæðum.

Hverafold 240 fm

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.

Lónsbraut, Hfj, innkeyrslubil.

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

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

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

Súðarvogur, 241 fm iðnaðarhúsnæði
Til sölu vel staðsett í
nýlegu húsnæði við
Lónsbraut, húsnæði
sem er 145 fm að
birtri stærð auk ca.
70 fm. milligólfs, þar
sem eru fallega innréttaðar skrifstofur
og starfsm.aðstaða.
Lofthæð er um 5,9
mtr. Oversize innkeyrsluhurð.
Lóð
malbikuð.

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

(LJQDPLèOXQ6XèXUQHVMD
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali
Snjólaug Jakobsdóttir, viðsk.fr. og lögg. fast.sali.

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

Glæsilegar
íbúðir
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

á góðu

Suðurhóp 11 og 13, Grindavík
Ný glæsileg parhús 160 fm fullbúið að utan
en án gólfefna að innan. Húsið er timburhús
klætt að utan með báruáli liggjandi og jatópaviður við útgönguhurðar. Útiljós við útgöngu- og bílskúrshurð. Bílaplan hellulagt,
snjóbr.kerfi, tunnuskýli. Lóð grófjöfnuð.
Verð 31.900.000.-
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FYRIRTÆKI Í KÆLIVÉLAVIÐGERÐUM.

verði!

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

Skipastígur 28, Grindavík

154,5 fm einbýli m/bílskúr. 4 svefnh. Baðherb. geymsla og þv.hús er flísalagt. Parket
á stofu og borðstofu. Rúmg. bílskúr. Að utan er húsið í mjög góðu ásigkomulagi. Lóðin er stór og býður uppá mikla möguleika.
Verð 22.800.000,-

Hólavellir 6, Grindavík
Gott 73,5 ferm. raðhús. Íbúðin skiptist í
stofu, eldhús, baðherb, og 2 svefnherb.
Skápar í herbergjum og forstofu. Eignin er
að mestu flísalög nema í svefnherb. er parket. Gengið er út á pall úr stofu.
Verð 16.000.000,-

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

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

Sunnubraut 2, Grindavík

Frum

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

Suðurhóp 8 og 10, Grindavík
Parhús í byggingu 146,6 fm ásamt bílskúr,
úr timbri klætt með standandi vatnsklæðningu. Skilast fullbúin með parket á herb.,
eldh. og stofu en flísar á forst., gestawc og
baðh. Skápar. Hiti í gólfi. Suðurhóp 10 er tilbúið til afhend. Suðurhóp 8 skilas fullbúin.
Verð 31.500.000,-

Vesturbraut 12, Grindavík
Gott einbýlishús klætt með bárujárni, kjallari, hæð og ris. 3 svefnherb. en möguleiki á
útbúa 4 herb. Baðherb. nýlega tekið í gegn.
Búið að endurnýja þak. Sólpallur með heitum potti.
Verð 18.500.000,-

Túngata 18, e. hæð, Grindavík
58,8 fm risíbúð í tvíbýlishúsi. Eignin skiptist í
2 svefnh. og stofu. Spónarparket á svefnh.
en búið er að flota gólf í gangi og stofu.
Dúkur á baðh. og eldhúsi. Baðh. með baðkari. Sameiginlegur inngangur.
Verð 9.500.000,-

Marargata 1, e. hæð, Grindavík
Mjög góð 4ja herb. efri hæð ásamt bílskúr
178,2 ferm. Nýleg innrétting í eldhúsi. Búið
að endurnýja þak. Nýlegt parket á gangi og
herbergjum. Góður staður.
Verð 21.900.000,-

Heiðarhraun 18, Grindavík
Einbýlishús á tveimur hæðum 177,1 ferm.
ásamt stórum bílskúr 55 ferm. 5 herb og
möguleiki á einu til viðbótar. Sólpallur og
heitur pottur. Búið að endurnýja þakkant og
þak. Möguleiki að útbúa íbúð á neðri hæð.
Verð 32.000.000,-

Vesturhóp 15, Grindavík
Nýtt endaraðhús ásamt bílskúr 131 ferm. 3
svefnherbergi, útg. á lóð úr hjónaherb,
þvottarhús í bílskúr. Steypt plan. Stutt í alla
þjónustu.
Verð 20.900.000,-

Vörðusund 1, 0102 - 0103, G.vík
Nýtt iðnaðarhúsn. Um er að ræða stálgrindarhús einangrað og klætt að innan. Vegghæð 4,75 m. Mænishæð 6,95 m. Innkeyrsluhurð 4 m. Hiti í gólfi. Bil 0102 er
167,4 fm. Bil 0103 er 172,6 fm endabil.
Verð 16.000.000 - 17.000.000,-

Frum

116,2 fm einbýli á 2 hæðum ásamt 39,6 fm
bílskúr/geymslu. Skiptist í stofu, eldhús, 2
baðh., geymslu og 3 svefnh. Nýtt skolp er
útí götu og allar neysluvatnslagnir nýjar. Búið að endurnýja allt rafmagn. Nýl. pallur fyrir
framan og aftan. Gróðurhús. Nýir gluggar í
öllu húsinu og ný útidyrahurð á neðrihæð.
Verð 21.900.000,-

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.

VINSÆL SVEITAKRÁ/PÖBB.
Staðurinn tekur um 140 manns, og er rekstur staðarins til sölu. Tilvalið fyrir kokk
og þjón vegna meiri matargerðar og veisluþjónustu. Stórgott tækifæri á fínu verði.

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

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.

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 Á SKRÁ
Frum

Leynisbrún 13, Grindavík

www.nesbyggd.is

STÁLSMIÐJA Í EIGIN HÚSNÆÐI., NÝTT Á SKRÁ.

103,8 fm raðhús auk 23,2 fm bílskúr, steypt
2003. 4 svefnhm stofa, sjónvarpshol, þv.hús
og baðherbergi. Í bílskúr er geymsluloft og
aukaherbergi inn í bílskúr, nýtt sem þvottahús. 70. ferm sólpallur með heitum potti.
Verð 24.900.000,-

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?

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

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

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

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.

BÓNSTÖÐ - MIÐSVÆÐIS.
Til sölu bónstöð í hverfi 105. Er í góðu rúml. 80 fm leiguhúsnæði. Mikið um fasta
viðskiptavini, bæði einstaklinga og fyrirtæki. Mjög gott verð, aðeins 6 milljónir.

BARNAFATAVERSLUN MEÐ TOPP MERKI.
Til sölu skemmtileg barnafataverslun með vinsæl og flott vörumerki fyrir 0-16 ára
í góðu leiguhúsnæði við Laugaveginn. 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.

Hafnargata 28, Grindavík
Mjög gott 1379,3 fm atvinnuhúsnm. Á fyrstu
hæð er flott fiskvinnsluhús með vinnslusal
með kæli. Á neðri hæð er skrifst. með parketi, aðstaða fyrir starfsfólk. Efri hæð er líkamsræktarstöð, þar er parket og dúkar.
Verð 110.000.000,-

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

Vegna mikilla eftirspurna, vantar eignir á skrá!

www.nesbyggd.is

Nesbyggð

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

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

Klukkuberg-Hafnarfirði

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

3 herbergja 80,2 fm jarðhæð í sérbýli með garði og ca 30 fm lokuðum sólpalli. Stofa og
borðstofa eru parketlög og mynd eitt rými með eldhúsi, 2 svefnherbergi. Stutt á golfvöllin,
eign fyrir golfáhugamenn. Sér garður og bílastæði fylgir eign.
Verð 26.7 milljón

HÆÐ í Reykjavík

Ægissíða

Höfuðborgarsvæðið

Hæð í hverfi 101, 105, 107 og 108.
Má kosta allt að 65 milljónir,
skilyrði að bílskúr fylgi með eign

Höfum kaupanda að einbýli eða
hæð við Ægissíðu

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

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

Kaplaskjólsvegur - Vesturbær

Einbýli í Fossvogi

Drápuhlíð með bílskúr.

Skógarás - Árbær

Gullteigur - Nýbygging

4ra herb. endaíbúð á 1. hæð á
þessum vinsæla stað. Íbúðin er
107.2 fm, skiptist í tvo svefnherbergi, tvær stofur, eldhús og baðh.
Verð 28.3 millj.

5-6 herb. einbýli neðst í Fossvoginum. Stór lóð er kringum húsið. Bílskúr er innréttaður sem stúdíóíbúð í
dag sem gefur góðar tekjur.
Verð 110 millj.

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

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 millj.

Nýjar íbúðir í grónu hverfi, 160 til
164 fm. Íbúðir skilast fullb. án gólfefna. Lóð verður fullfrágengin. Áætluð afhending er í nóv-des 2007.
Verð 66.4-71.4 millj.

Strandvegur - Garðabær

Grettisgata - Miðbær - Einbýli

Hofteigur

Vesturgata - Gott útsýni

Seljabraut - 109 Reykjavík

Um er að ræða fallega 4ra herb.
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með stæði í
bílgeymslu. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Verð 43,2 millj

Kjallari, hæð og ris. Fyrsta hæð
skiptist í snyrtingu, eldhús og borðstofu. Í risi eru 3 herb. Kjallari skiptist í baðh., þvottahús og tvö herb.
Verð 47 millj.

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

159 fm penthouse íbúð með óhindruðu sjávarútsýni. Íbúðin er á 2 hæðum, sex herb. þar af þrjú svefnh.,
eldhús, tvær stofur og hol.
Verðtilboð.

Stúdíóíbúð á efri hæð í verslunarhúsnæði með sérinngang. Eldhús
og stofa eru eitt rými, svefnloft og
baðh. Sérmerkt bílastæði fylgir eign.
Verð 16.2 millj.

Þorláksgeisli - 112 Grafarholti

Fjölnisvegur - Einbýli/tvíbýli

Furugrund - Kópavogur

Tröllakór - Kópavogur

Sumarhús við Hraunborgir

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

184.2 fm hæð, kjallari og bílskúr auk
óskráðs rýmis í kjallara, sem er 47,6
fm alls 232 fm Skiptist í rúmgóðar
stofur, 4 svefnh. eldhús og 2 baðh.
Verðtilboð.

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 millj.

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

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 millj.

Unnarstígur - Miðbær

Hraunbær

Rofabær - Árbær

Hólabraut - Hafnarfirði

Byggingaréttur í 101.

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

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

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

Þriggja herbergja 86.7 fm íbúð við
Hólabraut í Hafnarfirði. Íbúðin er á
annarri hæð í litlu fjölbýli með sex
íbúðum. Íbúðin þarfnast standsetningar.
Verð 17.9 millj.

Um 1000 fm byggingaréttur í 101
fyrir hús sem má vera allt að fjórar
hæðir. Nánari upplýsingar gefa
Björn og Guðmundur á skrifstofu
Stakfells, Lágmúla 7 í sima
535_1000 Verð 125 millj.
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Å S  

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

"ENZ %  %KINN !¨%).3 
+- 4OPPEINTAK3KOÈAÈUR  6ERÈ
 3

- 0AJERO ¹RG  BENSÅN m %K
 KM 3JSK LEÈUR TOPPL FJARSTART
OG ÕMIS ANNAR AUKABÒNAÈUR "ÒIÈ AÈ
SKIPTA UM TÅMAREIM OG SPINDLA 6ERÈ
 Ö 3ÅMI  
-ATR¹ÈUR ËSKAST Å  STARF ,EIKSKËLINN
ER STAÈSETTUR VIÈ LFKONUHVARF Å
6ATNSENDAHVERFUM Å +ËPAVOGI 3J¹
N¹NAR ¹ WWWNATTURULEIKSKOLINNIS
HUGASAMIR HAFA SAMBAND VIÈ SLAUGU
LEIKSKËLASTJËRA Å SÅMA   EÈA
MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA TÎLVUPËST Å ASLAUG
NATTURULEIKSKOLINNIS

-AZDA '4 2  3KOÈUÈ  %K 
ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS %NGIN SKIPTI 3

4OYOTA !VENSIS STW ¹RGl CC SSK
%K  Ö ¹LFELGUR SUMAR VETRARDEKK
4ILBOÈ  Ö ¹HV Ö4IL SÎLU OG
SÕNIS HJ¹ (EIMSBÅLUM +LETTH¹LSI  3
  3J¹ FLEIRI MYNDIR ¹ WWW
HEIMSBÅLARIS

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
4IL SÕNIS OG SÎLU ¹
(EIMSBÅLUM +LETTH¹LSI  3
  3J¹ FLEIRI MYNDIR ¹
WWWHEIMSBILARIS
WWWHEIMSBILARIS

!ÈEINS  ÖÒS ¹ M¹N -AZDA  ¹RG
 SSK m FELGUR SPOILER  HÎ
FILMUR 3  

0ALLBÅLAR

  MILLJËNIR

./4!¨ /' .µ44

--# ,ANCER ',8) ¹RG  EKINN 
¶ 'ËÈUR BÅLL 4OPP STANDI VERÈ 3
 

*AGUAR 8*,  EKINN  Ö MÅLUR
6ERÈ ¶  -ÎGULEG SKIPTI ¹ ËDÕRARI
5PPL SÅMA  

6ETRARDEKK UNDIR /PEL /0# OG NAGLA
DEKK ¹ FELGUM UNDIR /PEL !STRA 3ELST ¹
H¹LFVIRÈI 5PPL Å S  

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

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

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

(ÒSAVIÈHALD

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

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

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

!LSP¹  

'%&¨5 ¶¡2 4+)&2) /RKA OG VELLÅÈAN
,EIÈSÎGN ®RYGGI &ULLUR TRÒNAÈUR WWW
3MART(ERBALIFEIS 3ÅMI  

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

'ETUM B¾TT VID OKKUR ALLRI
ALMENNRI RAFLAGNAVINNU NÕLAGN
IR VIDHALDSVINNA
OG FAGLEG RAÈGJÎF
5PPL Å 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  

'ARÈYRKJA

0ÅPULAGNIR

®KUKENNSLA 'ET B¾TT VIÈ MIG NEMEND
UM +ENNI ¹ 3UBARU ,EGACY 5PPL Å S
  (ÎRÈUR (INRIKSSON

2AF,IST
,ÎGGILDIR RAFVERKTAKAR

6IÈHALD BREYTINGAR ÒTI OG INNI
3ËLPALLAR GERUM TILBOÈ 3MÅÈALAUSNIR
S  

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


®KUKENNSLA

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

2AFVIRKJUN

(ÒSGÎGN
4IL SÎLU 2ÒM  X   M VERÈ 
5PPLÕSINGA Å SÅMA 

$ÕRAHALD

4ÎKUM AÈ OKKUR ÕMSA JARÈ
VEGSVINNU TD (ELLULAGNINGAR
SÎKKLAR DREMLAGNIR OFL OFL &LJËT
OG ÎRUGG ÖJËNUSTA
5PPLÕSINGAR GEFUR )NGËLFUR Å
SÅMA    «SKAR Å SÅMA
 

4RÁSMÅÈI
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR ST¾RRI OG SM¾RRI
VERKEFNUM Å SMÅÈUM 6ANIR MENN
VÎNDUÈ VINNA 3  

¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

(EILSUVÎRUR

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

!TVINNUHÒSN¾ÈI
,AGERHÒSN¾ÈI TIL LEIGU  M BRETTA
REKKAR FYRIR CA  %UROPALLA LEIGUTÅMI
AMK  ¹R HÎFUÈBORGARSV¾ÈI ²TIPL¹SS
FYRIR G¹MA 5PPL  

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

(ÒSVAGNAFËLK 3ÅÈUSTU
PL¹SSIN

&YRSTA FLOKKS UPPHITAÈ
%YRARBAKKA4ÎKUM
ALLAR
6EFMYNDAVÁLAR3  

&ELLHÕSI

HÒS ¹
ST¾RÈIR

TJALDVAGNAR

3M¹HUNDAR TIL SÎLU +ÅKTU ¹
HEIMSÅÈU
OKKAR WWWDALSMYNNIIS
3ÅMI  
WWWDALSMYNNIIS

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

4ÎLVUÖJËNUSTA

ATVINNA

-ÎMMUR ATH
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA GLAÈLEGAN
STARFSKRAFT ¹ .INGS 3TËRHÎFÈA
VINNUTÅMI FR¹   VIRKA DAGA
EN MEIRI VINNA Å BOÈI EF VIÈ
KOMANDI VILL
6INSAMLEGAST HRINGIÈ Å 
 EÈA S¾KIÈ UM ¹ NINGSIS

RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R 0ANTAÈU
FRÅAN PRUFUPAKKA %DDA "ORG 3 
 WWWLIFSSTILLIS

.UDD
-ASSAGE -ARIA TEL  

,ÁTTIST UM  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ
LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2EYNSLA Å HEILSUR¹È
GJÎF +AUPAUKI FYLGIR WWWHEILSUVAL
TOPDIETIS 2ANNVEIG S  

(VAÈ ERU SP¹KONUR AÈ SP¹    
WWWVANTRÒIS

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA 4ILBOÈ 5PPL
Å S  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

,2 (ENNING KÒRINN 3¹ ¹RANGURSRÅKI !LLIR
GETA N¹È ¹RANGRI 3  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

4IL SÎLU  VIKNA 'ERMAN 0OINTER HVOLP
AR '¾ÈA VEIÈI OG HEIMILIS HUNDAR %LIN
SIMI  

"YSSUR
2JÒPA

+ORNIÈ ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI Å ,¾KJARGÎTU
FR¹   ¹ VIRKUM DÎGUM 5PPL Å S
  %LLA

&!34%)'.)2

Opið
Hús

Lind

#AFE #ONDITORI
#OPENHAGEN
6IÈ ËSKUM EFTIR HRESSU OG
GËÈU FËLKI Å FULLT STARF STRAX OG
Å HLUTASTARF ¹ KAFFIHÒS OKKAR
5NNIÈ ER ¹ VÎKTUM OG F¹ ALLIR
STARFSMENN KENNSLU Å KAFFIGERÈ
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 3ILVÅA
Å SÅMA  

,AUGA ¹S

6ILTU VINNA MEÈ SKËLANUM VIÈ TÎLVUR
BËKAHALD¶ARF AÈ VERA  TALA OG SKRIFA
ÅSLVINNUTÅMI SAMKOMULAG 5PPLÅ SÅMA
  'ERÈA

"YGGINGAFYRIRT¾KI ËSKAR EFTIR SMIÈUM OG
VERKAMÎNNUM VÎNUM FLEKAUPPSL¾TTI
OG MÎNNUM VÎNUM J¹RNABINDINGUM
5PPL Å S  

HÚSNÆÐI
Stærð: 274,3 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 35.750.000
Bílskúr: Já

6ANANN GRÎFUMANN MEÈ VINNU
VÁLARÁTTINDI VANTAR ¹  TONNA
HJËLAVÁL ÖARF HELST AÈ VERA
MEÈ MEIRAPRËF FRÅR MATUR Å
H¹DEGINU
5PPL Å 3   OG  

"ËKA OG RITFANGAVERSLUN MIÈSV¾ÈIS Å
+ËPAVOGI ËSKAR EFTIR STARFSKRAFTI Å HLUTA
STARF TIL FRAMBÒÈAR MAVA SIMNETIS

6EIÈIMENN 6EKJUM ATHYGLI ¹ HEIMASÅÈU
SKOTVÅS WWWSKOTVISIS 3KOTVEIÈIFÁLAG
¥SLANDS

,R KÒRINN ER T¾R SNILLD Å BAR¹TTUNNI VIÈ
AUKAKÅLËIN 5PPL WWWDIETKURIS EÈA
HJ¹ $ËRU Å  

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

6ILJUM B¾TA VIÈ ÖJËNUSTUFËLKI Å
FULLT STARF OG AUKA VINNU
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS  5PPL Å
S  

/KKUR VANTAR ¹HUGASAMAN
OG LÅFSGLAÈAN STARFSKRAFT Å SAL
'ËÈUR STARFSANDI 'ËÈ LAUN FYRIR
RÁTTAN AÈILA
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ STAÈN
UM 6EITINGAHÒSIÈ ,AUGA ¹S
,AUGAR¹SVEGI  3  

WWWDIETIS q WWWDIETIS -ARGRÁT S
 

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

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

,EIKSKËLINN 
3EM ER LÅTILL EINKAREKINN UNG
BARNALEIKSKËLI ËSKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA ¹HUGASAMAN LEIKSKËLA
KENNARA STARFSMANNI Å 
STARF
5PPLÕSINGAR GEFUR (ULDA Å S
    

6EITINGAHÒSIÈ

6ILTU LÁTTAST HRATT OG
ÎRUGGLEGA

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

2EYKJANESB¾R
0OTRZEBUJEMY DOSWIADCZONYCH
HYDRAULIKËW 7 NASZYM PRZEDS
IEBIORSTWIE PRACUJE  0OLAKËW
I SZANUJEMY WSZYSTKICH KTËRZY
CHCA PRACOWAC $OBRE WYNA
GRODZENIE I DOBRE WARUNKI
PRACY )NFORMACJI UDZIELA +ALIN
POD NR TEL  
.ESBYGGÈ EHF

6ÁLAMAÈUR

!TVINNA Å BOÈI

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

"ÅLSTJËRI
ËSKUM EFTIR AÈ R¹ÈA BÅLSTJËRA Å
ÒTKEYRSLU ¹ MATV¾LUM VINNU
TÅMI   3TUNDVÅSI OG ¹R¾ÈAN
LEIKI SKILYRÈI
5PPL GEFUR ARI Å S   OG
ELDHUS HEITTOGKALTIS

&ULLT STARF EÈA AUKA
VINNA

(UNDAGALLERÅIÈ AUGLÕSIR

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

220 Hafnarfjörður
Möguleikar á leigutekjum !

5NG NÕGIFT PËLSK HJËN SEM VILJA SETJAST
AÈ ¹ ¥SLANDI ËSKA EFTIR ÅBÒÈ TIL LEIGU ¹
STËR 2EYKJAVÅKURSV¾ÈINU %RU B¾ÈI Å
VINNU Å 2EYKJAVÅK ,EIGUVERÈ   ÖÒS
¹ M¹N 3KILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ 3
 "JÎRN

'ISTING

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

(ÒSASMÅÈAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG
VERKEFNUM NÕSMÅÈI VIÈGERÈIR OG VIÈ
HALD 5PPLÅ S  

Ölduslóð 41

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

2JÒPA

&LÅSALAGNIR

3P¹DËMAR

-¹LARAR

3TÒDÅËÅBÒÈ M Å MIÈB¾ 26+
,AUF¹SVEGUR  6ERÈ ÖMRAFM OG
HITA4RYGGING Ö5 PPL 3 

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

4ÎLVUR

4ÎKUM AÈ OKKUR ÕMSA
*ARÈVEGSVINNU

4IL LEIGU JA HERBERGJA ÅBÒÈ Å
(JALLAHVERFINU Å +ËPAVOGINUM ,AUS
STRAX 5PPL Å SÅMA 

"ËKHALDARI
ËSKUM EFTIR AÈ R¹ÈA ABËPK
HALDARA Å  STÎÈU ÖARF AÈ
HAFA ÖEKKINGU ¹ ÒTSKRIFTUM ¹
REIKNINGUM OG LAUNAÒTREIKNIN
UM EINNIG REYNSLU AF $K OG 4OK
BËKF¾RSLUKERFUM 'ËÈ LAUN Å
BOÈI FYRIR RÁTTAN AÈILA
5PPL Å S   )NGIBERGUR
OG ¹ INGIBERGURS GMAILCOM

,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS STA S  

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

-AGNHÒS EHF

3TJÎRNUÖRIF EHF 4ÎKUM AÈ OKKUR GËLF
BËNUN OG BËNLEYSINGU EINNIG ALLAR
ALMENNAR HREINGERNINGAR SVO OG REGLU
BUNDNA R¾STINGU FYRIR FYRIRT¾KI OG
STOFNANIR 3   WWW
STJORNUTHRIFIS

.Õ LEIÈ TIL AÈ LOSNA VIÈ AUKA KÅLËIN %NGAR
PILLUR EKKERT DUFT 'ËÈUR ¹RANGUR F¹ÈU
UPPL Å S  /DDNY

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

!LHLIÈA VIÈHALD FASTEIGNA INNAN OG UTAN
3     

&YRIRT¾KJA FLUTNINGS OG NÕBYGGINGAR
ÖRIF 3V¾ÈI EHF 3  

(ERBERGI Å  ¹  Ö 3AMEIGINLEGT
ELDHÒS 7# ÖVOTTAV
ÖURRKARI !$3,
MÎGULEIKI .¹NARI UPPL Å S  

%INKATÅMAR %RLA S  

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

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  

,2 (ENNINGSKÒRINN &R¹B¾R ¹RANGUR
5PPL Å S  

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

6ERSLUN

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

%FRIH¾È Å EINBÕLI ¹ SV¾ÈI   SVEFNH
HÒSGÎGN RAFM HITI 5PPL Å S 


&¾ÈUBËTAREFNI

.Õ 3AKKABORÈ DOKAR TIL SÎLU 
KRM 5PPL Å  OG ULFURINN
IS (ALLDËR

(REINGERNINGAR

,2 VEITIR R¹ÈGJÎF UM ,2 VÎRURUN
AR HVERNIG ÖÒ GERIST SÎLUAÈILI !NNA
3NYRTIFR¾ÈINGUR  

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300
pallb@remax.is

%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

3TARFSKRAFTUR ËSKAST

(ELST VANUR (JËLBARÈAVERKST¾ÈI
'RAFARVOGS 3  

3ÎLUTURN

3ÎLUTURNARNIR 6IKIVAKI "ARËNSSTÅG LEITAR
AÈ FËLKI Å AFGREIÈSLU ¹  TÅMA VAKTIR
AÈRA HVORA HELGI 5PPL VEITIR (ÎGNI Å S
 

!TVINNA ËSKAST
6ANTAR ÖIG 3MIÈI MÒRARA
EÈA J¹RNABINDINGAMENN

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
693 4085

-ORGUNVERÈUR
3MURBRAUÈ

gylfi@remax.is

Opið hús í dag á milli kl 18 og 18:30

Verð: 53.500.000

Glæsilegt 242 fm raðhús á þremur hæðum ásamt 32,3 fm bílskúr og 2ja herbergja íbúð á jarðhæð samtals
274,3 fm á frábærum útsýnisstað í suðurbæ Hafnafjarðar. Húsið skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol,
stofu, arinnstofu, eldhús, þvottarhús og svefniherbergi. Á efri hæð eru þrjú barnaherbergi,hjónaherbergi og
baðherbergi Á jarðhæð er 2ja herbergja íbúð sem skiptist í forstofu, eldhús sem opnast inní stofu, herbergi,
geymslu og þvottahús.

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

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

,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  

(ËTEL «ÈINSVÁ ËSKAR EFTIR STARFS
MANNI TIL STARFA VIÈ MORGUNVERÈ
OG SMURBRAUÈSGERÈ 5NNIÈ ER
M¹N &ÎS FR¹ KL  CA
 STARF %INNIG VANTAR Å AUKA
VINNU UM HELGAR
5PPLÕSINGAR GEFUR *ËNÅNA Å S
 

(ÎFUM ¹ SKR¹ MENN SEM AÈ
ËSKA EFTIR MIKILLI VINNU 'ETA
HAFIÈ STÎRF NÒ ÖEGAR
0ROVENTUS STARFSMANNA
ÖJËNUSTA S  

µMISLEGT
  ÒTSALA %NGIHJALLA   H¾È +L
  ALLA DAGA 5PPL Å S  
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Orðræða um orkumál (3)
5-2¨!.
/RKUM¹L

Þ

etta eru lokin á syrpu pistla
um orkumál á líðandi stund.
Hér verður rætt um umdeilda
þætti: eignarhald á orkufyrirtækjum og auðlindum.

!UÈLINDIR ÖJËÈAREIGN p EINKAEIGN
Lengi hefur verið deilt um það
hvort auðlindir í og á jörðu skuli
vera í almannaeigu eða einkaeigu.
Á vissan hátt var tekið af skarið
með tveimur lagasetningum á
seinustu árum. Annars vegar var
lögfest að jarðeigendur skyldu
eiga öll réttindi til orkunýtingar á
og undir sínum landareignum, en
með gömlum vatnalögum var búið
að segja það sama um orku vatnsfalla. Á hinn bóginn var tekið á því
með þjóðlendulögunum að auðlindir utan jarða og eignarlanda
skyldu vera í eigu íslenska ríkisins. Þá ber að hafa í huga að ríki og
sveitarfélög eiga líka talsverðar
landareignir og þar með auðlindir
þeirra.
Ekki hefur verið kortlagt hve
mikið af orkulindunum er samanlagt í opinberri eigu og hve mikið í
einkaeigu, en ætla má að talsverður
meirihluti sé í eigu hins opinbera
með einum eða öðrum hætti. Nú
hafa ráðherrar kynnt þá stefnu að
ekki verði gengið á eign hins opinbera á orkulindum og að þær verði
ekki seldar, enda þótt ekki sé ætlunin að hrófla við núverandi einkaeigu í þessum efnum. Hliðstæð
umræða er í gangi í Noregi, þar
sem hið opinbera hefur í reynd
umráð yfir megninu af hinum
gífurlegu orkulindum Norðmanna.
Vegna tiltekins dóms EFTA-dómstólsins varðandi hluta af vatnsréttindunum hefur norska ríkisstjórnin áréttað þann vilja sinn að
kvika ekki frá opinberri forsjá á
vatnsorkunni.
/PINBER EIGN p OPINBER REKSTUR
Enda þótt auðlindir kunni að vera
í opinberri eigu eða umsjón er
ekki þar með sagt að nýting auðlindanna eigi að vera hlutverk
hins opinbera. Þannig eru „nytjastofnar á Íslandsmiðum ... sameign íslensku þjóðarinnar“ eins og
segir í lögum enda þótt nýtingin
sé framseld til eigenda fiskiskipa.
Með sama hætti er það aðskilin
ákvörðun hver stefnan á að vera
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'R¾ÈGI OG EIGINGIRNI
0ÁTUR 3IGURÈSSON J¹RNSMIÈUR SKRIFAR
3VEITARFÁLAG ÒTVEGAR AÈILUM AÈGANG
AÈ JARÈN¹MU TIL  ¹RA TAKA SKAL
¹KVEÈIÈ MAGN ¹ ¹RI SVO N¹MAN ENDIST
Å  ¹R !ÈILARNIR FARA ¹ STAÈ MEÈ
L¹TUM TIL AÈ GR¾ÈA SEM MEST ¹ SEM
STYSTUM TÅMA ¥ ÎLLUM L¹TUNUM TAKA
ÖEIR BARA ÖAÈ BESTA ÒR JARÈEFNINU
ANNAÈ FER TIL SPILLIS !È  ¹RUM LIÈNUM
ER N¹MAN TËM VEGNA HVERSU RÅFLEGT
UMFRAM MAGN VAR TEKIÈ ¹R HVERT ¶¹
L¹TA AÈILARNIR Å SÁR HEYRA OG VILJA F¹
B¾TTAN SKAÈANN ÖVÅ N¹MAN ¹TTI AÈ
ENDAST Å  ¹R %ITTHVAÈ ÖESSU LÅKT ER
KOMIÈ FYRIR FISKINUM OKKAR Å SJËNUM
VEITT HEFUR VERIÈ LANGT UMFRAM R¹ÈGJÎF
BROTTKAST OG SVINDLAÈ ¹ VIGT OG SVO
ÖEGAR FISKURINN ER UPPURINN ER ¾PT OG
ÎSKRAÈ UM B¾TUR FR¹ RÅKINU OG SKATT
BORGURUM LANDSINS -EGI 'UÈ FORÈA
OKKUR FR¹ ÖVÅ AÈ ÖESSIR AÈILAR KOMIST
¹ KOPPINN EINS OG B¾NDUR SEM F¹
TUGI MILLJARÈA FR¹ SKATTBORGURUM ¹ ¹RI
HVERJU OG HVAÈ F¾R SKATTBORGARINN
Å STAÈINN *Ò H¾STA MATV¾LAVERÈ Å
HEIMI OG SVIÈNA MENGANDI JÎRÈ VEGNA
OFBEITAR
3%.$)¨ /++52 ,¥.5
6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA
OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ Å BELG UM
M¹LEFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REINAR
OG BRÁF SKULU VERA STUTT OG GAGN
ORÈ %INGÎNGU ER TEKIÈ ¹ MËTI EFNI
SEM SENT ER FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI
¹ VISIRIS ¶AR ERU N¹NARI LEIÈBEIN
INGAR 2ITSTJËRN ¹KVEÈUR HVORT EFNI
BIRTIST Å &RÁTTABLAÈINU EÈA 6ÅSI EÈA
Å B¹ÈUM MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA
Å HEILD SKILINN ER RÁTTUR TIL LEIÈRÁTT
INGA OG TIL AÈ STYTTA EFNI

varðandi eignarhald
á
orkulindum
og hverjum á
að vera heimilt að nýta
þær,
hvort
það séu jöfnum höndum
opinberir aðil- ¶/2+%,, (%,'!3/.
ar og einkaaðilar, jafnt innlendir sem erlendir. Í hinni
pólitísku umræðu vill þó brenna
við að hér sé allt lagt að jöfnu,
auðlindaforsjáin og nýtingin, eftir
því sem hentar málflutningum.
Mikilvægasta úrlausnarefnið í
þessum málum er hvernig háttað

er aðgengi að þeim auðlindum
sem stjórnvöld kunna að hafa til
ráðstöfunar, hvernig gert er upp á
milli þeirra sem nýta vilja sama
auðlindakostinn og hvað og
hvernig greitt er fyrir nýtinguna.

¥SLENDINGAR p ÒTLENDINGAR
Í upphafi síðustu aldar settu Norðmenn undir þann leka að vatnsorkuréttindi voru að færast í
hendur útlendinga. Það gerðu þeir
með þeim hætti að lögbjóða að
skila yrði réttindunum og orkuverunum „heim“ til Noregs að sextíu
árum liðnum. Fyrirkomulagið á
þessari „heimkvaðningu“ (hjemfall á norsku) varð tilefni fyrrgreinds EFTA-dóms. Hérlendis

gengu menn enn lengra og voru
settar lagaskorður við áformum
Einars Benediktssonar um að fá
erlent fjármagn til virkjana og
stóriðju.
Enn eru færð rök gegn erlendri
aðild að orkugeiranum. Með aðild
okkar að EES er fyrirmunað að
gera upp á milli okkar og annarra
EES-búa í þeim efnum. Enda þótt
lög setji aðilum utan EES vissar
tálmanir er auðvelt að komast
framhjá þeim. Því er hæpið að
hægt væri að setja skorður við
aðild erlendra einkaaðila að orkugeiranum þótt menn kynnu að
vilja það. Spyrja má hvort fælni
við útlendinga er ekki birtingarmynd annarra áhyggjuefna, svo

sem þeirra að einkaaðilar megi
ekki eignast auðlindir í almannaeigu, að sérleyfisstarfsemi eigi að
vera í opinberum rekstri eða
hvort einkaeignarfyrirkomulag
eigi að vera þar jafnrétthátt? Í
margra augum skiptir máli hvort
auðlindir eru í almannaeigu eða
ekki. En er reginmunur á því
hvort sá sem kann að eiga hlut í
auðlindunum heitir Jón Sigurðsson eða John Smith? Kannski búa
báðir í London! Snýst ekki deilan
fremur um hlut hins opinbera
annars vegar og einkaaðila hins
vegar en hvert ríkisfang manna
er?
Höfundur er orkumálastjóri.
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„Íslensk ættjarðarást er
að því leyti auðkennileg að
í hana er sáralítið ofið af
hatri og beiskju til annarra
þjóða.“

3R 3IGURÈUR VAR SK¹LD R¾ÈU
SKÎRUNGUR OG PËLITÅKUS SEM
OFT TALAÈI Å ÒTVARPIÈ (ANN LÁST


TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Alþýðublaðið hefur göngu sína á ný

 0¹LL *ËNSSON BISKUP Å 3K¹L

¶ENNAN DAG ¹RIÈ  HËF
!LÖÕÈUSAMBANDIÈ ÒTG¹FU
!LÖÕÈUBLAÈSINS &YRSTI RITSTJËRI
ÖESS VAR «LAFUR &RIÈRIKSSON
.OKKUR DEILA VARÈ UM NAFN
HINS NÕJA BLAÈS EN ¹ÈUR HAFÈI
KOMIÈ ÒT BLAÈ MEÈ SAMA NAFNI
3UMIR VILDU L¹TA ÖAÈ HEITA !LÖÕÈ
AN EN *ËNÅNA *ËNATANSDËTTIR FOR
MAÈUR 6ERKAKVENNAFÁLAGSINS
VAR ÖVÅ ANDVÅG OG SAGÈI ¹ EINUM
FUNDINUM b*¾JA SVO ÖIÈ ¾TLIÈ
AÈ BJËÈA ALÖÕÈUNA TIL KAUPS ¹
GÎTUM B¾JARINS FYRIR TÅU AURAm
¶ÎGN SLË ¹ VIÈSTADDA OG NAFNIÈ
!LÖÕÈUBLAÈIÈ VAR SAMÖYKKT
2ITSTJËRNARSKRIFSTOFA OG AF
GREIÈSLA VAR Å LITLUM SKÒR VIÈ
)NGËLFSSTR¾TI ÖAR SEM ¥S

LENSKA ËPERAN ER NÒ !LVARLEG
M¹L TËKU AÈALPL¹SSIÈ ¹ SÅÈUM
!LÖÕÈUBLAÈSINS SEM V¾NTA M¹TTI
¶Ë VORU ÖAR FRAMHALDSSÎGUR EFTIR
ÖEKKTA ERLENDA HÎFUNDA EN LANG
VINS¾LASTAR URÈU 4ARZAN SÎGURNAR
SEM VORU ÖAR ¹RUM SAMAN
,ÅTIÈ VAR UM MYNDIR OG UPP
SL¾TTI Å BLAÈINU b!TLAGAN AÈ «LAFI
&RIÈRIKSSYNIm STËÈ Å NETTU LETRI
Å EINSD¹LKS FYRIRSÎGN ¹ FORSÅÈU
ÖEGAR STRÅÈS¹STAND RÅKTI Å 2EYKJA
VÅK Å NËVEMBER  ER  MANNA
LIÈ VOPNAÈRA LÎGREGLUMANNA OG
SJ¹LFBOÈALIÈA RÁÈST TIL ATLÎGU AÈ
HEIMILI RITSTJËRANS «LAFS &RIÈRIKS
SONAR TIL AÈ HANDTAKA RÒSSNESK
AN FËSTURSON HANS OG SENDA HANN
ÒR LANDI










HOLTI DEYR ¹ SEXTUGSALDRI
3TEINKISTA HANS FANNST
¹RIÈ 
3IR 7ALTER 2ALEIGH ER
TEKINN AF LÅFI
&¹NASÎNGUR %INARS "ENE
DIKTSSONAR 2ÅS ÖÒ UNGA
¥SLANDS MERKI ER FLUTTUR Å
FYRSTA SINN ,AGIÈ ER EFTIR
3IGFÒS %INARSSON
+OMMÒNISTAFLOKKUR ¥S
LANDS ER STOFNAÈUR 3TEFNA
HANS ER AÈ SAMEINA
VERKALÕÈSSTÁTTINA ¹ GRUND
VELLI MARXISMA
/* 3IMPSON SETUR TVÎ
MET Å AMERÅSKUM FËTBOLTA
$REGIÈ ER Å FYRSTA SINN Å
LOTTËINU ¹ ¥SLANDI
*OHN 'LENN FER AFTUR UPP
Å GEIM FJÎRUTÅU ¹RUM EFTIR
SÅNA FYRSTU FERÈ

&2!-3+)¨ 34!2& ¥  2 $VALAR OG HJÒKRUNARHEIMILIÈ 'RUND ER

HIÈ ELSTA SINNAR TEGUNDAR ¹ ¥SLANDI OG STANDA NÒ YFIR UMFANGSMIKLAR
BREYTINGAR ¹ HEIMILINU SEM MUNU F¾RA ÖAÈ Å FREMSTU RÎÈ

Grund fagnar
stórafmæli
Dvalar- og hjúkrunarheimilið Grund við Hringbraut
fagnar 85 ára afmæli í dag,
mánudaginn 29. október. Í
dag eru jafnframt liðin eitt
hundrað ár frá fæðingu
Gísla Sigurbjörnssonar sem
var forstjóri Grundar í sextíu ár.
Grund er elsta starfandi
dvalar- og hjúkrunarheimili landsins og er það jafnframt eitt hið framsæknasta
því nú standa yfir umfangsmiklar breytingar á heimilinu hvað snertir aðbúnað og
þjónustu við aldraða.
Mikið var um að vera á
Grund í tilefni afmælisins um helgina. Á laugar-

daginn bauð heimilisfólkið
aðstandendum sínum í afmæliskaffi þar sem heimilisfólk tók lagið, sýndar
voru gamlar og nýjar ljósmyndir frá starfi Grundar,
teikningar af fyrirhuguðum
breytingum voru til sýnis,
handverk heimilisfólksins
var til sölu og víða um húsið
mátti sjá sýnishorn af daglegu starfi eins og leikfimi,
söng og dansi. Á sunnudaginn var hátíðarmessa
á Grund klukkan þar sem
biskup Íslands, herra Karl
Sigurbjörnsson, predikaði.
í dag er síðan boðið til móttöku í hátíðarsal Grundar
frá kl.14-16.

34++!.$) "9''¨ "YGGÈIN VIÈ ,AUGARVATN HEFUR ST¾KKAÈ ÎRT UNDAN
FARIN ¹R OG ER ÖETTA Å FYRSTA SINN SEM HEILT HVERFI ER AUGLÕST Å HEILU LAGI
¹ STAÈNUM

Nýtt hverfi rís
á Laugarvatni
Á næstu vikum verða auglýstar þrjátíu og fimm lóðir
í nýju hverfi vestast í byggðinni við Laugarvatn og er
það í fyrsta sinn sem heilt
hverfi er auglýst í heilu lagi
á staðnum.
Gert er ráð fyrir lágreistri
byggð í einbýli, par- og raðhúsum.
Hverfið hefur ekki enn
hlotið nafn en ákveðið hefur

verið að götunöfnin muni
tengjast hestanöfnum og
enda á -tún.
Tengingin er þannig að
fjöldi landsfrægra gæðinga
hafa gengið um túnin hvar
sem hverfið rís.
Nefnd hafa verið nöfn á
borð við Traustatún, Guststún, Blakkstún, Herutún,
Fáfnistún og Sifjartún og
Sjafnartún. WWWSUDURGLUGGINNIS

*«. - "!,$6).33/. ,)34-,!2)b-ËÈIR MÅN SAGÈI AÈ LITIRNIR HEFÈI VERIÈ ÖAÈ EINA SEM ÁG FESTI HUGANN VIÈ OG ALLTAF HEFÈI ÁG VERIÈ AÈ REYNA AÈ
FANGA SËLARLAGIÈ m SEGIR *ËN SEM NÒ M¹LAR MEÈAL ANNARS FLJÒGANDI DISKA
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¡G LIFI Å EILÅFÈINNI OG LÅT BJÎRT
UM AUGUM FRAM ¹ VEGINN
„Það eru ekki allir sem fá að lifa svona
lengi svo ég get bara verið þakklátur,“
segir Jón M. Baldvinsson listmálari
léttur í bragði.
Hann fagnar áttræðisafmæli í dag
og opnaði málverkasýningu í Listhúsi
Ófeigs fyrir helgi.
Jón kveðst hafa byrjað að mála fyrir
alvöru árið 1957. „Ég fór ekki í myndlistarskóla fyrr en um fertugt, fyrst
hér og svo í Danmörku.
Seinna fór ég í San Francisco Art
Institute og tók mastersgráðu þar,“ útskýrir hann. „Ég byrjaði í landslagsmyndum og fantasíum. Núna er ég
með litaorgíur og fljúgandi diska. Ég
er áhugamaður um fljúgandi furðuhluti og þeir hafa orðið mér yrkisefni,“ segir Jón sem á margar sýningar að baki, bæði hér á landi og í Danmörku.
Besta sölutímabilið var frá 1975
til 1989. „Núna selst bara ein og ein
mynd. Það eru svo margir um hituna,“
segir hann.
Jón er fæddur í Reykjavík, á
Baldursgötu 10 og var hjá móður sinni
fram undir átta ára aldur en var þá
sendur í sveit upp í Hreppa.

„Ég var hjá góðu fólki að Hlíð í
Gnúpverjahreppi. Þetta var hreppstjórasetur og þar bjó fólk sem var vel
að sér. Ég gekk í Ásaskóla og finnst
þegar ég horfi til baka að ég njóti góðs
af því að hafa kynnst íslenskri bændamenningu þó ég væri ekkert hrifinn af
henni þá.“
Á sextánda ári kveðst Jón hafa
farið að vinna í Krýsuvíkurveginum
en eftir skólavist á Laugarvatni hafi
hann endurnýjað kynnin við móður
sína sem þá var flutt til Kaupmannahafnar. „Mamma vildi að ég færi í
gullsmíðanám en ég valdi að læra söng
hjá gömlum óperusöngvara. Hafði svo
ekki peninga til að halda áfram og kom
heim á síld en það var ekki nokkur leið
að fá gjaldeyri því hömlurnar voru
svo miklar og yfirvöld héldu í gjaldeyrinn eins og glóandi gull,“ segir Jón
sem um tíma var trúbador og söng og
spilaði á gítar við ýmis tækifæri.
En áhugi á litum vaknaði snemma.
„Móðir mín sagði að litirnir hefðu
verið það eina sem ég hefði fest
hugann við þegar ég var lítill og alltaf hefði ég verið að reyna að fanga
sólarlagið.

Í Hreppunum byrjaði ég að mála
landslag með vatnslitum,“ segir Jón
og lýsir draumi sem hann dreymdi
ungan. „Ég sá fullt af landslagsmyndum koma á færibandi og hef aldrei séð
slíkar myndir, hvorki fyrr né síðar.“
Jón hefur lagt hönd að ýmsu um
ævina auk listsköpunarinnar. „Mér
telst til að ég sé búinn að vera í 17
störfum. Í Danmörku vann ég við
garðyrkju og í vélsmiðju og hér heima
í vegavinnu, á síld, var með fasteignasölu í nokkur ár, innanbúðar um tíma,
á skrifstofu, sem sölumaður hjá Olíufélaginu, svo fór ég að keyra leigubíl og síðast var ég konunni minni til
aðstoðar við rekstur gistiheimilis við
Skólavörðustíg,“ telur hann upp.
Nú háir honum ekkert nema smá
gigt í bakinu en hann kveðst reyna
allt til að laga það.
„Ég hef alltaf verið hraustur og
það er langlífi í ættinni,“ segir hann.
„Ég er líka endurholdgunarsinni og
aðhyllist dulspeki. Lifi í eilífðinni
og reyni að láta tímann ekki hafa
stressandi áhrif heldur lít björtum
augum fram á veginn.“
GUN FRETTABLADIDIS
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MYNDALEIKARI ER
 ¹RA

ALÖINGISMAÈUR
ER  ¹RA

TËNLISTARMAÈUR
ER  ¹RA

LEIKKONA ER 
¹RA

3KEIFAN
EIFAN s +RINGLAN s 3MÉRALIND s 'RAFARVOGUR s (AFNARFJÚ
(AFNARFJÚR¡UR s 3ELFOSS s ·SAFJÚR¡UR s !KRANES s %GILSSTA¡IR s !KUREYRI s 2EYKJANESBR
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Þessa vikuna held ég
áfram að mæra þær
teiknimyndahetjur
sem eiga sér stað í
hjarta mínu. Í dag beini
ég
sviðsljósinu
að
sjálfum Andrési Önd.
Ég kynntist Andrési fyrst
á sænsku. Þá hét hann að sjálfsögðu ekki Andrés heldur Kalle
Anka, en persónutöfrar hans höfðu
strax mikil áhrif á mig. Þegar
íslensku Andrésblöðin fóru að
koma út gleypti ég þau í mig vikulega. Síðar, með tilkomu Disneystundarinnar í Sjónvarpinu, lærði
ég að þessi önd átti sér víddir sem
blöðin gátu ekki miðlað: tíð bræðisköstin, glæsilegur limaburðurinn
og ógleymanleg, seiðandi röddin

3PENNANDI STÎRF Å BOÈI

&INNST ÖÁR GAMAN AÈ VINNA FJÎLBREYTTA VINNU MEÈ
SKEMMTILEGU FËLKI

dýpkuðu væntumþykju mína í
garð Andrésar til muna.
Miðað við aðra íbúa Andabæjar
er Andrés stórkostlega margslunginn. Maður veit ekki hvort
maður á að halda með honum eða
glotta
yfir
misheppnuðum
áformum hans; lesandinn fylgist
með ævintýrum hans uppfullur af
sæluhrolli því oftast fer illa fyrir
Andrési að lokum. Stundum
stendur Andrés þó uppi sem sigurvegari. Hann er hvorki fullkomin
hetja né fullkominn skúrkur og
sögurnar um hann sjaldnast fyrirsjáanlegar.
Andrés er í grunninn góður
gaur, en hann á það til að verða
svolítið gráðugur og hann lætur
skapið stundum hlaupa með sig í

gönur. Hann er sumsé eins og við
flest; hann gerir mistök og ferðast
iðulega allt litróf tilfinninganna
fram og til baka innan einnar
sögu.
Við getum flest fundið til með
Andrési; hann er litli maðurinn
sem þarf að berjast fyrir stöðu
sinni í heiminum. Gaman þætti
mér að hitta þann mann eða þá
konu sem ekki getur sett sig í þau
fótspor. Þó er hann frábrugðinn
okkur líka: hann er náttúrulega
önd, svo er þetta sífellda buxnaleysi einkennilegt. Stærsti munurinn á honum og okkur er þó líklega
sá að hann á þann öfundsverða
kost fyrir hendi, þegar hann hefur
klúðrað málunum stórfellt, að
stinga af til Fjarskanistans.
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%FTIR &RODE °VERLI

7ELL WELL %LSA
7HATkS GOING ON IN
THAT HEAD OF YOURS
THIS MORNING

(A

,¾KJAR¹S

9OUR MIND
SEEMS TO BE
SOMWHERE ELSE
)N %NGLAND
PERHAPS

(ALLË ¶Ò
ERT AÈ TALA
ENSKU

/G ÖÒ ERT AÈ
KEYRA VINSTRA
MEGIN ¹
VEGINUM

3()4

6ELKOMIN TIL
BAKA

4HANK
YOU

ËSKAR EFTIR ÖROSKAÖJ¹LFUM OG STUÈNINGSFULLTRÒUM
TIL STARFA ,¾KJAR¹S ER DAGÖJËNUSTA FYRIR FËLK MEÈ
ÖROSKAHÎMLUN 6ILT ÖÒ B¾TAST Å ÎÚUGAN STARFSMAN
NAHËP 6INNUTÅMINN ER FR¹   VIRKA DAGA
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR 'UÈBJÎRG (ARALDSDËTTIR
FORSTÎÈUÖROSKAÖJ¹LÙ Å SÅMA  

,YNG¹S
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Góður skrifstofustóll
er það sem þú saknar
mest þegar þú þarft
að vinna annars staðar
!2.$¥3 ¶«2!2).3$«44)2 %INN UMSJËNARMANNA .ANOWRIMO Å BËKASAFNI +ËPAVOGS
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

3K¹LD EIGA SÁR
SKJËL Å +ËPAVOGI
Nanowrimo má rekja til Bandaríkjanna, en hróður þess hefur ferðast
víða og er nú svo komið að fólk um
gervalla heimsbyggðina notar nóvember til þess að koma innblásnum
orðum á blað. Í ár styður Bókasafn
Kópavogs átakið með því að standa
fyrir opnu húsi öll þriðjudagskvöld
í nóvember fyrir þá Íslendinga
sem taka þátt.
„Nanowrimo
stendur
fyrir
„National novel writing month“.
Saga fyrirbærisins er á þann veg
að fyrir átta árum tóku nokkrir
upprennandi rithöfundar í Bandaríkjunum sig saman og ákváðu að
reyna að skrifa skáldsögu, eina á
mann, á einum mánuði. Þau höfðu
öll glímt við ritstíflur og langaði til
þess að losna undan því oki með
þessari aðferð. Átakið gekk vel og
þau náðu öll að klára uppköstin sín
og skemmta sér vel í leiðinni. Þetta
er náttúrulega frekar geggjað
framtak og eins og tímaramminn
gefur til kynna er lögð meiri
áhersla á magn en gæði. Aðalatriðið
er að koma einhverju frá sér, svo
má alltaf koma að uppkastinu
seinna og lagfæra það,“ segir
Arndís Þórarinsdóttir, en hún er

deildarstjóri á Bókasafni Kópavogs.
Bókasafnið hefur ekki áður tekið
þátt í átakinu á þennan hátt. „Okkur
þótti þetta skemmtileg hugmynd
og vildum gera eitthvað til þess að
hvetja íslenska þátttakendur þess
áfram. Við skoðuðum heimasíðu
Nanowrimo og þar var áberandi
hversu margir töluðu um að það
hefði hjálpað þeim mjög í ritferlinu að geta hist vikulega, borið
saman bækur sínar og fengið
stuðning frá öðrum í sömu stöðu.
Þess vegna ákváðum við að bjóða
upp á vettvang þar sem fólk getur
hist og skrifað saman vikulega,“
segir Arndís.
Átakinu hefur vaxið ásmegin frá
ári til árs. „Í fyrsta skipti sem þetta
fór fram voru þátttakendur um 20
talsins. Í ár er reiknað með að um
100.000 manns taki þátt um allan
heim. Þó að fólk sé náttúrulega oft
bara að bulla til þess að fylla upp í
orðakvóta hvers dags kemst fólk
líka að því að það kannski getur
eitthvað sem það vissi ekki fyrir.
Úr átakinu hafa orðið til nokkrar
skáldsögur sem hafa fengist
útgefnar og meira að segja náð
nokkrum vinsældum. Það er erfitt
að sjá fyrir hvað maður situr uppi
með að mánuðinum loknum, en
þessi ófyrirsjáanleiki er líklega
það skemmtilegasta af öllu,“ segir
Arndís að lokum.
Nánari upplýsingar um átakið
má nálgast á www.nanowrimo.org
VIGDIS FRETTABLADIDIS

Byggingarlist barna
á Kjarvalsstöðum
Pihla Meskanen, arkitekt og skólastjóri Arkki-skólans í byggingarlist fyrir börn og unglinga í Helsinki, heldur fyrirlestur sem hún
nefnir Nám og leikur: Umhverfi
og byggingarlist, á Kjarvalsstöðum á morgun kl. 17. Fyrirlesturinn er haldinn í tengslum við sýninguna Byggingarlist í augnhæð
sem nú stendur yfir í norðursal
safnsins.
Í fyrirlestri sínum fjallar Pihla
Meskanen um aðkomu sína að
kennslu byggingarlistar fyrir 3-19
ára nemendur. Pihla var einn af
stofnendum Arkki-skólans árið
1993 í kjölfar þess að kennsla í
byggingarlist var innleidd í námskrá grunnskóla í Finnlandi, en
skólinn var sá fyrsti í landinu sem
bauð upp á námskeið í byggingarlist fyrir börn og unglinga utan
skólatíma.

Framúrskarandi
Margverðlaunaður skrifstofustóll sem
hentar vel fyrir þá sem aðeins velja það
besta. Í þessum stól sameinast bæði glæsileg
hönnun og framúrskarandi gæði.
Hönnuður: Svein Asbjørnsen

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð
á hæðarpumpu.

• Umhverfisvænn heilsustóll
• Fylgir hreyfingum notandans
• Hvetur til hreyfingar
• Mótstöðustilling
• Hæðarstillanlegur bakpúði
• Dýptarstillanleg seta
• Hæðar- og breiddarstillanlegir armar með leðurklæðningu
• Fæst með hærra baki og höfuðpúða
• Parkethjól

Tilboð kr. 99.900.-

HÅG H05

Þægilegur og sterkur
Mjög sterkur og endingargóður skrifstofustóll,
hannaður fyrir mikla notkun. Þetta er einstaklega þægilegur og notendavænn stóll sem slegið
hefur í gegn hjá íslenskum notendum.
• Umhverfisvænn heilsustóll
• Fylgir hreyfingum notandans
• Hvetur til hreyfingar
• Mótstöðustilling fram og aftur
• Stærðarstilling og hæðarstillanlegt bak
• Hæðar- og breiddarstillanlegir armar
• Fæst með höfuðpúða
• Parkethjól

Hönnuður: Peter Opsvik

Tilboð kr. 75.760.-

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð
á hæðarpumpu.

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð
á hæðarpumpu.

HÅG H03

Einstakur
+*!26!,334!¨)2 0RÕÈISGOTT D¾MI UM
SKEMMTILEGA BYGGINGARLIST
Hönnuður: Søren Yran

Pihla hefur komið víða við í
starfi sínu og er meðal annars höfundur kennslubóka sem vakið
hafa mikla athygli. Hún hefur
hlotið verðlaun og viðurkenningar
fyrir frumkvöðlavinnu sína í
kennslu
byggingarlistar
með
áherslu á skynjun og sköpunargleði. Fyrirlesturinn fer fram á
ensku og er öllum opinn.
VÖ

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð
á hæðarpumpu.

Stóllinn sem uppfyllir allar helstu kröfur um
heilsu- og umhverfisvæna stóla. Hann er unninn
úr gosflöskutöppum og öðru endurunnu plasti
sem gerir hann einstakan í sinni röð.
• Umhverfisvænn heilsustóll
• Fylgir hreyfingum notandans
• Hvetur til hreyfingar
• Mótstöðustilling
• Stærðarstilling og dýptarstillanleg seta
• Hæðarstillanlegir armar
• Fæst með lægra baki
• Parkethjól

Tilboð kr. 43.900.-

Ármúla 22 108 Reykjavík Sími 533 5900 Fax 533 5901 skrifstofa@skrifstofa.is
Opnunartími: mánudaga - föstudaga 9:00 - 18:00

www.skrifstofa.is

kaldaljós 2007

Í nóvember er hver sá
sem vettlingi getur valdið
hvattur til að skrifa 50.000
orða uppkast að skáldsögu
undir formerkjum átaksins
Nanowrimo.

HÅG H09
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0ARIS (ILTON ER HVERGI ¹ FÎRUM OG
HÒN HEFUR SÁÈ TIL ÖESS AÈ DAUÈI
HENNAR SETJI EKKI STRIK Å REIKNING
INN 0ARIS HEFUR KEYPT SÁR PL¹SS Å
FRYSTIKISTU #RYONICS )NSTITUTE EN
STOFNUNIN SÒ FRYSTIR LÅK FËLKS ÖANG
AÈ TIL FRAMFARIR Å L¾KNAVÅSINDUM
VERÈI SLÅKAR AÈ H¾GT SÁ
AÈ ENDURLÅFGA ÖAÈ (ÒN
VERÈUR EKKI EIN ÖVÅ HUNDARN
IR 4INKERBELL OG #INDERELLA F¹
LÅKA PL¹SS

FOLK FRETTABLADIDIS

Harry prins hellir í sig
Harry prins, syni Karls og Díönu
heitinnar, finnst fátt jafn gaman og
að fá sér í tána. Og sannaði það rækilega á næturklúbbnum Amika í London en frá þessu greinir News of the
World.
Harry fór þangað ásamt félögum
sínum úr hernum og Chelsy, unnustu
sinni, til að sletta aðeins úr klaufunum. Hersingin kom fyrst við á flottum stað í Fulham en lagði síðan undir
sig besta borðið á staðnum. Þar dró
Harry ekkert undan í drykkjunni og
þegar kvöldið var á enda stóð reikningurinn í rúmum 1.500 pundum eða
3+%--4!.!«¨52 (ARRY PRINS VIRÈIST KUNNA VEL VIÈ SIG
200 þúsund krónum. Harry, sökum Å FÁLAGSSKAP VIÈ "AKKUS UNNUSTU SINNI TIL LÅTILLAR GLEÈI
bláa blóðsins, fékk helmingsafslátt
og greiddi fyrir með kreditkorti
Að sögn sjónarvotta var rauðhærði
sínu.
prinsinn orðinn ansi kenndur og hót-

aði meðal annars manni lífláti eftir
að hann hafði sagt eitthvað við Chelsy. Lífverðir Harrys urðu að draga
hann í burtu áður enda þætti það
varla góð auglýsing fyrir fjölskylduna í Buckingham ef prins danglaði
duglega í þegn sinn.
Harry virðist nánast óstöðvandi
hvað skemmtanahald varðar því
ljósmyndarar náðu af honum myndum í ansi annarlegu ástandi í veislu
eftir að England missti af heimsmeistaratitlinum í rúbbí í París fyrir
tveimur vikum. Þá missti Harry
einnig af afmæli unnustu sinnar
þegar hann kaus frekar að lyfta glasi
í borg ástarinnar eftir sigur þjóðar
sinnar á Frökkum í sömu keppni.
FGG

Varð þunglynd sextán ára +AUPIR INN Å +ÎB
Amy Winehouse segir að hún hafi haldið að hún væri
að deyja eftir að hún tók of stóran skammt eiturlyfja
í ágúst síðastliðnum. „Ég hélt í alvörunni að ég væri
að fara. Blake, eiginmaður minn, bjargaði lífi mínu
og fór með mig á spítala,“ segir hún. Söngkonan
viðurkennir einnig að hún hafi stundum ekki stjórn á
sér. „Oft veit ég ekki hvað ég er að gera. Svo kemur
minnið aftur degi síðar. Blake sagði mér seinna hvað
hefði gerst og þá skammaðist ég mín niður í tær,“
segir söngkonan um reynsluna.
Hún greindi jafnframt frá því að hún hefði byrjað
að taka lyf gegn þunglyndi þegar hún var sextán ára
gömul. Henni hafi liðið eins og svart ský hangi yfir
henni. „Síðan þá hef ég tekið pillur við þunglyndi en
þær hægðu á mér. Ég held að það sé fullt af fólki sem
verði fyrir svona skapsveiflum. Ég er bara svo ótrúlega heppin að hafa fundið þessa leið – tónlistina,“
segir söngkonan.
Winehouse er nú stödd á tónleikaferðalagi, og þess
er skemmst að minnast þegar hún og eiginmaður
hennar voru handtekin í Noregi vegna gruns um að
þau hefðu eiturlyf í fórum sínum. Samkvæmt þýsku
vefsíðunni Tages-Anzeiger voru nýafstaðnir tónleikar
hennar í Zürich í Sviss hreinasti skandall. Söngkonan

EN OG SELUR HEIM
Guðrún Finnbogadóttir
leggur íslenskum stúlkum
í fataleit lið. Hún býr í
Kaupmannahöfn, en rekur
vefverslun í gegnum
Myspace-síðu sína.

-)33)2 34*«2. !MY 7INEHOUSE VIÈURKENNIR AÈ HÒN HAFI

STUNDUM EKKI STJËRN ¹ SÁR 4ËNLEIKAR HENNAR Å :ÔRICH ÖËTTU
D¾MI UM STJËRNLEYSI ÖAR SEM HÒN GRÁT OG DRAKK VIÈSTÎÈULAUST
¹ SVIÈINU

drakk viðstöðulaust á sviðinu, brast oft í grát og gat
vart flutt lög sín.

Guðrún, sem iðulega er kölluð
Gúrý, hefur rekið vefverslunina
Shopcopenhagen á Myspace síðan
í febrúar. „Ég var komin með
vinnu sem fatahönnuður í fyrirtæki sem var að fara af stað á
þessum tíma. Svo datt það eiginlega upp fyrir,“ útskýrir Gúrý
tilurð Shopcopenhagen. „Ég var
heima með nýfætt barn, og gat
náttúrulega ekkert sótt vinnu úti,
svo ég ákvað bara að búa mér til
vinnu sjálf,“ sagði hún.
Gúrý kaupir inn föt í Kaupamannhöfn og annars staðar, sem
hún býður svo til sölu á síðu sinni.
„Viðskiptavinirnir eru eiginlega
bara íslenskar stelpur. Þær eru
miklar smekkmanneskjur og vita
alveg hvað þær vilja,“ sagði Gúrý.
„Það er rosa mikið um „vintage“
og „second-hand“ á Íslandi, en ég
býð upp á föt sem geta verið öðruvísi en eru samt ný. Ég er persónulega ekki hrifin af notuðum fötum
og langar ekki að ganga í skóm
sem eru búnir að súrna í einhverri
geymslu í þrjátíu ár,“ sagði hún og
hló við.
Á síðunni býður hún til sölu ný
föt í bland við gömul og eigin
hönnun. „Ég er með dálítið af
fötum sem eru eiginlega eftirlíkingar af því sem stjörnurnar
ganga í. Sjálf kaupi ég rosalega
mikið af fötum og á mikið sem ég
hef annað hvort aldrei farið í eða
bara verið í einu sinni. Ég býð það
upp á síðunni,“ segir Gúrý. Þar að
auki selur hún sína eigin hönnun,
undir nafninu Gúrý design. „Ég
var með venjulega myspace-síðu
fyrir fötin sem ég geri sjálf. Svo

'«¨52 "92*5.!22%)452 'ÒRÕ STEFNIR

¹ AÈ OPNA FATA OG SKARTGRIPAVERSLUN Å
+AUPMANNAHÎFN ¹SAMT K¾RASTA SÅNUM
OG SEGIR FR¹B¾RT AÈ GETA BYRJAÈ AÈ
BYGGJA UPP VIÈSKIPTAVINAHËP Å GEGNUM
-YSPACE

fór ég að selja þau heima og það
fór að myndast smá eftirspurn
eftir þeim. Nú ég er ég með þau á
Shopcopenhagen, og svo er ég að
fara að selja í búðinni hans
Skjaldar Eyfjörð, 101 Skjöldur,“
sagði Gúrý.
Kærasti hennar er að læra gullsmíði í Kaupmannahöfn. Hann
hefur farið sömu leið og Gúrý og
hyggst selja hönnun sína á eigin
Myspace-síðu. „Við stefnum svo
að því að opna saman búð í Kaupmannahöfn, vonandi strax í byrjun
næsta árs,“ sagði Gúrý, sem er
þakklát fyrir góðar viðtökur Shopcopenhagen. „Það hefur alltaf
verið draumurinn minn að opna
búð og það er frábært að geta
byrjað svona. Þar sem ég hef ekki
fjármuni í heila búð eins og er er
frábært að geta byggt upp kúnnahóp á þennan hátt,“ sagði hún.
Verslunina má nálgast á www.
myspace.com/shopcopenhagen.

K-Fed hræddur
Breska blaðið News of the World
birti í gær ítarlegt viðtal við Nicole
Narain sem er núverandi kærasta
Kevins Federline, fyrrum eiginmanns Britney Spears. Nicole
greinir þar frá hræðslu K-Fed um
að Britney kunni að skaða sjálfa
sig eða börnin. Ef marka má lýsingar Nicole virðist Britney vera
ófær um barnauppeldi. Nicole
hefur það eftir kærasta sínum
að Spears hafi gefið yngri syni
sínum brjóst á
meðan hún sötraði á vodka,
skilið strákana
tvo eftir eftirlitslausa við
sundlaugina og
keyrt um með þá
án þess að láta þá
nota bílbelti.
Á föstudaginn hittust
síðan skötuhjúin fyrr-

verandi hjá dómara í Los Angeles
til að ræða forræðið og þar ákvað
dómari að fresta því um sinn að
þau hefðu jafnan forræðisrétt.
Britney mun hafa verið í ansi annarlegu ástandi, rokið á dyr og
öskrað ókvæðisorð að réttinum. Nýjasta plata Britney, sem heitir því
skemmtilega
nafni
Blackout, hefur fengið
frábæra dóma en
einkalífið virðist vera
rjúkandi rúst.
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Völva sá fyrir ósætti í borgarstjórn

(*,0!2(®.$ (%24/'!9.*5 3ARAH
&ERGUSON EÈA &ERGIE VILL GJARNAN RÁTTA
SÎNGKONUNNI "RITNEY 3PEARS HJ¹LPAR
HÎND
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Fergie gefur
Britney ráð
Sarah Ferguson, hertogaynjan af
York, vill rétta Britney Spears
hjálparhönd. Fergie er ekki
ókunn lífinu í sviðsljósinu og
telur sig geta ráðlagt söngkonunni. „Ég vildi gjarnan tala við
Britney. Ég vorkenni henni
virkilega. Mig langar að segja
henni að þetta verði allt í lagi,“
sagði hertogaynjan í viðtali í
bandarískum sjónvarpsþætti.
Hún hefur þegar ákveðið hvað
hún myndi segja við söngkonuna
ef yrði af fundi þeirra: „Þetta er
allt í lagi. Ekki láta gærdaginn
eða morgundaginn ræna þig
nútíðinni. Þetta er allt í lagi núna,
finnum nú lausn. Byggjum saman
og vinnum saman.“

Gaf endajaxl
í afmælisgjöf
Scarlett Johansson er greinilega
nýtin stúlka. Hún gaf kærasta
sínum, Ryan Reynolds, tönn úr
sér í afmælisgjöf. „Hún var
nýbúin að láta fjarlægja endajaxlana úr sér, svo hún lét húða einn
með gulli og hengdi hann á
hálsmen fyrir hann,“ segir
heimildarmaður.
Leikkonan gaf honum þessa
prýðisgjöf í afmælisveislu á
Chateau Marmont nokkru fyrir
afmælið, þar sem hún var ekki í
bænum sjálfan afmælisdaginn.
Ryan datt aldeilis í lukkupottinn,
því hann fékk líka gjafabréf í
nudd frá kærustunni.

*!#+)% #(!. (ASARMYNDAHETJAN SNJALLA

SYNGUR OPINBERT LAG «LYMPÅULEIKANNA Å
0EKING

Syngur fyrir
Ólympíuleika
Hasarmyndahetjan Jackie Chan
fór nýverið í hljóðver og söng
opinbert lag næstu Ólympíuleika
sem verða haldnir í Peking á
næsta ári. Lagið heitir We Are
Ready og stóðu upptökur yfir í
þrjár klukkustundir, sem þykir
ekki mikið.
Lagið er eingöngu sungið á
kínversku en uppi eru hugmyndir
um að gefa út enska útgáfu af
laginu. Chan, sem starfar í
Hollywood, hefur hingað til ekki
verið þekktur fyrir sönghæfileika
sína og verður því fróðlegt að
heyra hvernig útkoman verður.

Árinu 2007 fer senn að ljúka og því
er forvitnilegt að athuga hvað
völvur tímaritanna sögðu í upphafi
árs. Og þar kemur í ljós að
sprengjan innan borgarstjórnarmeirihlutans í Reykjavík virðist
hafa verið skrifuð í stjörnurnar en
einn maður lék á örlögin.
Völva Ísafoldar spáði að „á sviði
bókaútgáfu yrðu nokkur tíðindi.
Stórt útgáfufyrirtæki lendir í vandræðum og bjargar sér með því að
ganga til samstarfs við keppinaut
sinn, litríkan útgefanda sem hefur
marga fjöruna sopið,” en óhætt er
hægt að segja að sameining JPV og
Eddu undir merkjum Forlagsins
hafi verið stórtíðindi og komið flatt
upp á marga. „Ég hef sagt áður en
mér var kunnugt um þennan spádóm að þetta hafi verið skrifað í

stjörnurnar og að lífið hefði
húmor,“ segir Jóhann Páll Valdimarsson, sem væntanlega er þessi
litríki
útgefandi
í
spádómi
völvunnar.
Annað og mun stærra mál vekur
athygli og það er spá völvunnar um
stjórnarslit Sjálfstæðisflokksins
og Framsóknarflokksins í borginni. Slíkt virðist hreinlega hafa
legið í augum uppi við upphaf ársins því völva Vikunnar sér einnig
fyrir einhverja spennu í meirihlutanum. Björn Ingi Hrafnsson
lék hins vegar augljóslega á örlaganornirnar því báðar völvurnar spá
því að Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
og Sjálfstæðisflokkurinn muni
halda völdum og gekk Ísafoldarvölvan svo langt að spá því að
Frjálslyndi
flokkurinn
myndi

ganga inn í samstarfið. „Völvan sá
heildarmyndina en hafði ekki öll
smáatriðin á hreinu,“ segir Björn
Ingi sem vildi þó ekki ganga svo
langt að hann hefði storkað
örlögunum.
Völva Ísafoldar virðist hafa verið
með stjörnukort Eiðs Smára Guðjohnsen innan sinna vébanda því
hún spáði því að Eiður Smári ætti
eftir að eiga erfitt uppdráttar hjá
Barcelona og sitja löngum stundum á bekknum eins og komið hefur
á daginn. Viku-völvan taldi hins
vegar að Eiður ætti eftir að slá í
gegn á Spáni og standa af sér
stormviðrið. Spákona Vikunnar
hitti þó naglann á höfuðið þegar
kom að Íslandsmeistaratitlinum í
knattspyrnu karla því hún spáði
því að eitthvað annað lið en FH

myndi fara með sigur af hólmi. Ísafoldar-völvan var hins vegar algjörlega úti á þekju með þau mál því
hún hélt því fram að Íslandsmeistaratitillinn myndi hafna hjá KR en
eins og mörgum ætti að vera enn í
fersku minni þá var Vesturbæjarveldið hvorki fugl né fiskur í
sumar.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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²PS ÖAU GERÈU ÖAÈ AFTUR
Britney Spears er ekki
eina stjarnan sem hefur
hneykslað umheiminn í
gegnum árin með fáránlegum uppákomum. Fjöldi
tónlistarmanna hefur lent
í alls konar vandræðum og
hafa sumir komið sterkir
til baka á meðan aðrir hafa
fallið í gleymskunnar dá.
Fyrrum
konungur
poppsins,
Michael Jackson, hefur verið á
hraðri leið niður á við síðan hann
vingaðist við hinn tólf ára Jody
Chandler árið 1992.
„Wacko Jacko“ eins og hann
hefur verið kallaður flutti inn á
heimili Chandlers til að hann gæti
eytt meiri tíma með honum. Það
hefði hann ekki átt að gera því
árið eftir var hann ákærður fyrir
að hafa misnotað hann kynferðislega. Ákæran var felld niður eftir
að Jackson pungaði út um 1,3
milljörðum króna handa drengnum
í skaðabætur.

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU LÝKUR ÞEGAR
SÝNING MYNDAR HEFST

450 kr. í bíó!

SÍMI 564 0000

kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.15 7
12
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
16
kl. 8 - 10.10
kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10 14
12
kl. 5.30
kl. 3.50
kl. 3.45 300 kr. Síð. sýningar

DARK IS RISING
THE HEARTBREAK KID
THE HEARTBREAK KID LÚXUS
RESIDENT EVIL 3
GOOD LUCK CHUCK
SUPERBAD
HÁKARLABEITA 600 KR.
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 551 9000

DARK IS RISING
4 MONTHS ENSKUR TEXTI
EDGE OF HEAVEN ENSKUR TEXTI
HALLOWEEN
SUPERBAD
GOOD LUCK CHUCK

7
16
12
14

kl.5.50 - 8 - 10.10
kl.5.40 - 8
kl.5.40
kl. 10.20
kl.5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.20

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

EASTERN PROMISES
SYNDIR FEÐRANNA
THE KINGDOM
HEIMA - SIGURRÓS
VEÐRAMÓT

12
16
14
14

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

EASTERN PROMISES
THE HEARTBREAK KID
RESIDENT EVIL 3
GOOD LUCK CHUCK

16
12
16
14

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

4ILBOÈ FR¹ MAFÅUNNI
Ron Wood, gítarleikari The Rolling Stones, komst heldur betur í
hann krappan í fríi í Miami árið
1981. Nokkrir mafíósar bönkuðu
þá á dyr gestgjafa hans og spurðu
Ronnie hversu mikið kókaín hann
hefði mest notað á einum sólarhring. Að því búnu dreif einn
mafíósinn sig inn í eldhúsið, skellti
stórri krús á borðið og dreif kókaín
ofan í mannskapinn.
Seinna í vikunni bað mafíuforinginn Ronnie um að stela óútgefnum upptökum af næstu plötu
Stones til að hann gæti selt þær á
svörtum markaði. Þetta var tilboð
sem Ronnie ákvað snarlega að
hafna og dreif sig með næstu flugvél úr landi án þess að til hans
sæist.

89900
www.SAMbio.is
wwww..SAMb
SAMbbio.is
io is § 5755 8900
ÞEGAR Á BJÁTAR MÁ TREYSTA Á ÞAÐ

FRÁ LEIKSTJÓRA DOWNFALL OG

WACHOWSKI BRÆÐRUM,
HANDRITSHÖFUNDUM MATRIX.

AÐ SANNAR HETJUR
GEFAST EKKI UPP!
0Lê

D Y HU ê

 NU

KRINGLUNNI

ÁLFABAKKA

THE INVASION

kl. 8D - 10:20D

THE INVASION
kl. 5:30 - 8 - 10:20
ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 6

16

THE INVASION

kl. 6-8:20D-10:30D 16

DARK IS RISING
kl. 6 - 8
ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 6

7

L

L

HEARTBRAKE KID
THE BRAVE ONE

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

12
16

IN THE LAND OF WOMEN kl. 8 - 10:10
THE KINGDOM
kl. 10:10

STARDUST
NO RESERVATIONS

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

10

KEFLAVÍK

CHUCK AND LARRY
ASTRÓPÍÁ

kl. 10:20
kl. 6

12

kl. 5:30

L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

L

L

10

kl. 8
kl. 8

L

3:10 TO YUMA
HALLOWEEN

kl. 10:20
kl. 10:20

16

16

16

SELFOSSI

ÍÞRÓTTAHETJAN m/ísl tali
THE INVASION

kl. 6
kl. 8 - 10

L

GOOD LUCK CHUCK

kl. 8 - 10:10

L

16

kl. 8
kl. 10:20

10

kl. 8
kl. 10:20

12

STARDUST
THE TRANSFORMERS

SUPERBAD
HALLOWEEN

16

10

Sími: 553 2075

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
EASTERN PROMISES
THE HEARTBREAK KID
3:10 TO YUMA

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

www.laugarasbio.is - Miðasala á

3J¹LFSFRËUN ¹ ALMANNAF¾RI
George Michael komst á forsíður
slúðurblaða árið 1998 þegar hann
var handtekinn fyrir ósæmilega
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-!$/..! -ADONNA
ÖËTTI FARA YFIR STRIKIÈ Å
BËKINNI 3EX

0OPPARINN VAR
HANDTEKINN Å
,OS !NGELES
AF LÎGGU Å
DULARGERVI
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"ÅTILLINN FYRRVERNDI
REYNDI AÈ HERMA EFTIR
,ENNON Å LAGINU 'IVE
)RELAND "ACK TO THE
)RISH
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"OWIE
HEILSAÈI
MEÈ NAS
ISTAKVEÈJU Å
,ONDON ¹RIÈ


hegðun á almannafæri.
Fyrrum Wham!-söngvarinn var
staddur á salerni í almenningsgarði í Los Angeles þegar hann sá
annan mann fróa sér í einum básnum og ákvað þá að gera slíkt hið
sama. Michael til mikillar undrunar þá var hinn maðurinn lögga í
dulargervi, sem var ekki lengi að
skella poppararum í handjárn.
Fljótlega eftir þetta kom Michael
út úr skápnum.

+L¹MFENGNAR STELLINGAR
Madonna hefur margoft komist í
fréttirnar
fyrir
ósæmilega
hegðun.
Árið 1992 þótti mörgum hún
fara yfir strikið þegar hún gaf út
erótísku bókina Sex. Í henni voru
myndir af Madonnu í alls konar
klámfengnum stellingum þar sem
sadó-masókismi og vísanir í
nauðganir komu meðal annars við
sögu. Fréttirnar af bókinni virtust

bara auka
áhuga almennings
og seldist fyrsta upplagið upp í 1,5
milljónum eintaka á aðeins þremur
dögum.

-ISHEPPNUÈ TILRAUN
Fyrrum Bítillinn Paul McCartney
steig heldur betur feilspor þegar
hann gaf árið 1972 út lagið Give
Ireland Back to the Irish. Samdi
hann það eftir atburðina á hinum
blóðuga sunnudegi í NorðurÍrlandi og ákvað að gefa það út
sem fyrsta smáskífulag hljómsveitarinnar Wings.
Lagið var umsvifalaust bannað
hjá breska ríkisútvarpinu, BBC,
en það pínlegasta var samt einfaldur textinn sem þótti ekki komast nálægt öflugum áróðri fyrrum
félaga hans John Lennon í lögum á
borð við Power to the People.
Næsta smáskífulag Wings eftir
þetta var hið saklausa barnalag
Mary Had a Little Lamb.

L

THE HEARTBREAK KID
THE BRAVE ONE

AKUREYRI

.ASISTAKVEÈJA "OWIE
Í blaðinu The Times er sagt frá því
er David Bowie olli mikilli
hneykslan þegar hann ók um
Lundúnaborg 2. maí 1972 í blæjubíl sem hafði verið í eigu einræðisherra frá Suður-Ameríku.
Flestir töldu að Bowie hefði
tapað glórunni þegar hann steig
upp úr sæti sínu og veifaði til
aðdáenda sinna með höndina
útrétta upp í loftið að nasistasið.
Þrátt fyrir þetta gleymdist atvikið
fljótt og í raun hneyksluðust fjölmiðlar mun meira yfir misheppnuðum plötum hans með hljómsveitinni Tin Machine.

-)#(!%, *!#+3/. &YRRUM
KONUNGUR POPPSINS HEFUR
VERIÈ ¹ HRAÈRI LEIÈ NIÈUR ¹ VIÈ
SÅÈAN HANN VINGAÈIST VIÈ HINN
TËLF ¹RA *ODY #HANDLER

16
12
16

Svifið um á Warhawk
Fyrst þegar ég sá Warhawk á E3
2006 var ég ekki alveg viss hvað ég
átti að halda. Þetta var einn af
fyrstu leikjunum sem ég sá nota
Sixaxis-stjórnun Sony. Það virkaði
eitthvað svo skrítið að fljúga svona
um, en eftir að hafa spilað
lokaútgáfu leiksins hefur álit mitt
breyst algerlega.
Eftir að hafa upplifað fyrsta
stóra bardagann á netinu hverfa
allar efasemdirnar um leikinn.
Leikurinn er hraður og skemmtilegur og býður upp á fjölbreytta
spilun og stjórnun. Ég var sérstaklega hrifinn af því að maður getur
valið hvernig stjórnun maður hefur
ef maður er fótgangandi, fljúgandi
eða á farartæki á jörðu niðri. Með
þessu má fá góðan valkost um
stjórnun.
Í netleikjum er jafnvægi gríðarlega mikilvægur hlutur, og það er
ekki auðvelt í leik eins og Warhawk
þar sem fólk er fótgangandi, með
alls konar brjáluð vopn. Maður er
með fólk á jeppum með stórskotabyssur. Síðan er bætt við þetta
springandi skriðdrekum og fljúgandi um himininn eru Warhawk-

vélarnar á fullri ferð að skjóta
hverja aðra niður og hvern sem
verður í vegi þeirra. Warhawk nær
þessu jafnvægi.
Vegna þessara mismunandi leiða
til að berjast munu flestir dást að
Warhawk-vélunum og hvernig má
svífa um himininn á þeim. Það er
hægt að stjórna vélinni á tvenna
vegu, með beinu flugi eða svifi.
Hægt er að gera alls konar listir í
loftinu, bæði til að heilla fólk á jörðu
niðri og til að reyna að hrista af sér
eldflaugina sem besti vinur manns
var að enda við að senda á mann.
Vilji maður gera árás á jörðu niðri
er auðvelt að smella á einn takka og
þá hagar Warhawk-vélin sér ekki
ólíkt breskri Harrier-þotu.
Leikurinn býður upp á nokkra
fjölbreytni í leikjatýpum, það er hið
klassíska: Deathmatch, Team Deathmatch, Ctf, Dogfight og síðan Zones.
Leikurinn skartar fimm borðum.
Við fyrstu sýn virðist þetta vera
dálítið lítið, en þegar er tekið tillit til
að borðin geta breyst eftir hve
margir eru að spila á því eða hvaða
leikjategund er spiluð breytist þetta
fljótt.
3VEINN ! 'UNNARSSON
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3KILABOÈASKJËÈAN Ö¹ OG NÒ Innsigla samstarfið
Tveir tímar mættust á Stóra
sviði Þjóðleikhússins á dögunum. Leikhópur Skilaboðaskjóðunnar, sem frumsýnd
verður í nóvember, átti
stefnumót við fyrirrennara
sína. Skilaboðaskjóðan var
síðast sett upp í Þjóðleikhúsinu árið 1994, þegar
Kolbrún Halldórsdóttir
þingmaður leikstýrði
hópnum. Í ár er það Gunnar
Helgason sem leikstýrir
nýjum hópi leikara, sem tók
stefnumótinu við forvera
sína fagnandi.

46%)2 4¥-!2 ,EIÈIR LEIKHËPANNA TVEGGJA L¹GU SAMAN ¹ DÎGUNUM EN Å ÖEIM ERU

MARGIR HELSTU LEIKARAR ÖJËÈARINNAR

„Okkur hefur alltaf tekist mjög vel
að starfa saman frá því við vorum
í Purrki Pillnikk. Það er líka kjörið
að innsigla okkar gamla samstarf
með þessum hætti,“ segir rithöfundurinn Bragi Ólafsson, sem
hefur gefið út bókina „Mátunarklefinn og aðrar myndir“ með
félaga sínum úr Smekkleysu,
Einari Erni Benediktssyni.
Trjávöxtur og kirkjugarðar eru
áberandi í nýju bókinni, sem hefur
að geyma hinar ýmsu teikningar
og orðmyndir. Þótt bókin sé sú
fyrsta sem þeir félagar gefa út
saman hafa þeir lengi starfað
saman í bókaútgáfu því Einar Örn
hefur myndskreytt margar af bókarkápum Braga. „Við settum
saman eins konar
bók árið 1984 með

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-
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teikningum og textum sem við
hættum við að gefa út. Síðan höfum
við alltaf orðað það af og til að búa
til eitthvað saman. Við byrjuðum
með seríu hjá Smekkleysu með
litlum bókum og hugmyndin okkar
passaði í það. Ég hef lengi verið
aðdáandi Einars sem teiknara
þannig að ég spurði hvort hann
væri ekki til í þetta,“ segir Bragi.
Þrátt fyrir að plötuútgáfa hafi
alla tíð verið í aðalhlutverki hjá
Smekkleysu hefur bókaútgáfa
einnig komið við sögu í rekstrinum
og er bók Braga og Einars hluti af
smáritaútgáfu fyrirtækisins. Á
sama tíma kemur út
bókin
Sjónvilla
með textum eftir
ljóðskáldið og
þýðandann
Óskar
Árna. FB

"RAGI «LAFSSON
OG %INAR ®RN
"ENEDIKTSSON HAFA
GEFIÈ ÒT SÅNA
FYRSTU BËK
SAMAN
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./2.!4!, .ORNIRNAR TV¾R &ELIX "ERGS

SON OG ¥VAR (ELGASON R¾DDUST VIÈ OG
HEFUR EFLAUST EKKI SKORT UMR¾ÈUEFNIN
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3IR 0AUL -C#ARTNEY SPILAÈI
"ÅTLALÎGIN (EY *UDE OG
%LEANOR 2IGBY ¹
TËNLEIKUM ¹ H¹TÅÈ
BRESKA RÅKISÒT
VARPSINS %LECTRIC
0ROMS ¶ETTA VORU
FYRSTU TËNLEIKAR
-C#ARTNEY Å "RET
LANDI SÅÈAN SKILNAÈ
ARM¹L HANS VAR
TEKIÈ FYRIR Å
DËMSTËL
UM 0AUL
SEM ER
 ¹RA
SPILAÈI
Å EINA OG H¹LFA KLUKKUSTUND OG ¹
MEÈAL ¹HORFENDA VORU D¾TUR HANS
3TELLA OG -ARY

6ANDR¾ÈAGEMLINGURINN 0ETE
$OHERTY VAR D¾MDUR Å FJÎGURRA
M¹NAÈA SKILORÈSBUNDIÈ FANGELSI
FYRIR RÎÈ M¹LA TENGDUM EITUR
LYFJANOTKUN HANS FYRIR AÈ AKA
¹N ÎKUSKÅRTEINIS OG FYRIR AÈ
AKA ¹N BÅLATRYGGINGAR
$OHERTY SEM ER 
¹RA ÖARF JAFNFRAMT
AÈ GANGAST UNDIR
EINS ¹RS EITUR
LYFJAMEÈFERÈ
b¶Ò ERT ¹ RÁTTRI
LEIÈ OG VONANDI
HELDURÈU ÖVÅ ¹FRAM
¡G VIL EKKI
SJ¹ ÖIG
MIS
STÅGA
ÖIG m
SAGÈI

DËMARINN

,YNNE 3PEARS MËÈIR HINNAR
ËL¹NSÎMU "RITNEY ¾TLAR AÈ GEFA
ÒT SJ¹LFS¾VISÎGU ÖAR SEM HÒN
L¾TUR ALLT FLAKKA UM STORMASAMT
SAMBAND ÖEIRRA M¾ÈGNA
4ALIÈ ER AÈ ,YNNE HAFI
GERT SAMNING VIÈ
ÒTGEFANDANN
4HOMAS .ELSON
OG BËKIN KOMI
ÒT SNEMMA
¹ N¾STA ¹RI
3TUTT ER
SÅÈAN S¾TTIR
TËKUST ¹
MILLI
ÖEIRRA

STÕRÈI 3KILABOÈASKJËÈUNNI ¹RIÈ  EN
HÒN HEFUR NÒ SNÒIÈ SÁR AÈ ÎÈRUM OG
ALVARLEGRI STÎRFUM

 3+2!&) 2ÒNAR &REYR 'ÅSLASON OG
2ANDVER ¶ORL¹KSSON TËKU TAL SAMAN

%).!2 ®2. %INAR ®RN "ENE
DIKTSSON HEFUR MYNDSKREYTT
BËKARK¹PUR "RAGA
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 "ALDUR ¹FRAM HJ¹ 6AL
(ÒSVÅKINGURINN "ALDUR !ÈALSTEINSSON MUN AÈ ÎLLU ËBREYTTU
SKRIFA UNDIR NÕJAN SAMNING HJ¹ ¥SLANDSMEISTURUM 6ALS
SAMKV¾MT ¹REIÈANLEGUM HEIMILDUM &RÁTTABLAÈSINS
"ALDUR HEFUR VERIÈ ORÈAÈUR VIÈ FJÎLMÎRG LIÈ UNDANFARIÈ ÖAR
¹ MEÈAL &( OG +2 EN MUN GANGA FR¹ SÅNUM M¹LUM HJ¹
6AL Å VIKUNNI "ALDUR HEFUR VERIÈ EINN
AF LYKILMÎNNUM 6ALS OG ¹TT STËRAN
Ö¹TT Å AÈ LANDA SÅÈUSTU TVEIMUR
TITLUM MEÈ LIÈINU ÖAR SEM
HANN SKORAÈI SIGURMARKIÈ
Å BIKARÒRSLITALEIKNUM ¹RIÈ
 OG LAGÈI UPP MARKIÈ
SEM TRYGGÈI 6AL ¥SLANDS
MEISTARATITILINN Å LOKA
UMFERÈINNI SÅÈASTLIÈIÈ
SUMAR

SPORT FRETTABLADIDIS

²23,)4). ¥ $!'
Iceland Express-deild karla
.JARÈVÅK +EFLAVÅK

   

3TIG .JARÈVÅKUR "RENTON "IRMINGHAM  &RIÈRIK
3TEF¹NSSON   FR¹KÎST  STOÈSENDINGAR
*ËHANN RNI «LAFSSON  'UÈMUNDUR *ËNSSON
 #HARLESTON ,ONG  (ÎRÈUR !XEL 6ILHJ¹LMSSON
 %GILL *ËNASSON  3VERRIR ¶ËR 3VERRISSON 
3TIG +EFLAVIKUR "OBBY 7ALKER   FR¹KÎST 
STOLNIR 4OMMY *OHNSON  -AGNÒS ¶ËR 'UNN
ARSSON   FR¹KÎST  STOÈS *ËN .ORÈDAL (AF
STEINSSON  !RNAR &REYR *ËNSSON  !NTHONY
3USNJARA  'UNNAR %INARSSON  3IGURÈUR 'UNNAR
¶ORSTEINSSON 

&JÎLNIR 4INDASTËLL
¶ËR !K +2
3N¾FELL 3TJARNAN

 
 
 

N1-deild kvenna í handbolta
&RAM 6ALUR
!KUREYRI (+

 
 

Enska úrvalsdeildin
"OLTON !STON 6ILLA



  .ICOLAS !NELKA    ,UKE -OORE  

$ERBY %VERTON



  -IKEL !RTETA    9AKUBU  

4OTTENHAM "LACKBURN



  2OBBIE +EANE    "ENEDICT -C#ARTY
   #HRISTOPHER 3AMBA   

,IVERPOOL !RSENAL



  3TEVEN 'ERRARD    #ESC &ABREGAS  

Ítalska A-deildin
3IENA 2EGGINA



%MIL (ALLFREÈSSON VAR Å BYRJUNARLIÈI 2EGGINA EN
VAR SKIPT ÒTAF ¹  MÅNÒTU

!# -ILAN 2OMA



  -IRKO 6UCINIC  

0ALERMO )NTER



Spænska deildin í fótbolta
2EAL -ADRID $EPORTIVO



  8ISCO    2UUD 6AN .ISTELROOY   
2AÒL    2OBINHO  

"ARCELONA !LMERÅA



  4HIERRY (ENRY    ,IONEL -ESSI  
%IÈUR 3M¹RI KOM INN ¹ SEM VARAMAÈUR ¹  MÅN

Ítalski körfuboltinn
,OTTOMATICA 2OMA 3OLSONICA 2IETI

Kvennadeildin hefur aldrei verið jafn öflug og nú
&RAM VANN 6AL   Å STËRLEIK . DEILDAR KVENNA Å G¾R OG ER SEM
STENDUR ¹ TOPPI DEILDARINNAR ,EIKURINN VAR HIN BESTA SKEMMTUN
OG ¾SISPENNANDI Å LOKIN EN 3IGURBJÎRG *ËHANNSDËTTIR SKORAÈI
SIGURMARK &RAM ¹ LOKASEKÒNDUM LEIKSINS
b¶AÈ VAR FR¹B¾RT AÈ VINNA Å SVONA BAR¹TTULEIK 6IÈ VORUM BÒNAR
AÈ BÅÈA LENGI EFTIR ÖESSUM LEIK OG M¾TTUM ÖVÅ ¹KVEÈNAR OG
SÕNDUM MIKINN VILJA OG BAR¹TTU FR¹ FYRSTU MÅNÒTU 6IÈ SPILUÈ
UM FR¹B¾RA VÎRN Å BYRJUN LEIKS OG ÖAÈ VAR AÈ MÅNU MATI LYK
ILLINN AÈ SIGRI OKKAR m SAGÈI STA "IRNA 'UNNARSDËTTIR FYRIRLIÈI
&RAM Å LEIKSLOK EN HÒN VAR EIN AF FIMM LEIKMÎNNUM &RAM
SEM VALDIR VORU Å LANDSLIÈSHËPINN SEM SPILAÈI ¹ ¾FINGAMËTI
Å (OLLANDI ¹ DÎGUNUM
b¶AÈ VAR N¹TTÒRULEGA FR¹B¾R VIÈURKENNING FYRIR OKKUR AÈ
HAFA FENGIÈ AÈ TAKA Ö¹TT Å ÖESSU VERKEFNI MEÈ LANDSLIÈIÈ
OG UNDIRSTRIKAR BARA ÖAÈ SEM &RAM LIÈIÈ HEFUR VERIÈ AÈ
GERA Å VETUR m SAGÈI STA "IRNA
%INAR *ËNSSON ÖJ¹LFARI &RAM VAR AÈ VONUM S¹TTUR MEÈ
STELPURNAR SÅNAR Å LEIKSLOK

b-ÁR FANNST ÖETTA FR¹B¾R LEIKUR SEM VAR MJÎG SPENNANDI
OG EKKI VAR VERRA AÈ ¹HORFENDUR SKÎPUÈU MIKLA STEMNINGU
6IÈ LEIDDUM LEIKINN MEÈ   MÎRKUM Å  MÅNÒTUR EN SVO
KOM KAFLI ÖAR SEM KANNSKI EITTHVERT REYNSLULEYSI SPILAÈI INN
Å EN ENGU AÈ SÅÈUR FR¹B¾R SIGUR HJ¹ OKKUR 6ALSSTÒLKUR HAFA
VERIÈ AÈ SPILA BEST AF ÎLLUM LIÈUM HINGAÈ TIL SEM GERIR
SIGUR OKKAR ENN ¹N¾GJULEGRI m SAGÈI %INAR OG TELUR AÈ
&RAM SÁ EINFALDLEGA AÈ UPPSKERA NÒNA EFTIR MIKLA VINNU
UNDANFARIN ¹R
b6IÈ ERUM BÒIN AÈ LEGGJA GRÅÈARLEGA VINNU Å ÖESSAR
STELPUR EKKI BARA Å ¹R HELDUR UNDANFARIN ¹R OG &RAM
STEFNIR H¹TT ¡G ER ¹N¾GÈUR MEÈ AÈ VIÈ SÁUM ENN
TAPLAUSAR OG VIÈ ERUM ALVEG ¹ ¹¾TLUN MEÈ ÖAÈ EN ÖAÈ
ER ENN LÎNG LEIÈ EFTIR OG LIÈ EINS OG (AUKAR OG 3TJARNAN
EIGA EFTIR AÈ VERÈA BETRI SEM OG 'RËTTA
OG 6ALUR $EILDIN Å ¹R ER MJÎG STERK OG
ÁG TEL AÈ HÒN HAFI ALDREI VERIÈ JAFN
ÎFLUG OG NÒ m SAGÈI %INAR

.JARÈVÅKINGAR SKOTNIR NIÈUR
Keflvíkingar eru einir á toppi Iceland Express-deildar karla eftir sannfærandi
15 stiga sigur, 63-78, í Ljónagryfjunni í gær. Njarðvíkingar voru búnir að vinna
átján deildarleiki í röð fyrir leikinn.
+®2&5"/,4) Keflvíkingar eru einir

á toppi Iceland Express-deildar
karla eftir 15 stiga útisigur, 63-78,
á nágrönnum sínum í Njarðvík í
gærkvöldi. Keflavík hefur þar
með unnið alla fjóra leiki sína í
deildinni í vetur og þar á meðal
eru sigrar á tveimur af erfiðustu
útivöllunum, í Hólminum og í
Ljónagryfjunni.
Bandaríkjamennirnir Tommy
Johnson og Bobby Walker voru
áfram í aðalhlutverkum í Keflavíkurliðinu og Johnson kom Keflavík í 5-0 eftir aðeins 35 sekúndur
(þristur og troðsla í hraðaupphlaupi) og kveikti með því í Keflavíkurliðinu strax í upphafi leiks.
Keflvíkingar voru með frumkvæðið nánast allan leikinn og
heimamenn í Njarðvík voru alltaf
á eftir þeim. Keflavík var 23-14
yfir eftir fyrsta leikhluta og 44-38
yfir í hálfleik. Keflavík opnaði
seinni hálfleik með tveimur
þriggja stiga körfum og komst í
50-38 en Njarðvíkingar náðu að
minnka muninn aftur niður í tvö
stig. Keflvíkingar héldu sér á floti
á sóknarfráköstunum og grimmri
vörn í fjórða leikhlutanum og
þeim Friðrik Stefánssyni og Brenton Birmingham skorti augljóslega
þol til þess að draga Njarðvíkurliðið allan leikinn. Sigurður Ingimundarson gat skipt meira inn á
og innkoma Gunnars Einarssonar
var sem dæmi afar mikilvæg í
lokin enda tók hann þá allar réttu
ákvarðanirnar á báðum endum
vallarins.
„Þetta eru skemmtilegustu leikirnir og ég tala ekki um þegar við
vinnum þá. Við skulduðum þeim

-%)34!2!2 2AGNAR 3IGURÈSSON OG

(J¹LMAR *ËNSSON URÈU S¾NSKIR MEISTARAR
MEÈ )&+ 'AUTABORG &2¡44!",!¨)¨4/--9 (/,,

3¾NSKI MEISTARATITILLINN

Ragnar og
Hjálmar unnu
&«4"/,4) Ellefu ára bið IFK

lélegir og þeir voru betri á öllum
sviðum körfuboltans. Það er glatað
að vera ekki betur stemmdir á
móti keflavík og láta þá niðurlægja
okkur á heimavelli. Það er alltaf
heimsendir að tapa á móti Keflavík og tekur mann að minnsta kosti
viku að jafna sig á því. Þeir skutu
okkur niður á jörðina og nú þurfum
við að byggja liðið upp aftur,“
sagði Friðrik sem var besti maður
Njarðvíkur í leiknum í gær.
Keflvíkingar sönnuðu ýmislegt í
leiknum í gær. Þeir hafa sýnt að
þeir geta spilað svaka sóknarleik í
upphafi móts en með því að halda
Njarðvík í 63 stigum á heimavelli
sýndu þeir og sönnuðu að varnarleikur liðsins stendur sóknarleiknum lítið að baki.

Gautaborgar eftir sænska
meistaratitlinum lauk í gær þegar
liðið tryggði sér titilinn með 2-0
sigri á Trelleborg í lokaumferðinni.
Lærisveinar Sigurðar Jónssonar
í Djurgården töpuðu hins vegar 0-1
á heimavelli á móti botnliði IF
Brommapojkarna og enduðu fyrir
vikið í þriðja sætinu á eftir IFK
Gautaborg og Kalmar en liðin þrjú
gátu öll orðið meistarar í gær.
Bæði mörkin hjá Gautaborg komu
í fyrri hálfleik og þau hefðu getað
orðið fleiri í seinni hálfleik.
Ragnar Sigurðsson átti frábært
tímabil og var einn af bestu
leikmönnum ársins. Hann lék allan
leikinn í gær, alveg eins og
Hjálmar Jónsson sem hefur verið
hjá liðinu síðan 2002 og því
upplifað súrt og sært með liðinu.
Djurgården þurfti að vinna sinn
leik og treysta á önnur úrslit en á
endanum náðu lærisveinar
Sigurðar Jónssonar ekki að klára
botnlið Brommapojkarna.
„Auðvitað er ég vonsvikinn því
við höfðum óskað okkur betri endi.
Annað eða þriðja sætið skiptir ekki
máli fyrir okkur. Þetta hefur verið
frábært tímabil,“ sagði Sigurður
Jónsson við Aftonbladet eftir leik.

OOJ FRETTABLADIDIS
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síðan í fyrra þegar þeir unnu
okkur eiginlega alltaf,“ sagði
Magnús Þór Gunnarsson, fyrirliði
Keflavíkur. „Þetta eru tvö góð lið
á góðu róli en við vorum bara að
spila aðeins betur í dag. Það er
geggjað að halda Njarðvík í bara
63 stigum á þeirra eigin heimavelli. Við skorum 78 stig sem er
kannski ekki geggjaður sóknarleikur en það var nóg í dag,“ sagði
Magnús sem er sáttur með byrjunina á deildinni í vetur. „Við
erum að sýna það sem við getum
og við erum ekkert hættir því það
eru bara fjórir leikir búnir. Við
erum á toppnum og viljum vera
þar,“ sagði Magnús að lokum.
Friðrik Stefánsson, fyrirliði
Njarðvíkur, gaf allt sitt í leikinn
en það dugði ekki. „Við vorum

 

*ËN !RNËR 3TEF¹NSSON SKORAÈI  STIG FYRIR 2OMA

,IVERPOOL OG !RSENAL GERÈU JAFNTEFLI   Å STËRLEIK ¹ !NFIELD 2OAD Å ENSKU ÒRVALSDEILDINNI Å G¾RDAG

Norski fótboltinn
2OSENBORG ,YN



)NDRIÈI 3IGURÈSSON VAR Å BYRJUNARLIÈI ,YN OG SPILAÈI
ALLAN LEIKINN

"RANN 6IKING



«LAFUR ®RN "JARNASON VAR Å BYRJUNARLIÈI "RANN OG
(ANNES 3IGURÈSSON SPILAÈI SEINNI H¹LFLEIKINN EN
+RISTJ¹N ®RN 3IGURÈSSON TËK ÒT LEIKBANN

&REDRIKSTAD 3TRÐMSGODSET



'ARÈAR *ËHANNSSON KOM INN ¹ SEM VARAMAÈUR
FYRIR &REDRIKSTAD ¹  MÅNÒTU

3TART ,ILLESTRÐM



*ËHANNES (ARÈARSON VAR EKKI Å LEIKMANNAHËPI
3TART VEGNA MEIÈSLA OG 6IKTOR "JARNI !RNARSON SAT
¹ VARAMANNABEKK ,ILLESTROM ALLAN LEIKINN

3TAB¾K 4ROMSÐ



6EIGAR 0¹LL 'UNNARSSON SKORAÈI EITT MARK OG LAGÈI
UPP ANNAÈ FYRIR 3TAB¾K OG (ÎRÈUR 3VEINSSON
KOM INN ¹ SEM VARAMAÈUR FYRIR 4ROMSO ¹  MÅN

6½LERENGA !ALESUND



RNI 'AUTUR !RASON VAR Å MARKI 6½LERENGA EN
(ARALDUR 'UÈMUNDSSON VAR Å LEIKBANNI HJ¹
!ALESUND

Sænski fótboltinn
'AUTABORG 4RELLEBORG



(J¹LMAR *ËNSSON OG 2AGNAR 3IGURÈSSON SPILUÈU
B¹ÈIR ALLAN LEIKINN FYRIR 'AUTABORG

(ELSINGBORG (ALMSTAD



«LAFUR )NGI 3KÒLASON VAR EKKI Å LEIKMANNAHËPNUM
HJ¹ (ELSINGBORG

$JURG½RDEN "ROMMAPOJKARNA



3ÎLVI 'EIR /TTESEN SAT ¹ VARAMANNABEKK $JURG½R
DEN OG KOM EKKI VIÈ SÎGU Å LEIKNUM

(AMMARBY '!)3
%YJËLFUR (ÁÈINSSON OG *ËHANN 'UÈMUNDSSON
SPILUÈU ALLAN LEIKINN FYRIR '!)3



Arsenal endurheimti toppsætið á ný
&«4"/,4) Liverpool og Arsenal
skildu jöfn, 1-1, í stórleik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni í
gær. Jafnteflið þýðir að bæði lið
eru enn taplaus í deildinni. Enn
fremur dugði jafnteflið Arsenal
til þess að endurheimta toppsæti
deildarinnar en Liverpool er sem
stendur í sjöttu sæti.
Liverpool fékk óskabyrjun í
leiknum þegar fyrirliðinn Steven
Gerrard skoraði glæsilegt mark
eftir óbeina aukaspyrnu strax á
sjöundu mínútu. Rafa Benitez,
stjóri liðsins, ætlaði liði sínu
greinilega mikla hluti í leiknum
og bauð upp á þriggja manna
sóknarlínu með þeim Fernando
Torres, Dirk Kuyt og Andriy Voronin. En það voru hins vegar gestirnir í Arsenal sem sóttu meira og
Pepe Reina, markvörður Liverpool, hafði í nógu að snúast.
Sóknarþungi Arsenal var það
mikill að eitthvað hlaut að láta
undan, en Arsenal jafnaði leikinn
þó ekki fyrr en 10 mínútum fyrir
leikslok og hver var að verki
annar en hinn sjóðandi heiti Cesc

3*«¨!.$) (%)452 #ESC &ABREGAS JAFNAÈI LEIKINN FYRIR !RSENAL GEGN ,IVERPOOL Å G¾R EN

MARKIÈ VAR HANS FIMMTA Å DEILDINNI Å VETUR

Fabregas. Hvorugt liðið náði að
skora á lokakaflanum og 1-1 jafntefli því niðurstaðan en Arsenal
átti tvö stangarskot í leiknum, auk
þess sem Nicklas Bendtner misnotaði færi fyrir opnu marki í

./2$)#0(/4/3'%449

lokin. Hjá Liverpool var Gerrard
atkvæðamestur og komst nokkrum sinnum nærri því að skora
með skotum utan af velli.
Jafnteflið þýðir að bæði lið eru
enn taplaus í deildinni eftir að

hafa leikið tíu leik hvort og
Arsenal endurheimti toppsætið
en Liverpool, sem missti bæði
Fernando Torres og Xabi Alonso í
meiðsli í leiknum, er í því sjötta.
„Það voru gríðarleg vonbrigði
fyrir okkur að missa Torres út af
meiddan því við höfðum ætlað
honum stórt hlutverk í okkar leikskipulagi og svo þurfti Alonso
einnig að hætta leik og við
þurftum að breyta öllu. Eins og
leikurinn spilaðist var jafntefli
alls ekki slæm úrslit, en við þurfum að bæta árangur okkar á
heimavelli,“ sagði Rafa Benitez,
stjóri Liverpool, í viðtali við sjónvarpsstöðina Sky Sports eftir
leik.
„Þetta var stórt próf fyrir okkur
og mér fannst spilamennska
okkar í leiknum vera fyrsta
flokks. Leikurinn í heildina var í
raun frábærlega spilaður og við
fengum nóg af tækifærum til að
vinna leikinn, en það gekk ekki
upp í þetta skiptið,“ sagði Arsene
Wenger, stjóri Arsenal, í viðtali
við Sky Sports í leikslok.
ËÖ

Pitstop – góð vara, frábært verð og framúrskarandi þjónusta
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Afsláttur
15% afsláttur af öllum
Michelin dekkjum undir
fólksbíla og jeppa og 20%
afsláttur af allri vinnu við
að gera þau tilbúin og
koma þeim undir bílinn,
þar með talið umfelgun
og míkróskurður og
negling ef um
slíkt er að ræða.

Vörumerki sem framleidd eru af Michelin – þekktasta og virtasta dekkjaframleiðanda í heimi

Hjallahrauni 4 Hfj.
Sími: 565 2121

Rauðhellu 11 Hfj.
Sími: 568 2035

~ Tilboð ~ Upplýsingar ~ Dekk ~ Felgur ~ Fróðleikur ~ Og fleira

r!

Líttu inn á www.pitstop.is

Skeifunni 5
Sími: 568 2025
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12

Dugguvogi 10
Sími: 568 2020

Við notum Shell Helix smurolíur
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 #OURTENEY #OX
#OURTENEY OG $AVID !RQUETTE S¾TTUST ¹ AÈ SKÅRA DËTTUR
SÅNA #OCO EFTIR SM¹ M¹LAMIÈLANIR #OURTENEY VILDI L¹TA
SKÅRA HANA #OURTENEY #OX Å HÎFUÈIÈ ¹ SÁR OG MËÈUR SINNI
¶AÈ SAMM¾LIST HINS VEGAR
EKKI VENJUM GYÈINGA AÈ
SKÅRA FËLK Å HÎFUÈIÈ ¹
LIFANDI FËLKI EN $AVID
ER H¹LFUR GYÈINGUR
¶VÅ VÎLDU ÖAU NAFNIÈ
#OCO SEM VAR G¾LU
NAFN MËÈUR #OURTENEY
#OURTENEY LEIKUR Å $IRT Å
3JËNVARPINU

%++) -)33! !&

Nágrannar mínir, konan og píla í bakinu
+ONUR ER VANMETNAR AF ÎLLUM 3ÁRSTAKLEGA KONUM %IGINKONUR ERU
VANMETNASTAR AF ÎLLUM KONUM OG Ö¹ SÁRSTAKLEGA
AF ÎÈRUM EIGINKONUM %IGINKONUR SEM OG ALLAR
AÈRAR KONUR HORFA ¹ .¹GRANNA ¶¾R VIRKILEGA
(/2&! ¹ .¹GRANNA OG ÁG R¾È ÎLLUM UM HEILT AÈ
VANMETA EKKI Ö¹ STAÈREYND $¾MISAGA
¡G NOTAÈI ÖRIÈJUDAGINN SÅÈASTA TIL AÈ M¹LA
STOFUNA ,ÎNGU ORÈIÈ TÅMAB¾RT -¹LAÈI STOFUNA Å
LAXABLEIKUM TËN +ONUNNI FANNST HANN FALLEGUR ¡G
BÕ Å LITLU HÒSI ¡G ER TIL D¾MIS ALLTAF Å MEGRUN ÖVÅ
KONAN SEGIR AÈ EF ÖETTA HALDI SVONA ¹FRAM Ö¹ ÖURFI
AÈ FLYTJA EÈA BYGGJA VIÈ
6INNUPLAN KONUNNAR MINNAR VAR Å RAUN EINFALT
"ERA ALLT ÒT ÒR STOFUNNI PLASTA SKERA MEÈFRAM OG
M¹LA LOFTIÈ FYRIR H¹DEGI +L¹RA ALLT ANNAÈ ¹ÈUR EN
.¹GRANNAR BYRJA UPPÒR KLUKKAN SEX
6INNUDAGBËKIN HLJËMAR SVONA  !LLT BORIÈ ÒT
Å SKÒR KONAN L¾TUR FJÒKA KOMMENT UM AÈ ÁG SÁ MYNDARLEGUR 
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 'L¾PAHNEIGÈ  "ANDARÅSK
Ö¹TTARÎÈ UM SÁRSVEIT LÎGREGLUMANNA SEM
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 #3) .EW 9ORK  "ANDA
RÅSK SAKAM¹LASERÅA UM -AC 4AYLOR OG FÁ
LAGA HANS Å RANNSËKNARDEILD LÎGREGLUNNAR Å
.EW 9ORK 5NG KONA ER MYRT ¹ SJÒKRAHÒSI
SKÎMMU EFTIR AÈ HÒN VAKNAR ÒR DAUÈAD¹I
(ÒN HAFÈI LENT Å BÅLSLYSI FIMM DÎGUM ¹ÈUR
 &YRSTU SKREFIN &R¹B¾R Ö¹TTARÎÈ UM
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FLISSANDI   3UÈURVEGGUR M¹LAÈUR  6ESTUR
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 3AMANTEKT HELSTU FRÁTTA VIKUNN
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3IDE /RDER OF ,IFE

(EIMILDARMYNDAFLOKKUR FR¹ ""#
UM ÖAU ¹HRIF SEM MISMUNANDI
F¾ÈUTEGUNDIR HAFA ¹ FËLK Å LENGD OG
BR¹È ¥ SJÎTTA OG SÅÈASTA Ö¾TTINUM
ER FJALLAÈ UM HVAÈ VIÈ EIGUM AÈ
BORÈA OG HVERS VEGNA (VAÈA MATUR
HJ¹LPAR OKKUR AÈ HLAUPA HRAÈAR
EYKUR G¹FURNAR OG SKERPIR HUGSUNINA
9RÈU GR¾NMETIS¾TUR STERKARI EF Ö¾R
BORÈUÈU KJÎT 'ERIR FEITUR FISKUR OKKUR
KL¹RARI Å KOLLINUM

3IDE /RDER OF ,IFE ER NÕR
RËMANTÅSKUR OG FYNDINN
FRAMHALDSÖ¹TTUR UM LJËS
MYNDARANN *ENNY SEM ER
VIÈ ÖAÈ AÈ GANGA Å HJËNA
BAND ÖEGAR VINKONA HENNAR
VEIKIST ALVARLEGA *ENNY TEKUR
ÖVÅ SEM MERKI UM AÈ HÒN
ÖURFI AÈ LIFA LÅFINU TIL FULLS
OG ¹KVEÈUR ÖVÅ AÈ SLÅTA TRÒ
LOFUNINNI ¥ Ö¾TTI KVÎLDSINS
KEMUR HINS VEGAR Å LJËS AÈ
ÖAÈ ER EKKI EKKI EINS AUÈVELT
OG HÒN BJËST VIÈ AÈ SLÅTA
SAMBANDINU

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

 6EÈURFREGNIR
 (LAUPANËTAN
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 %NDURËMUR ÒR %VRËPU
 ,EYNIFÁLAGIÈ
 3TJÎRNUKÅKIR
 +VIKA
 !FSPRENGI
 5PP OG OFAN
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

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

 &RÁTTIR
 (OLLYOAKS 
 (OLLYOAKS 
 4OTALLY &RANK 4OTALLY &RANK ER
SPENNANDI OG SKEMMTILEG Ö¹TTARÎÈ UM
FJËRAR STELPUR SEM ¹KVEÈA AÈ SETJA SAMAN
HLJËMSVEIT OG REYNA AÈ SL¹ Å GEGN

flugfelag.is

 -OST 3HOCKING (ÎRKUSPENNANDI
RAUNVERULEIKI SEM ¹ ENGAN SINN LÅKAN (ÁR
ER FYLGST MEÈ LÎGREGLUNNI ¹ HENNAR MESTU
H¾TTUSTUNDUM OG ÖAÈ ER EINS GOTT AÈ HALDA
SÁR FAST 

 3MALLVILLE  3JÎTTA Ö¹TTARÎÈ
IN UM /FURMENNIÈ ¹ UNGLINGS¹RUNUM ¥
3MALLVILLE BÕR UNGLINGURINN #LARK +ENT (ANN
ER PRÒÈMENNI OG FÒS TIL AÈ RÁTTA ÎÈRUM
HJ¹LPARHÎND #LARK ER SAMT EKKI GALLALAUS OG
¹ ÖAÈ STUNDUM TIL AÈ VERA D¹LÅTIÈ KLAUFSKUR
,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

 -ONK  &YRRVERANDI RANN
SËKNARLÎGREGLUÖJËNNINN !DRIAN -ONK SNÕR
AFTUR Å FIMMTA SINN OG ER ENN AÈ REYNA AÈ
KOMAST AÈ HJ¹ LÎGREGLUNNI ¶AÈ GENGUR
ILLA ÖAR SEM ÖR¹HYGGJAN OG F¾LNIN STJËRNAR
HONUM OG ÖAÈ KANN EKKI GËÈRI LUKKU AÈ
STÕRA FYRIR LÎGREGLUMANN -ONK HEFUR ÖË
ENGU GLEYMT ÖEGAR KEMUR AÈ ÖVÅ AÈ LEYSA
FLËKIN GL¾PAM¹L

 .¾TURVAKTIN  .Õ ÅSLENSK
Ö¹TTARÎÈ MEÈ *ËNI 'NARR OG 0ÁTRI *ËHANNI
3IGFÒSSYNI Å AÈALHLUTVERKUM  'EORG
F¾R EITT AF SÅNUM FR¾GU SKAPVONSKUKÎSTUM
ÖEGAR EFTIRLITSKONA KEMUR TIL AÈ KANNA STARF
SEMINA ¹ STÎÈINNI 

Njóttu dagsins
- taktu flugið

 $AMAGES  "ÎNNUÈ BÎRNUM
 4HE 4UDORS 
 *AKE   E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

GRÍMSEY
ÞÓRSHÖFN

DRANGAJÖKULL

ÍSAFJÖRÐUR

 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

VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

SNÆFELLSJÖKULL

REYKJAVÍK

VESTMANNAEYJAR
 -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

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

ÍSLENSKA / SIA.IS / FLU 37733 05/07

 +EEPING 5P !PPEARANCES  !S 4IME
'OES "Y  3OME -OTHERS $O k!VE k%M 
!NTIQUES 2OADSHOW  (ETTY 7AINTHROPP
)NVESTIGATES  (OW ) -ADE -Y 0ROPERTY
&ORTUNE  (OMES 5NDER THE (AMMER 
'ARDEN #HALLENGE  /NLY &OOLS AND (ORSES
 3OME -OTHERS $O k!VE k%M  7ORRALL
4HOMPSON  7ORRALL 4HOMPSON  3ILENT
7ITNESS  7ATERLOO 2OAD  4WO 0INTS
/F ,AGER  ! 0ACKET /F #RISPS  .IGHTY
.IGHT  3ILENT 7ITNESS  +EEPING 5P
!PPEARANCES  7ATERLOO 2OAD  /NLY
&OOLS AND (ORSES  3OME -OTHERS $O k!VE k%M
 %AST%NDERS  3ILENT 7ITNESS  !NTIQUES
2OADSHOW  (OW TO "E A 'ARDENER
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Seldi RÚV uppáhaldsþáttinn sinn
„Við, þessir gömlu, erum
neyddir til að hlusta á FM 95,7.
Strákarnir eru að gera okkur
hina vitlausa. Ef við fengjum að
ráða myndum við hlusta á Gullbylgjuna eða Rás 2. Bítlarnir og
Stones eru bestir. Það eru fáir
sem slá þeim við.“
3NORRI RS¾LSSON STARFSMAÈUR )NGVARS
(ELGASONAR

1

2

6

7

3

4

„Ég fékk þessa hugmynd fyrir um
hálfu ári, þetta eru uppáhaldsþættirnir mínir,“ segir María Hjálmarsdóttir. Hún leggur stund á viðskiptafræði
í
Sønderborg
í
Danmörku og fékk leyfi til þess að
gera það að lokaverkefni sínu að
koma uppáhaldsgamanþáttunum
sínum ytra, Klovn, á dagskrá hérlendis. „Verkefnið er í raun ferlið
að koma þáttunum á dagskrá hér og
svo undirbúningur á sölu DVD
diska á næsta ári. Það var alls ekki
auðsótt mál að fá að gera þetta. Þrír
leiðbeinendur sögðu nei og töldu að
of erfitt yrði að gera þetta að fræðilegri ritgerð. En loks fékk ég það í
gegn hjá einum sem elskar þættina
sjálfur. Ég geri þetta fræðilegt með
því að bera saman danskan og

36!2452 (²-/2 ¶¾TTIRNIR +LOVN EÈA
4RÒÈUR FJALLA UM Ö¹ &RANK OG #ASPER
b¶ETTA ER KOLSVARTUR HÒMOR SEM ¹ LÅKLEGA
EFTIR AÈ SJOKKERA MARGA m SEGIR -ARÅA

íslenskan húmor.“ Maríu tókst ætlunarverk sitt og fékk RÚV til þess
að kaupa fyrstu þáttaröðina. „Það
er frábært af því að hingað til hefur
RÚV bara sýnt danska dramaþætti.“ Þættirnir hafa fengið nafn-

ið Trúður á íslensku en fyrsti þátturinn
er
á
dagskrá
RÚV
næstkomandi
fimmtudagskvöld.
„Þættirnir eru byggðir upp eins og
raunveruleikasjónvarp og nöfn
persónanna eru þau sömu og leikaranna. Þeir eru líka duglegir að fá
danskar stjörnur á borð við Mads
Mikkelsen og Michael Laudrup til
að leika sjálfa sig. Þetta er kolsvartur húmor sem á líklega eftir
að sjokkera marga. En ég er þegar
búin að gera samanburðarrannsóknir á húmornum hér og í Danmörku bæði með eldra og yngra
fólki. Viðtökurnar hafa verið miklu
betri en ég bjóst við og í könnunum
hafa 100 prósent aðspurðra svarað
því að þetta sé húmor sem henti
Íslendingum.“
SËK
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'UÈMUNDUR 0¹LSSON OG FÁLAGAR
Å "AGGALÒT ERU ÖEKKTIR FYRIR AÈ L¹TA
EKKERT FRAM HJ¹ SÁR FARA
OG ÖEIM ER F¹TT HEILAGT
!È SJ¹LFSÎGÈU HEFUR
GRÅNFLOKKURINN BLANDAÈ
SÁR Å UMR¾ÈUNA UM
HJËNAVÅGSLU SAMKYN
HNEIGÈRA OG SAMIÈ
KV¾ÈI Å STÅL VIÈ 4ÅU
LITLA NEGRASTR¹KA EN
ORÈIÈ bNEGRIm HEFUR EINNIG ORÈIÈ AÈ
MIKLU ÖR¾TUEPLI Å ÖJËÈFÁLAGINU 4IL
AÈ G¾TA ALLS VELS¾MIS ER RÁTTARA AÈ
BENDA ¹HUGASÎMUM ¹ AÈ VÅSUNA
M¹ N¹LGAST ¹ HEIMASÅÈU "AGGALÒTS
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hæglokandi setu
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(J¹LMARSDËTTIR GERÈI ÖAÈ AÈ LOKAVERKEFNI
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&ÁKK ¹RITAÈA LANDSLIÈSTREYJU
„Það var virkilega gaman að hitta
strákinn loksins enda er ég búinn
að hugsa mikið til hans eftir að ég
sá hann í fréttunum,“ segir handboltakappinn Sigfús Sigurðsson
um hinn unga og efnilega Hilmar
Andra Hilmarsson. Hilmar Andri
brenndist illa á andliti og höndum fyrir nokkru síðan og
vakti mikla athygli í Kastljósi Sjónvarpsins þar sem
hann sagði skýrt og skilmerkilega frá örlagadeginum og eftirmálum hans.
„Þetta er virkilega klár
strákur sem virðist
vera jarðbundnari en
margir á hans aldri,“
segir Sigfús sem
ákvað að fá liðs-

menn handboltalandsliðsins til
þess að árita landsliðstreyju
handa Hilmari Andra og færði
honum hana á föstudag ásamt
þremur miðum á landsleikinn
daginn eftir. „Mér fannst eiginlega skylda okkar að gera eitthvað
fyrir Hilmar eftir að ég sá
hann í sjónvarpinu. Hann
sýndi hetjulega hegðun eftir
slysið.“
Hilmar Andri var að
vonum ánægður með heim%.').. 3¡234!+52 (!.$
"/,4! !¨$!.$) (ILMAR

!NDRI FÁKK MIÈA ¹ LEIKINN
GEGN 5NGVERJUM EN HANN
HAFÈI EINU SINNI ¹ÈUR
FARIÈ ¹ HANDBOLTALEIK

sóknina og treyjuna þótt hann hafi
að eigin sögn engan sérstakan
áhuga á handbolta. „Það var mjög
gaman að sjá Sigfús. Ég hef samt
aldrei haft neinn sérstakan áhuga
á handbolta en það breytist kannski
núna. Ég ætla að fara á landsleikinn
en held að ég hafi bara einu sinni
farið á handboltaleik áður. Það var
í Ólafsvík.“ Hann segist þó ekki
taka aðrar íþróttir fram yfir handboltann nema þá helst júdó. „Ég
hef heldur engan áhuga á fótbolta
en var að byrja að æfa júdó. Það
gengur bara vel.“ Hilmar Andri er
nýfluttur á Selfoss ásamt fjölskyldu sinni og segir að sér líki
vel. „Það er fínt að vera hérna –
bara svolítið mikil rigning.“
SIGRUNOSK FRETTABLADIDIS

!LLIR HELSTU HANDKNATTLEIKSFORKËLFAR
LANDSINS VORU M¾TTIR Å ,AUGARDALINN
¹ LAUGARDAGINN TIL AÈ FAGNA FIMMTÅU
¹RA AFM¾LI (3¥ 6EISLUHÎLDIN FËRU
VEL AF STAÈ ÖVÅ FYRR UM
DAGINN BAR LANDSLIÈIÈ
SIGURORÈ AF ÖVÅ
UNGVERSKA ¹
SVÎLLUM Å (AFN
ARFIRÈI ,ANDSLIÈS
MENNIRNIR MEÈ
'UÈJËN 6AL FREMSTAN
Å FLOKKI VORU AÈ SJ¹LF
SÎGÈU MEÈAL GESTA
EN 'ÅSLI %INARSSON
SJËN
VARPSSTJARNAN GËÈ
KUNNA HÁLT UPPI STUÈINU (¹PUNKT
UR KVÎLDSINS VAR ÖË ¹N NOKKURS VAFA
ÖEGAR VALINKUNNAR LANDSLIÈSKEMPUR
AF B¹ÈUM KYNJUM TËKU HIÈ SÅGILDA
BAR¹TTULAG HANDKNATTLEIKSMANNA
b'ERUM OKKAR BESTAm ¹SAMT HLJËM
SVEIT HÒSSINS $ANS ¹ RËSUM
/G HANDBOLTAMENN VORU EKKI
EINIR UM AÈ FAGNA ÖVÅ SKAMMT FR¹
VAR 2ÒNI *ÒL MEÈ STËRTËNLEIKA Å
,AUGARDALSHÎLLINNI %N ÖAÈ VAR HINS
VEGAR EKKI EINTËM GLEÈI ¹ ÖESSU
ÅÖRËTTASV¾ÈI LANDSMANNA ÖVÅ ÖEGAR
MENN VORU AÈ BERA INN VEIGARNAR Å
AFM¾LISVEISLU (3¥ S¹TU 'EIR ¶OR
STEINSSON OG FÁLAGAR Å STJËRN +3¥ ¹
RÎKSTËLUM OG VELTU FRAMTÅÈ %YJËLFS
3VERRISSONAR FYRIR SÁR /G KOMUST
SÅÈAN AÈ ÖEIRRI NIÈURSTÎÈU
AÈ HANN V¾RI EKKI RÁTTI
MAÈURINN Å STARFIÈ ¶AÈ
M¹ ÖVÅ MEÈ SANNI SEGJA
AÈ ÖAÈ HAFI SKIPST
¹ SKIN OG SKÒR Å
,AUGARDALNUM ¹
LAUGARDEGINUM
FGG

Hörð barátta Bó og Frostrósa um jólin

Skútuvogi 4 - s. 525 0800
Baðdeild Álfaborgar

Björgvin Halldórsson og Frostrósir munu berjast um að koma landsmönnum í jólaskapið í ár. Jólatónleikar Frostrósa verða haldnir í
Laugardalshöllinni
í
byrjun
desember og þegar hefur verið tilkynnt um jólatónleika Björgvins á
sama stað 8. desember.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins ætla tónleikahaldarar
Frostrósa með Samúel Kristjánsson fremstan í flokki að bjóða
gestum frá því í fyrra upp á sérstakan forsöluafslátt en eins og
Fréttablaðið greindi frá í fyrra
urðu töluverð læti vegna tónleikanna vegna þess að sýnt þótti að
bókað hefði verið oft í sömu sætin
og svo þótti hljómburðurinn ekki
upp á marga fiska.
Hins vegar gengu upptökur á
Evrópsku dívunum í Hallgríms-

kirkju vonum framar og verða
þeir tónleikar sýndir á tíu
stórum sjónvarpsstöðvum
fyrir þessi jól auk þess sem
stór útgáfurisi mun dreifa
upptökunum. Í ár verður
hins vegar hafður sá háttur
á að útrásarverkefninu og tónleikunum
verður
haldið aðskildum og þannig
verða
sjónvarpstónleikarnir til að
mynda teknir upp í haust
en tónleikarnir
verða á sínum stað
í Laugardalshöllinni
í
byrjun
desember.

Íslensku dívurnar verða að
þessu sinni í aðalhlutverki og
verða þær Margrét Eir og Aðalheiður Ólafsdóttir ásamt Regínu Ósk og Heru fremstar í
flokki. Þær verða þó ekki einar
á sviðinu því fjöldi gesta leggur
þeim lið. Samúel sagði í samtali
við Fréttablaðið að hann
gæti lofað því að þessir
tónleikar yrðu með þeim
glæsilegustu í sögu
Frostrósa og ekki vanþörf á, enda Bó ekkert
lamb að leika sér við.
FGG
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(ALLDËRSSON GEFUR EKKERT EFTIR
OG ¾TLAR AÈ BL¹SA TIL JËLAVEISLU
 DESEMBER
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FENGU PRÕÈILEGAR VIÈTÎKUR Å FJÎLMIÈLUM
EN FJÎLDI GESTA LÕSTI YFIR Ë¹N¾GJU MEÈ
S¾TASKIPAN OG HLJËÈIÈ
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Háir og lágir
– bókstaflega!

O

liver Curry framtíðarrýnir
við Hagfræðiskóla Lundúna
spáir því að mannkynið nái hátindi
um næstu árþúsundamót. Þá verða
aðeins tveir kynþættir á jörðinni,
báðir eins og mjólkurkaffi á litinn.
Ekki verður jafnræði með þessum
kynþáttum: Annar rasinn hávaxinn, fallegur og gáfaður og lifir á
belgísku súkkulaði og lífrænt
ræktuðu fæði. Hinn ljótur, lítill og
heimskur og lifir á hamborgurum
og sjoppufæði.

¶%33) spá er ekki út í bláinn. Þróunin er þegar hafin. Með ofuráherslu á frelsi og hagsmuni
sterkra einstaklinga umfram
hagsmuni heildarinnar er augljóst
að framtíðin mun tilheyra þeim
sem eru greindir og siðlausir eins
og fortíðin tilheyrði þeim sem
voru líkamlega sterkir og siðlausir.
Það tók mannkynið mörg þúsund
ár að læra að það væri andstætt
hagsmunum heildarinnar að láta
sterkbyggða einstaklinga komast
upp með að kraka til sín auðæfum
með færni sinni í að beita ofbeldi
með sverðum eða bareflum. Á
sama hátt má gera ráð fyrir því að
það taki mannkynið langan tíma
að átta sig á því að það er andstætt
hagsmunum heildarinnar að láta
greinda einstaklinga komast upp
með að kraka til sín auðæfum með
skörpum skilningi á pólitík og viðskiptum.
2)¨ 3000 þurfa sigurvegarar
ekki lengur að aðgreina sig frá
hinum sigruðu með Landroverjeppum, Rolex-úrum og Pradafatnaði. Þá verður mannslíkaminn
orðinn æðsta og augljósasta stöðutáknið. Hinir háu verða háir í bókstaflegum skilningi og hinir lágu
verða lágir vexti. Til þess að hraða
þessari þróun þarf aðeins að ganga
ofurlítið lengra í að taka frelsi einstaklingsins til að græða og þjóna
eðli sínu framyfir frelsi heildarinnar til að lifa frjálsu og friðsömu
lífi.
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er líka til í dæminu að snúa
þróuninni við og koma í veg fyrir
að spáin rætist. En til þess þyrfti
að setja skorður við því að fáir
hafi frelsi til að eiga allt og margir
frelsi til að eiga ekkert. Það er
reyndar ekki hægt fyrr en við
nennum að setjast niður og gera
okkur grein fyrir því í hverju
frelsi okkar er í raun og veru falið.
En kannski er það óþarfi. Kannski
verða afkomendur okkar Íslendinga allir í sigurliðinu. Og skítt
veri með þá sem tapa.
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