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MENNINGARMÁL Haraldur Sigurðs-
son eldfjallafræðingur bauð 
íslenska ríkinu safnmuni sína gegn 
því að eldfjallasafnið yrði sett upp í 
Stykkishólmi. Tregða stjórnvalda 
hefur hins vegar orðið til þess að 
hann íhugar að koma safninu upp 
annars staðar en á Íslandi. 

Meðal muna er grjót frá mörgum 
af sögufrægustu eldfjallasvæðum 
heims og málverk af eldgosum, þar 
á meðal eitt eftir Andy Warhol. 

Ríkið borgaði fyrir flutning 
munanna hingað til lands en síðan 
hefur málið siglt í strand. Árið 
2005 leitaði Haraldur svara hjá 
menntamálaráðuneytinu um fram-
gang þess. „Ég fékk þau svör að 
skipa ætti vinnuhóp til að sinna 
þessu en það er eins og málið hafi 
sofnað þar, allavega virðist áhug-
inn eitthvað hafa dofnað. Þetta 
hefur vissulega valdið mér nokkr-
um vonbrigðum.“ 

Eiríkur Þorláksson, sérfræðing-
ur hjá menntamálaráðuneytinu, 
segir að málið hafi gengið hægar 
en hann hafi vonað. Hópur sér-
fræðinga sé að meta hvernig best 
sé að nýta munina en óvíst sé hve-
nær þeirri vinnu ljúki. Hins vegar 
hafi ekki náðst sátt um að skipa 
þann vinnuhóp sem Haraldur nefn-
ir, þar sem slíku væri tekið sem 
skuldbindingu um að ráðast í upp-
setningu safnsins. - jse / sjá síðu 10

Haraldur Sigurðsson eldfjallafræðingur undrast seinagang menntamálaráðuneytis:

Gjöfin að renna ríkinu úr greipum

Ofmetin meistarastykki
Hvað er svona merkilegt við Mónu 
Lísu? Átti Gladiator skilið að fá Óskars-
verðlaun? Fréttablaðið skoðaði ofmetin 
listaverk og listamenn.

14 EINSTÖK LÍFSREYNSLA
Unnu við að fara með ljón 
í gönguferðir í Simbabve

26

SKOÐANAKÖNNUN Nýr meirihluti 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokks í borgarstjórn Reykjavíkur 
nýtur jafnmikils stuðnings nú 
meðal borgarbúa og meirihluti 
Sjálfstæðisflokks og Ólafs F. 
Magnússonar naut þegar hann tók 
við völdum í janúarlok. 

Alls segjast 26,2 prósent borgar-
búa styðja nýjan meirihluta, en 
73,8 prósent gera það ekki. Hinn 
23. janúar sögðust 25,9 prósent 
styðja þá nýmyndaðan meirihluta 
Sjálfstæðisflokks og Ólafs F., en 
stuðningurinn jókst aðeins og var 

kominn í 27,7 prósent undir lok 
maí. 

Stuðningur við núverandi meiri-
hluta Sjálfstæðisflokks og Fram-
sóknarflokks er mestur meðal 
þeirra sem segjast myndu kjósa 
þá flokka sem eiga aðild að meiri-
hlutanum. Tæplega 93 prósent 
framsóknarfólks styðja nýjan 
meirihluta og rúm 83 prósent 
sjálfstæðisfólks. 

Um 95 prósent kjósenda Sam-
fylkingar og Vinstri grænna 
styðja ekki nýjan meirihluta Sjálf-
stæðisflokks og Framsóknar-

flokks. Enginn frjálslyndra styð-
ur samstarfið. Tæp 79 prósent 
þeirra sem ekki gefa upp stuðning 
við flokk styðja ekki meirihlut-
ann. 

Sjálfstæðisflokkur fengi fjóra 
fulltrúa kjörna samkvæmt könn-
uninni, Samfylking fengi átta og 
Vinstri græn þrjá. Aðrir flokkar 
kæmu ekki manni að. 

Spurt var; Styður þú nýmynd-
aðan meirihluta borgarstjórnar? 
89,0 prósent aðspurðra tóku 
afstöðu til spurningarinnar.

 - ss / sjá síðu 4

Fjórðungur styður nýjan 
meirihluta í borgarstjórn 
26,2 prósent segjast styðja nýjan meirihluta borgarstjórnar. Það er nánast sami stuðningur og meirihluti Sjálf-
stæðisflokks og Frjálslyndra naut í janúar. Nýr meirihluti fengi fjóra fulltrúa kjörna, alla úr Sjálfstæðisflokki.

Skv. könnun Fréttablaðsins 
16. 08. 2008

STYÐUR ÞÚ NÝMYNDAÐAN 
MEIRIHLUTA D OG B Í 
BORGARSTJÓRN?
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26,2%
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73,8%

PEKING 2008 Hinum litríka þjálfara 
Dana, Ulrik Wilbek, var heitt í 
hamsi eftir leikinn gegn Dönum í 
gær sem endaði með jafntefli 32-
32. Wilbek hellti sér með látum 
yfir slaka sænska dómara leiksins. 
Hann vildi fá dæmdan ruðning á 
Arnór Atlason undir lok leiksins, 
þegar víti var dæmt á Dani. Þá var 
Wilbek eflaust búinn að gleyma 
öllum glórulausu dómunum sem 
Ísland fékk á sig í leiknum. Úr vít-
inu náði Snorri Steinn Guðjónsson 
að jafna leikinn, fjórum sekúndum 
fyrir leikslok. 

Wilbek hundsaði Guðjón Val Sig-
urðsson eftir leikinn er Guðjón 
reyndi að taka í hönd hans. Guðjón 
var ekki sáttur og úr varð smá 
rifrildi sem Sigfús Sigurðsson tók 
einnig þátt í af krafti.

Wilbek rann þó reiðin og sýndi 
af sér íþróttamennsku er hann 
kom og tók í hönd Guðjóns þegar 
hann var í viðtali við blaðamann 
Fréttablaðsins. Wilbek bauð þess 
utan upp á sjaldséð bros til handa 
Guðjóni.

  - hbg / sjá síðu 22

Jafntefli gegn Dönum:

Læti í leikslok

ÓSÁTTUR ÞJÁLFARI DANA Með því að ná jafntefli gegn Dönum, 32-32, er íslenska landsliðið í handbolta orðið öruggt um að komast 
í átta liða úrslit á Ólympíuleikunum. Síðasti leikur liðsins í riðlinum er gegn Egyptum og fer hann fram í nótt. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BJART NORÐAUSTAN TIL   Í dag 
verða suðaustan 5-13 m/s, hvassast 
syðst. Bjart með köflum nyrðra, 
annars skýjað og rigning eða skúrir 
sunnan til og vestan, einkum síð-
degis. Hiti 12-20 stig, hlýjast nyrðra.
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SÍÐASTA STÖKKIÐ
Þórey Edda Elísdóttir 
gekk af velli með tárin 
í augunum.

ÍÞRÓTTIR 22
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Ef þú átt vandaðan notaðan kven-, herra- eða barnafatnað, 
skó, töskur, skart eða fallega muni getur þú með 

einföldum hætti látið gott af þér leiða.

Tekið er á móti fatnaði og munum að Síðumúla 15 
(baka til) mánudaga til laugardaga kl. 12-18.

Fatnaðurinn verður seldur á glæsimarkaði í Perlunni þann 30. ágúst. 
Allur ágóðinn rennur óskiptur til uppbyggingar á skóla fyrir börn og konur 

í Jemen, fátækasta ríki arabaheimsins.

Verkefnið er á vegum Jóhönnu Kristjónsdóttur

Glæsimarkaður í Perlunni, 
laugardaginn 30. ágúst kl. 10-18

FÓLK Hrunamenn eru ánægðir 
með þá athygli sem beinst hefur 
að leit útlendra og íslenskra 
áhugamanna að fjársjóðum 
musterisriddara á Kili.

„Hrunamenn henda gaman að 
því að fjallað hefur verið um 
þessi mál í íslenskum og ítölskum 
blöðum þar sem talað er um 
borgarstjórann á svæðinu og 
þykir ýmsum vel í lagt í þeirri 
nafngift en kunnugir telja að 
sveitarstjórinn sé enn montnari 
en áður og var ekki á það 
bætandi,” segir í Pésa, fréttabréfi 
Hrunamannahrepps. Það er 
sveitarstjórinn sjálfur, Ísólfur 
Gylfi Pálmason, sem er ritstjóri 
Pésa.  - gar

Ítalskir fjömiðlar á villigötum:

Sveitarstjórinn 
hækkaði í tign

ÍSÓLFUR GYLFI PÁLMASON Montnari en 
nokkru sinni segir í fréttabréfi Hruna-
mannahrepps.

FORNLEIFAR Bein af ungbarni og 
gömlum manni sem nýlega komu í 
ljós undan gjósku frá árinu 1104 á 
bænum Steinsstöðum í Skagafirði 
þykja geta varpað nokkru ljósi á 
stöðu Íslendinga við upphaf 
kristnitöku. „Þetta er merkilegur 
fundur því hann segir okkur frá 
þeim tíma þegar Íslendingar voru 
að taka kristni en um hann er lítið 
vitað. Auk þess staðfestir fundur-
inn að þarna er kirkjugarður sem 
engar heimildir eru til um,“ segir 
Guðný Zoëga fornleifafræðingur, 
sem nú er stödd við uppgröft á 
vegum fornleifadeildar Byggða-
safns Skagfirðinga. 

Guðný segir að fyrst hafi þarna 
fundist bein fyrir um áratug, sem 
leitt hafi til þess að grunsemdir 
vöknuðu um að djúpt ofan í mold-
inni gætu leynst hlutir sem varpað 
gætu ljósi á það sem áður var á 
svæðinu. Því hafi verið ráðist í 
uppgröft nú í sumar. Komið hafi á 
óvart hve vel svæðið var varðveitt 
þótt þar hafi verið lagður vegur, 
raf- og vatnslagnir. „Þrátt fyrir 
það kemur þessi fallegi kirkju-
garður í ljós og skáli.“

Guðný segir bein barnsins vera 
greinileg, en illa varðveitt og því 
hafi ekki verið hreyft við þeirri 
gröf. Bein karlmannsins hafi hins 
vegar verið vel varðveitt. Þau hafi 
meðal annars sýnt að hann var 
kominn á háan aldur miðað við 
þann tíma sem hann var uppi á 
auk þess sem á þeim sjáist að hann 
hafi verið illa haldinn af gigt í lif-
anda lífi. „Ég er beinafræðingur 
og finnst beinagrindur oft merki-
legustu heimildirnar sem má finna 
í uppgrefti,“ segir Guðný og 
útskýrir að bein segi mikið til um 
samfélagið. „Kirkjugarðar geta til 

dæmis sýnt okkur hvort ungbarna-
dauði hafi verið mikill, hvort 
hungur eða sjúkdómar hafi herjað 
á fólk og margt fleira,“ segir hún. 

Á vef Skagafjarðar kemur fram 
að grafirnar hafa verið teknar í 
einhvers konar íveruhúsi. Þar er 
greint frá því að Steinsstaðir eru 

sagðir landnámsjörð Hreiðars 
Ófeigssonar sem lagði upp frá 
Noregi um árið 900. Hann hét á 
Þór að hann vísaði sér til lands á 
Íslandi og ákvað að fyrir því svæði 
myndi hann berjast væri það 
þegar byggt öðrum mönnum. Fór 
svo að Hreiðar kom í Skagafjörð 
og brotlenti í Borgarfjöru. Fleiri 
íbúar voru í Skagafirði en Hreið-
ari var fljótlega tilkynnt að óþarfi 
væri að berjast fyrir landi á svo 
fámennum stað, jafnvel þótt hann 
hefði heitið Þór því, og var honum 
fengið land sem náði að Borgar-
fjöru. Þykir fréttaritara Skagfirð-
inga sagan og uppgröfturinn, sem 
sýnir að þar í landi hefur svo fljót-
lega verið reist kirkja eftir kristni-
töku, til marks um að íbúar á 
Steinsstöðum hafi ávallt ræktað 
trú sína vel, hvort sem var í kristni 
eða heiðni. karen@frettabladid.is

Um þúsund ára bein 
finnast í Skagafirði
Nýlegur fornleifafundur í Skagafirði þykir geta varpað ljósi á tíma í Íslandssög-
unni sem mjög lítið er vitað um. Þegar hafa komið í ljós kirkjugarður og skáli. 

GIGTVEIKUR FYRIR ÞÚSUND ÁRUM 
Beinagrindur geta sagt mikið til um 
samfélagið sem þær lifðu í. 

VARPA LJÓSI Á FYRSTU ÁR KRISTNI Á ÍSLANDI Guðný Zoëga fornleifafræðingur og 
Guðmundur Sigurðarson fornleifafræðinemi við gamlar grafir. Uppgröfturinn er á 
vegum Fornleifadeildar Byggðasafns Skagfirðinga í tengslum við Kirkjuverkefnið 
svokallaða sem miðar að því skrá upplýsingar um kirkjustaði í Skagafirði. 
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REYKJAVÍK „Það ríkir full sátt um 
tillöguna sem rædd hefur verið á 
vettvangi borgarstjórnarflokks-
ins og er í vinnslu hjá stjórn 
REI,“ segir Hanna Birna Kristj-
ánsdóttir, oddviti sjálfstæðis-
manna í borgarstjórn.

Líklegast er að stofnaður verði 
fjárfestingarsjóður um REI, að 
því er fram kom í Fréttablaðinu í 
gær. Sigrún Elsa Smáradóttir, 
borgarfulltrúi Samfylkingar og 
stjórnarmaður í REI, segir að 
málið hafi helst strandað á 
andstöðu ákveðinna borgarfull-
trúa Sjálfstæðisflokksins, og þá 
helst Hönnu Birnu. Hanna Birna 
kveðst ekki vita til hvers Sigrún 
Elsa vísi og neitar að tjá sig um 
tillöguna að öðru leyti fyrr en að 
stjórn REI hafi afgreitt hana. - ht

Oddviti sjálfstæðismanna:

Full sátt um til-
lögu um REI

Brutust inn í Árbæjarskóla
Fjórir piltar á tvítugsaldri voru hand-
teknir í gærmorgun grunaðir um 
innbrot í Árbæjarskóla aðfaranótt 
laugardags. Þýfi úr innbrotinu, þar á 
meðal skjávarpi, fannst í bifreið sem 
piltarnir voru allir saman í.

Nóttin róleg í miðborginni
Fremur rólegt var yfir miðbænum 
aðfaranótt laugardagsins. Einn gisti 
þó fangageymslur lögreglu og fjórir 
þurfa að greiða sektir fyrir slagsmál, 
rúðubrot og að kasta af sér vatni á 
almannafæri.

LÖGREGLUFRÉTTIR

BANDARÍKIN Kennurum í skóla -
umdæmi í Texas hefur verið 
heimilað að bera byssur við 
kennslu. Stjórn umdæmisins 
samþykkti hugmyndina einróma. 
Ekkert foreldri hefur hreyft 
andmælum, segir David Thweatt, 
yfirmaður umdæmisins.

Thweatt segir ákvörðunina 
öryggisráðstöfun. „Við höfum 
neyðarlæsingar og myndavélar, 
en hvað ef einhver kemst inn? 
Hvað gerum við þá?“

Tíðar skotárásir í skólum ytra 
hafa vakið spurningar um hvort 
rétt væri að leyfa nemendum að 
bera byssur sér til varnar. Það 
hefur hvergi verið samþykkt. - sh

Vígbúnir í kennslustundum:

Kennarar vestra 
vopnast byssum

Gunnar, er ekki nóg að hafa 
eitt meyjarhof í Kópavogi?

„Það er aldrei nóg af þeim.“

Væntanlegt óperuhús á Hamraborg verð-
ur Akrópólis Kópavogs, að mati Gunnars 
I. Birgissonar bæjarstjóra. Meyjarhofið 
á Akrópólishæð í Aþenu er þekktasta 
kennileiti borgarinnar.

LÖGREGLUMÁL „Þetta var hrein og 
klár skelfing,“ segir Ólafur Guð-
mundsson, yfirlögregluþjónn á 
Snæfellsnesi. Mikil ölvun var á 
Dönskum dögum í Stykkishólmi í 
fyrrinótt og slagsmál brutust út.

Fangageymslur í bænum fyllt-
ust. „Við þurftum að henda mönn-
unum jafnóðum út til þess taka 
aðra inn,“ segir Ólafur. „Þetta er 
með því versta sem ég hef séð og 
nær því að vera írskir en danskir 
dagar.“

Þegar höfðu verið lagðar inn 
kærur vegna líkamsárása 
síðdegis í gær. Þá átti lögregla 
von á liðsstyrk fyrir kvöldið og 
nóttina.

„Hátíðin hefur gengið mjög vel 
að nóttinni undanskilinni,“ segir 
Daði Heiðar Sigurþórsson, fram-
kvæmdastjóri Danskra daga.

„Það er ákaflega lítill hópur 
sem er með vandræði, nær allir 
sem hingað eru komnir vilja bara 
hafa gaman.“ 

Daði segir að ölvun og ólæti 
geti fylgt slíkum hátíðum og ekki 
sé um annað að ræða en bregðast 
við. „Ákveðið hefur verið að auka 
við löggæsluna og við vonum að 
þetta vandamál verði tæklað,“ 
segir hann.

Daði telur um þrjú þúsund 
manns á Dönskum dögum, sem 
er nokkru færra en undanfarin 
ár. „Hér eru öll tjaldstæði nær 
full auk þess sem búið er að tjalda 
í görðum og á lausum grænum 
reitum.“  - ht

Mikil ölvun og slagsmál brutust út á Dönskum dögum í Stykkishólmi í fyrrinótt:

Lögregla varla séð það verra

DANSKIR DAGAR Um þrjú þúsund 
manns hafa sótt Danska daga í Stykkis-
hólmi um helgina.   MYND/SKESSUHORN

HAPPDRÆTTI Einn var með allar 
tölur réttar í lottói Íslenskrar 
getspár í gærkvöldi og fær sá því 
65,8 milljónir króna í sinn hlut.

Fyrsti vinningur í lottóinu var 
sjöfaldur og því risavaxinn að 
þessu sinni þar sem hann hafði 
ekki gengið út í sex vikur þar á 
undan. Vinningstölurnar í 
gærkvöld voru 6, 12, 13, 15 og 34. 
Bónustalan var 7. Vinningsmiðinn 
var keyptur í Söluturninum 
Iðufelli.

Tólf skiptu með sér bónusvinn-
ingi og rúmar 81 þúsund krónur 
hver.  - gar

Sjöfaldur lottóvinningur:

Einn fékk 65,8 
milljónir

Fleki af íslenskri þotu
Rannsóknarnefnd flugslysa rann-
sakar nú tildrög þess að fleki af bol 
Boeing-fraktþotu Icelandair losnaði 
í aðflugi að Kennedy-flugvelli í New 
York síðastliðinn fimmtudag. Atvikið 
er skilgreint sem alvarlegt.

FLUGMÁL

GEORGÍA, AP Dmitry Medvedev, forseti Rússlands, 
undirritaði í gær samkomulag um vopnahlé sem 
ætlað er að binda enda á átökin í Suður-Ossetíu-
héraði í Georgíu. Mikhaíl Saakashvili, forsætis ráð-
herra Georgíu, undir ritaði samkomulagið kvöldið 
áður.

Herlið Rússa var hins vegar enn djúpt inni í 
Georgíu í gærkvöldi, þrátt fyrir samkomulagið, 
sem kveður á um að herir beggja landa skuli 
kallaðir aftur þangað sem þeir voru áður en átökin 
brutust út.

Rússar sitja enn um borgina Gori í miðri 
Georgíu og borgina Senaki í vestri. Með því að 
sitja um Senaki loka þeir leiðum til og frá hafnar-
borginni Poti sem og vegum norður til Abkasíu.

Sergei Lavrov, utanríkis ráðherra Rússlands, 
fullyrti að Rússar myndu efna vopnahlés samkomu-
lagið, en vildi ekki gefa upp hversu langan tíma 
það tæki að draga herliðið frá Georgíu. Fyrst 
þyrfti að huga að ýmsum öryggisatriðum, meðal 
annars að styrkja varnir á aðliggjandi svæðum.

George W. Bush Bandaríkja forseti sagði í gær að 
mikilvægt væri að Rússar efndu samkomu lagið, en 

undirritun þess væri skref í rétta átt.
Átökin brutust út fyrir tíu dögum þegar Georgíu-

her gerði skyndi áhlaup á Suður-Ossetíu.  - sh

Rússar hafa ekki dregið herlið sitt frá Georgíu þrátt fyrir vopnahléssamkomulag:

Rússar enn djúpt í Georgíu

GOLÍAT OG DAVÍÐ Rússneskir hermenn ræða við georgískar 
konur á veginum inn í Gori í miðri Georgíu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SPURNING DAGSINS



Fáðu þér betri bíl og sparaðu háar fjárhæðir í leiðinni
Þegar þú berð saman verð og gæði kemur í ljós að þú færð betri bíl og sparar um leið háa 
fjárhæð ef þú velur Volkswagen. Það er ótrúlegt en satt en nýr Passat, með öllum sínum 
gæðum og búnaði, kostar minna en aðrir bílar í sama flokki. Ekki spillir fyrir að þú þarft 
aðeins að greiða 20% út, t.d. með uppítöku, og færð það sem upp á vantar að fullu lánað í 
erlendri mynt. Komdu núna og tryggðu þér Passat – og gerðu það sem þú vilt við afganginn.
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/
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Das Auto.

Volkswagen Passat
Comfortline 1,8 TSI – Sjálfskiptur, bensín Sedan Sol 1,8 – Sjálfskiptur, bensín

Eyðsla: 8,2 l / 100 km. Bl. akstur Eyðsla: 9,4 l / 100 km. Bl. akstur

Hestöfl: 129

Verð: 3.770.000 kr.*Verð: 3.570.000 kr. 

Toyota Avensis
Sedan Titanium 2,0 – Beinskiptur, bensín

Eyðsla: 7,9 l / 100 km. Bl. akstur

Hestöfl: 145

Verð: 4.090.000 kr.*

Ford Mondeo Þegar þú velur Passat 

fram yfir Avensis eins og í 

dæminu hér til hliðar

er „afgangurinn“ 

200.000 kr.
Þegar þú velur Passat 

fram yfir Ford Mondeo

er „afgangurinn“ 

520.000 kr.

Hestöfl: 160 

Eigðu afganginn!
Þeir sem bera saman verð og gæði velja Volkswagen

ESP stöðugleikastýring: Já ESP stöðugleikastýring: Já

Skriðstillir: Já Skriðstillir: Já

Regnskynjarar: Já Regnskynjarar: Já

Hiti í framsætum: Já Hiti í framsætum: Já

Leðurstýri: Já Leðurstýri: Nei

Nálgunarskynjarar: Já Nálgunarskynjarar: Nei

Aðkomuljós: Já Aðkomuljós: Nei

Álfelgur: 16” Álfelgur: 16”

ESP stöðugleikastýring: Já

Skriðstillir: Já

Sjálfskipting: 6 gíra DSG Sjálfskipting: 4 gíra Sjálfskipting: Nei

Regnskynjarar: Nei

Hiti í framsætum: Já

Leðurstýri: Já

Nálgunarskynjarar: Já

Aðkomuljós: Já

Álfelgur: 16”

*samkvæmt verðlista viðkomandi umboðs
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SKOÐANAKÖNNUN Fylgi flokka 
breytist lítið frá könnun Capacent 
sem kynnt var fyrir síðustu helgi, 
samkvæmt nýrri skoðanakönnun 
Fréttablaðsins. Í millitíðinni slitn-
aði upp úr meirihlutasamstarfi 
Sjálfstæðisflokks og Frjálslyndra 
og óháðra og komu sjálfstæðis-
menn og framsóknarmenn sér 
saman um meirihlutasamstarf í 
borginni. 

Samfylking er, líkt og í tveimur 
síðustu könnunum blaðsins, 
stærsti flokkurinn. 46,8 prósent 
segjast myndu kjósa flokkinn og 
gæti hann samkvæmt því náð 
hreinum meirihluta með átta 
borgarfulltrúum. Borgarfulltrúar 
Samfylkingar eru nú fjórir, en 
flokkurinn hlaut 27,4 prósent 
atkvæða í síðustu kosningum.

Fylgi Sjálfstæðisflokksins held-
ur áfram að dala frá síðustu könn-
unum blaðsins. 27,9 prósent segj-
ast nú myndu kjósa flokkinn og 
yrðu borgarfulltrúar flokksins 
samkvæmt því fjórir. Borgarfull-
trúar Sjálfstæðisflokks eru nú sjö 
eftir að flokkurinn hlaut 42,9 pró-
sent atkvæða. Það að slíta meiri-
hlutasamstarfi við Ólaf F. Magnús-
son virðist því ekki duga eitt og 
sér til að auka fylgi flokksins. 

Vinstri græn myndu bæta við 
sig þriðja manni inn í borgar-
stjórn samkvæmt könnuninni, en 
borgarfulltrúar flokksins eru nú 
tveir. 17,7 prósent segjast myndu 
kjósa flokkinn nú, en kjörfylgi 
hans er 13,4 prósent. 

Aðrir flokkar myndu ekki koma 
að fulltrúa í borgarstjórn, sam-
kvæmt könnuninni. 4,5 prósent 
segjast styðja Framsóknar-

flokkinn, sem er örlítið meira en í 
síðustu könnun blaðsins í maí, 
þegar flokkurinn hafði 3,9 pró-
senta fylgi. Óskar Bergsson, odd-
viti Framsóknarflokksins, myndi 
því ekki ná inn, en Framsóknar-
flokkurinn hlaut 6,3 prósent 
atkvæða í síðustu kosningum. 

Þá myndi Ólafur F. Magnússon, 
fráfarandi borgarstjóri, ekki held-
ur ná kjöri, en 3,0 prósent segjast 
nú myndu kjósa Frjálslynda flokk-
inn. Þrátt fyrir að Ólafur sé ekki í 
Frjálslynda flokknum var hann í 
efsta sæti Frjálslynda flokksins 
og óháðra fyrir síðustu kosningar, 
sem hlaut 10,1 prósent atkvæða. Í 

síðustu könnun blaðsins sögðust 
4,2 prósent myndu kjósa flokk-
inn. 

Hringt var í 600 Reykvíkinga á 
kosningaaldri laugardaginn 15. 
ágúst og skiptust svarendur jafnt 
eftir kyni. Spurt var; Hvaða lista 
myndir þú kjósa ef gengið yrði til 
borgarstjórnarkosninga nú? 55,5 
prósent aðspurðra tóku afstöðu til 
spurningarinnar. Athygli vekur 
að 17,5 prósent aðspurðra segjast 
ekki myndu kjósa eða skila auðu 
væri gengið til borgarstjórnar-
kosninga nú. Í síðustu tveimur 
könnunum var hlutfallið um tíu 
prósent.  svanborg@frettabladid.is 

Kvennakór Garðabæjar 
getur bætt við sig söngelskum konum í allar raddir.
Kórstjóri er Ingibjörg Guðjónsdóttir, sópransöngkona.

 Fjölbreytt lagaval
 Frábær félagsskapur
 Metnaðarfullt kórstarf
 Lágmarks fjáröflun

Áhugasamar hafi samband við Ingibjörgu í síma 864 2722 
eða á netfangið kvennakor@kvennakor.is 

Allar nánari upplýsingar á heimasíðu 
kórsins www.kvennakor.is 

S ö n g e l s k a rS ö n g e l s k a r
 k o n u rk o n u r

Nýi meirihlutinn fær 
fjóra borgarfulltrúa
Samfylking fengi átta borgarfulltrúa kjörna, samkvæmt nýrri skoðanakönnun. 
Sjálfstæðisflokkur næði inn fjórum mönnum og Vinstri græn tveim. 
Framsóknar flokkur og Frjálsyndir fengju ekki fulltrúa kjörinn í borgarstjórn.

Kosningar
maí 2006

13. október
2007

 9. janúar
2008

23. janúar
2008

24. maí
2008

16. ágúst
2008

14,1%

33,8%

46,8%

3,9%

4,2%

42,9%

39,4%

43,7%

34,8%

27,4%

30,7%

35,3%

42,3%

13,4%

19,4%

13,2%

14,0%

10,1%

3,1% 3,0% 2,9%

6,3%

5,8%
4,6% 4,9%

FYLGI FLOKKANNA Í REYKJAVÍK
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STJÓRNMÁL „Í 
fljótu bragði 
sýnist mér að 
meirihluta-
skiptin leggist 
almennt ekki 
vel í borgar-
búa,“ segir Ólaf-
ur F. Magnús-
son, fráfarandi 
borgarstjóri.

„Kjósendur virðast gera sér 
grein fyrir því að síðustu meiri-
hlutaskipti í Reykjavík eru hluti 
af refskák Sjálfstæðisflokksins 
allt frá því að flokkurinn myndaði 
meirihluta með F-listanum grund-
vallaðan á málefnasamningi sem 
sjálfstæðismenn hafa greinilega 
aldrei ætlað að standa við. Staða 
F-listans virðist ekki hafa breyst 
en ég er þess fullviss að hún verði 
betri þegar á líður.“  - gar

Ólafur F. Magnússon:

Kjósendur átta 
sig á refskák

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Basel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.

22°

20°

20°

23°

24°

19°

25°

23°

23°

21°

29°

33°

24°

23°

26°

28°

32°

17°

Á MORGUN 
Hæg, breytileg átt.

ÞRIÐJUDAGUR
Hæg, breytileg átt.

14

16
18

17

16

13

13

13

14

14
12

6

5
5

6

6

7

8

10

6

7
10

13 17

15

1213

12 12

13

1512

BEST NYRÐRA  
Í gær fór hitinn í 
21,2 °C á Raufar-
höfn og 20,3 °C 
í Ásbyrgi. Í dag 
verður áfram 
hlýjast á norðan-
verðu landinu, allt 
að 20 stig, og þar 
verður líka bjartast. 
Á þriðjudag eru 
horfur á að létti til 
vestan til en fram 
að því má búast 
við vætu þar og 
einnig sunnan til.

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

STJÓRNMÁL „Þessar tölur bera það 
náttúrlega með sér að Reykvíking-
ar vilja ekki þennan meirihluta 
frekar en þann sem er að fara frá. 

Þær bera líka 
með sér þau 
skilaboð til 
Sjálfstæðis-
flokksins að 
hann er að 
hanga á 
völdunum langt 
umfram það 
umboð sem 

hann hefur,“ segir Svandís 
Svavarsdóttir, oddviti Vinstri 
grænna í borgarstjórn.

„Ég er mjög ánægð með fylgið 
sem mælist hjá okkur. Við munum 
veita umboðslitla meirihlutanum 
öflugt viðnám. Óskar Bergsson og 
sjálfstæðismenn eiga töluvert 
verkefni fyrir höndum að byggja 
upp traust innan sinna flokka.“ - gar

Svandís Svavarsdóttir:

Nýr meirihluti 
er umboðslítill

SKOÐANAKÖNNUN „Þessar niðurstöður koma ekki á 
óvart enda endurspegla þær eðlilega óánægju 
meðal borgarbúa vegna ástandsins sem ríkt hefur í 
borgarstjórn undanfarið ár,“ segir Hanna Birna 
Kristjánsdóttir, oddviti sjálfstæðis manna í borgar-
stjórn Reykjavíkur og verðandi borgarstjóri. 

„Nýr meirihluti varð hvorki til vegna skoðana-
kannana né fyrir þær heldur einungis til að tryggja 
að Reykjavíkurborg gæti unnið að málefnum 
borgarbúa með kröftugum og farsælum hætti,“ 
segir Hanna Birna. 

„Sjálfstæðisflokksins bíður það verkefni að 
endurvekja traust sitt meðal borgarbúa,“ segir hún. 
„Það gerist ekki á einni nóttu en með nýjum 
meirihluta skapast góðar forsendur til að endur-
vinna það traust með styrkri stjórn og góðum 
verkum.“

Hanna Birna telur þá staðreynd að fleiri segist 

ekki ætla að kjósa og mjög lágt svarhlutfall 
endurspegla umræðuna um ástandið sem ríkt hafi í 
borgarmálum undan farið ár. - ht

Oddviti sjálfstæðismanna segir niðurstöður endurspegla óánægju borgarbúa:

Breytist ekki á einni nóttu

SKOÐANAKÖNNUN „Þetta eru 
skiljanleg viðbrögð miðað við 
hversu stutt er síðan umrót varð í 
borgarstjórn Reykjavíkur,“ segir 
Óskar Bergsson, borgarfulltrúi 

Framsóknar-
flokksins. 
„Reykvíkingar 
eru orðnir 
langþreyttir á 
stöðugum meiri-
hlutaskiptum.“

Óskar segir 
fylgi Framsókn-
arflokksins ekki 

viðunandi en þó séu niðurstöðurn-
ar betri en í síðustu skoðanakönn-
un Gallup.

„Mjór er mikils vísir og ég er 
sannfærður um að við höfum náð 
viðspyrnu með því að mynda 
nýjan starfhæfan meirihluta í 
borginni,“ segir Óskar.  - ht

Óskar Bergsson:

Höfum náð
viðspyrnunni

UNDRAST ORÐ ÓLAFS
Hanna Birna kveðst undrast ummæli 
Ólafs F. Magnússonar, fráfarandi 
borgarstjóra, um að  Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson borgarfulltrúi hafi 
átt frumkvæði að því að húsin við 
Laugaveg fjögur til sex voru keypt til 
þess að bjarga menntamálaráðherra úr 
snörunni.

Aðspurð um hver átt hafi frumkvæð-
ið að því að húsin voru keypt segir 
Hanna Birna að það hafi verið sameig-
inleg ákvörðun fráfarandi meirihluta. 

VARSJÁ, AP Fárviðri í Mið-Evrópu 
hefur kostað minnst sex manns 
lífið síðustu daga. Pólland fór 
verst út úr stormviðrinu, en þar 
létust þrír og 34 slösuðust þegar 
hvirfilbylur reif þök af húsum á 
föstudag, feykti trjám um koll og 
blés bílum um koll.

Tveir fundust látnir í austur-
rísku Ölpunum í fjögur þúsund 
metra hæð í gær. Yfirvöld segja 
mennina, Hollending og Breta, 
hafa frosið í hel þegar stórhríð 
reið yfir á föstudag.

Þá lést fjallgöngukona á 
föstudag í Austurríki þegar tré 
féll á hana á meðan hún skýldi sér 
frá hagléli.  - sh

Mannskætt illviðri í Evrópu:

Fárviðri kostar 
sex manns lífið

SKOÐANAKÖNNUN „Þetta er þungur 
dómur fyrir nýjan meirihluta og 
skollaleikinn sem Sjálfstæðis-
flokkurinn hefur staðið fyrir að 
undanförnu 
ásamt gesta-
leikurum 
sínum,“ segir 
Dagur B. 
Eggertsson, 
oddviti Sam-
fylkingar í 
borgarstjórn.

„Mér finnst 
heilbrigt að borgarbúar lýsi andúð 
sinni afdráttarlaust en þetta er 
jafnframt hvatning til okkar að 
halda okkar striki og veita áfram 
málefnalegt og uppbyggilegt 
aðhald,“ segir Dagur.

Dagur segir að þessir atburðir 
megi ekki gleymast. „Við stefnum 
ótrauð til kosninga 2010.“  - ht

Dagur B. Eggertsson:

Þungur dómur 
fyrir skollaleik

HANNA BIRNA 
KRISTJÁNSDÓTTIR

GENGIÐ 15.08.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

157,7371
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 82,02  82,42

152,30  153,04

120,71  121,39

16,182  16,276

15,104  15,192

12,909  12,985

0,742  0,7464

128,69  129,45

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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DÓMSMÁL Héraðsdómur Norður -
lands eystra hefur sýknað mann 
sem ákærður var fyrir að bera 
olíu á rass tveggja drengja, fjög-
urra og sex ára, og flengja þá. 
Ákæruvaldið taldi háttsemina 
vera minniháttar líkamsárás og 
kynferðislega áreitni.

Drengirnir eru synir þáverandi 
kærustu mannsins. Upp komst um 
athæfið þegar drengirnir spurðu 
föður sinn hvers vegna hann 
flengdi þá ekki þegar þeir væru 
óþægir. Hann hafði þá samband 
við lögreglu. Maðurinn segist hafa 
hneigð til flenginga í kynlífi, en 
flengingar drengjanna tengist því 
á engan hátt.

Dómarinn kemst að þeirri niður-
stöðu að þótt það sé skoðun hans 
„að það sé óheppilegt og óæski-
legt að flengja börn, [sé] varhuga-
vert að slá því föstu [...] að það 
falli ætíð undir það að vera yfir-
gangur, ruddalegt eða ósiðlegt 
athæfi.“

Maðurinn var einnig ákærður 
fyrir að slá móður drengjanna 
ítrekað með beltisól á beran rass 
og læri þannig að hún meiddist. 
Bæði báru þau að það hefði verið 
gert með hennar samþykki sem 
hluti af kynlífsleik. Þau greindi 
hins vegar á um hvort maðurinn 
hefði gengið lengra í leiknum en 
samþykki konunnar stóð til. 

Dómarinn telur ekki sannað að 
svo hafi verið. 

 - sh

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, er nýr framsækinn 

framhaldsskóli sem byggir á traustum grunni Fjöltækni-

skóla Íslands og Iðnskólans í Reykjavík. Tækniskólinn býður 

upp  á öflugt  og �ölbreytt úrval tækni- og iðnmenntunar 

ásamt námi til stúdentsprófs. Innan skólans eru ellefu 

skólar, hver með sitt sérsvið, sem saman mynda einn 

öflugasta framhaldsskóla landsins. 

Tækniskólinn leggur ríka áherslu á alþjóðleg samskipti í 

námi og starfi sem veitir nemendur og kennurum aukin 

tækifæri.

www.tskoli.is

Nýnemar eru boðnir velkomnir í skólasetningu og kynningu á skólanum miðvikudaginn 20. ágúst 

að Skólavörðuholti kl 13.30 í matsal nemenda á 3. hæð. 

Stundartöflur verða afhentar eldri nemum kl 15.00 sama dag.

Aðstoð við innritun í kvöldskóla fer fram mánudaginn 18. ágúst og þriðjudaginn 19.ágúst milli 

klukkan 17:00 – 18.30. Kennarar og skólastjórar hjálpa til við val og samsetningu stundatöflu. 

Aðstoðin fer fram í matsal Tækniskólans á Skólavörðuholti og er hann staðsettur á þriðju hæð.

 

Við hlökkum til að sjá ykkur

starfsfólk Tækniskólans

Bjallan glymur

REYKJAVÍK Borgarráð frestaði að 
ræða umsóknir nektardansstað-
anna Óðals og Vegas um undan-
þágu við banni við nektardans-
sýningum á fundi sínum í vikunni. 

Ólafur F. Magnússon, fráfar-
andi borgarstjóri, sat ekki 
fundinn en hafði lýst yfir vilja til 
að takmarka starfsemi nektar-
dansstaða eins og kostur væri.

Dómsmálaráðuneytið felldi úr 
gildi ákvörðun sýslumannsins í 
Kópavogi um að synja súlustaðn-
um Goldfinger um leyfi til 
nektarsýninga. Í kjölfarið taldi 
lögreglustjórinn á höfuðborgar-
svæðinu rétt að senda umsóknir 
staðanna til borgarráðs á ný.  - ht

Umsóknir nektardansstaða:

Ekki teknar fyr-
ir í borgarráði

SVÍÞJÓÐ Ný gerð af spegli, sem 
væntanleg er í mátunarklefa í 
verslunum erlendis, er svo 
tæknileg að viðskiptavinirnir 
þurfa ekki að máta oft heldur 
getur nægt að gera það einu sinni. 

Spegillinn hefur innbyggða 
myndavél. Þegar viðskiptavinur 
mátar fatnað í fyrsta skipti tekur 
hann myndir og leggur útlit og 
hreyfingar á minnið. Ef viðskipta-
vinurinn vill síðan prófa annan lit 
eða skipta um númer getur hann 
ýtt á hnapp og þá sér hann í 
speglinum hvernig flíkin kemur 
út á líkamanum.  - ghs

Mátunarklefar í Svíþjóð:

Galdraspegill 
sýnir fatnaðinn

Héraðsdómur sýknar mann af ákæru um líkamsárás og kynferðislega áreitni:

Karl mátti flengja litla drengi

REYKJAVÍK  „Við viljum með þessu 
hvetja borgarráð til þess að  
hafna hugmyndum stjórnar 
Strætós bs. um að skerða 
þjónustuna verulega,“ segir Kári 
Hólmar Ragnarsson, fulltrúi í 
Stúdentaráði Háskóla Íslands.

Stúdentaráðsliðar afhentu 
borgarfulltrúum nýlega áskorun 
þar sem kallað er eftir góðri 
þjónustu með tíðum ferðum og 
þéttu leiðakerfi strætó.

„Gangi þetta eftir er það klárt 
skref aftur á bak,“ segir Kári 
Hólmar. „Það ynni gegn samstarfi 
okkar um frítt í strætó með því að 
gera strætó að ónothæfum 
valkosti.“  - ht

Stúdentaráð Háskóla Íslands:

Hvetja ráðið til 
að efla strætó

BETRI STRÆTÓ Björg Magnúsdóttir og 
Kári Hólmar Ragnarsson afhentu borgar-
fulltrúum áskorun um að bæta þjónustu 
Strætó fyrir fund borgarráðs.

■ Maðurinn flengdi tvo unga 
drengi nokkrum sinnum.

■ Hann barði móður þeirra ítrek-
að með beltisól í kynlífsleik.

■ Dómarinn segir flengingar ekki 
ruddalegar eða ósiðlegar, þótt 
„almennt séð varði það við 
[lög] að slá mann nauðugan á 
rassinn með flötum lófa svo að 
undan roðnar“.

FLENGINGAR ERU 
EKKI RUDDALEGAR

LÖGREGLUMÁL Karlmaður á fertugs aldri, sem 
grunaður er um að hafa beitt sambýliskonu sína 
alvarlegu og langvinnu ofbeldi, á tólf ára dóttur úr 
fyrra sambandi. Hann hefur umgengnisrétt yfir 
henni og hefur hún dvalið hjá honum reglulega 
eftir að lögregla fékk mál hans til rannsóknar. 

Mál mannsins komst í fjölmiðla þegar Hæsti-
réttur hafnaði beiðni lögreglu um nálgunarbann 
yfir honum. Hann er meðal annars grun  aður um að 
hafa látið ókunnuga karlmenn hópnauðga sambýlis-
konu sinni og taka það upp á myndband.

Fréttablaðið hefur heimildir fyrir því að móðir 
stúlkunnar undrist að lögregla hafi ekki haldið 
barnaverndaryfirvöldum upp lýstum um gang 
rannsóknarinnar frá því að málið kom fyrst upp í 
september. Þá beindist rannsóknin að einu afmörk-
uðu ofbeldistilfelli, en síðan hafa upplýsingar um 
mun fleiri og alvarlegri brot komið upp á yfirborð-
ið.

Barnaverndarnefnd hafði samband við móðurina 
í september eftir ábendingu frá lögreglu, sem 
leiddi til þess að umgengnis rétturinn var skertur 
og stúlkan hætti að dvelja hjá föður sínum um 
nætur. 

Það var síðan ekki fyrr en hæstiréttur hafnaði 
beiðni um nálgunarbann sem móðir stúlkunnar las 
um það í fjölmiðlum hve alvarleg brot væri um að 
ræða. Hún hafði þá samband við barnaverndar yfir-
völd og tók í kjölfarið ákvörðun um að láta dóttur 
sína ekki framar í hendur mannsins.

Halldóra Gunnarsdóttir hjá Barnavernd Reykja-
víkur segist ekki geta tjáð sig um málið sem slíkt. 
„Öllu jöfnu hvetjum við fólk til að virða alltaf 
samkomulag um umgengni þegar allt er talið í lagi, 
en við aðstæður þar sem er rök studdur grunur um 
mikið ofbeldi á heimilinu sem barnið er að fara á 
getum við sem barna verndarstarfsmenn ekki 
annað en ráðlagt fólki að láta börnin ekki fara.“

Hún segir mál af þessu tagi jafnan flókin, þegar 
barn hefur ekki lögheimili á heimilinu. Forráða-
menn þurfi sjálfir að bera sig eftir því við sýslu-
menn að fá umgengnisréttinum breytt eða láta 
afnema hann.

Friðrik Smári Björgvinsson, yfirmaður rann-
sóknardeildar lög reglunnar á höfuðborgar svæðinu, 
segir samskipti við barnaverndar yfirvöld yfirleitt 
afar góð og reynt sé að halda þeim upplýstum 
meðan á rannsókn standi. Hann segist ekki geta 
sagt til um hvort þetta tiltekna mál gefi tilefni til 
að taka samskiptin til sérstakrar skoðunar.

 stigur@frettabladid.is

Móðir las um ofbeldi 
barnsföður í blöðum
Dóttir grunaðs ofbeldismanns dvaldi reglulega á heimili hans meðan á lög-
reglurannsókn stóð. Móðirin frétti af alvarleika meintra brota mannsins í fjöl-
miðlum. Hún hefur ákveðið að láta dóttur sína ekki framar í hans hendur.

FÓRNARLAMB OFBELDIS Dóttir mannsins hefur fram að þessu 
dvalið reglulega hjá honum og er talin hafa orðið þar vitni að 
ofbeldi. Myndin tengist málinu ekki beint. NORDICPHOTOS/GETTY

Er rétt af Marsibil Sæmundar-
dóttur að styðja ekki nýjan 
meirihluta í Reykjavík?
Já 63%
Nei 37%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Horfir þú á leiki íslenska hand-
boltalandsliðsins á Ólympíu-
leikunum í Peking?

Segðu skoðun þína á vísir.is

SVEITARSTJÓRNIR Draga á úr 
útgjöldum á Álftanesi til að mæta 
fyrirsjáanlegum samdrætti í 

skatttekjum 
sveitarsjóðsins.

„Þrátt fyrir 
almennt góðan 
rekstrarárangur 
á fyrri hluta 
ársins er ástæða 
til að ætla að 
skatttekjur 
verði lægri á 
síðari helmingi 
ársins vegna 
versnandi 

atvinnuhorfa og að kostnaður 
aukist vegna verðbólgu og nýrra 
kjarasamninga,“ segir bæjarráð 
Álftaness sem ætlar meðal annars 
að draga úr yfirvinnu, spara í 
innkaupum, draga úr vaxtakostn-
aði og hækka gjaldskrár vegna 
þjónustu sveitarfélagsins.  - gar

Brugðist við samdrætti:

Minnka útgjöld 
á Álftanesi

KRISTJÁN 
SVEINBJÖRNSSON

Vegna forsíðufréttar í gær um að 
vinningstillaga um höfuðstöðvar 
Landsbankans verði umdeild telur 
Margrét Harðardóttir arkitekt að 
fyrirsögn á forsíðu hafi verið villandi 
og ekki í samræmi við ummæli í 
viðtalinu. „Enginn getur sagt fyrir um 
það hvar deilur rísa og vonandi er 
slíkt liðin tíð, því það skilar engu,“ 
segir Margrét.

ÁRÉTTING 

KJÖRKASSINN
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Eftir Kristján B. Jónasson

Þjóðsöngur Evrópusambands-
ins er Óðurinn til gleðinnar 

eftir Beethoven og hefur verið 
svo síðan 1972 þegar sambandið 
hét enn Efnahagsbandalag 
Evrópu. Á Evrópudeginum 9. 
maí, þjóðhátíðardegi Evrópusam-
bandsins, sem er opinber 
frídagur víða um álfuna, er 
Evrópusöngurinn í sérstöku 
aðalhlutverki, enda er hann 
ásamt gyllta stjörnuhringnum á 
bláa grunninum eitt af fáum 
sameiningartáknum sambands-
ins. Raunar hefur það ekki 
brugðist að íslenska ríkisútvarp-
ið minnist þessa dags hvert ár 
með því að leika hinn stórbrotna 
kafla úr 9. sinfóníunni þar sem 
kórinn hefur upp raust sína og 
syngur við texta Friedrichs 
Schiller um „goðaneistann“ 
gleðina, þessa „dóttur Ódáins-
valla“, hina miklu gyðju í 
hverrar heilaga hof við göngum 
„elddrukkin“. 

Þótt Beethoven kunni að blása 
hárómantískri hetjulund í brjóst 
einhverra Evrópubúa eru loft-
köst andans sem þjóðsöngur 
ESB lýsir ekki þau viðbrögð 
sem umræðan um samband-
ið tekur alla jafna á sig. 
Íslendingar, jafnvel 
yfirlýstir stuðningsmenn 
Evrópusambandsaðildar, 
nálgast umræðuefnið með 
köldu hjarta, enda enginn 
skortur á áminningum um að 
mögulega inngöngu 
Íslands í ESB verði 
að ræða á 
yfirveguð-
um 
nótum, 
slíkt 
verði 
að 

vera vandlega undirbúið, menn 
verði að kunna að fóta sig í 
margvíslegum með- og mótrök-
um, sem flest bera að efnahags-
brunninum – Evrópa er heims-
álfa efnahagsins.

Íslendingar hafa hins vegar í 
gegnum EES-samninginn mikla 
reynslu af samstarfi við stofnan-
ir ESB og ýmsar áætlanir 
sambandsins í málefnum 
mennta, tækniþróunar og 
menningar. Fjölmörg fyrirtæki 
og stofnanir hérlendis hafa notið 
styrkja og stuðnings frá yfir-
þjóðlegum samstarfsverkefnum 
og kynnst náið hvernig slíkt 
gengur fyrir sig, náð að skiptast 
á hugmyndum og þekkingu við 
evrópska bræður og systur. 
Starfsumhverfi og réttarum-
hverfi hugverka hérlendis er að 
stærstu leyti sniðið að viðmiðum 
og lögum ESB og raunar mun öll 
umræða og ákvarðanataka um 
slík mál í Brussel á endanum 
hafa áhrif á íslenska löggjöf. 
Hins vegar miðast umræðan um 
þessi mál innan Evrópusam-
bandsins oftast, líkt og hér 
heima, við tæknileg útfærsluat-
riði og snertir oftar hinar fjórar 
grunnstoðir innri markaðarins 
sem kveða á um frjálst flæði 
vinnuafls, þjónustu, fjármagns 
og vöru, en viðmið í menningar-
legum efnum. Samskipti stjórnar-
deildar innri markaðar og 
þjónustu ESB, sem og stjórnar-
deildar upplýsingasamfélagsins, 
við bókaútgáfu, kvikmyndafram-

leiðslu og fjölmiðlun 
eru ágætt dæmi um 
hvernig menningar-
vettvangurinn er í 
raun efnahagslegur 
vettvangur í huga 
framkvæmda-
stjórnarinnar. 
Fyrir vikið verður 
öll vinna hjá þeim 

fyrirtækjum og 
samtökum sem 

byggja á sköpun og 
miðlun hug-

verka að 
miða sig 

við 
þau 

öguðu og kannski að sumu leyti 
skematísku vinnubrögð sem 
hljóta að vera fylgifiskur þess að 
stýra hinum víðáttumikla og 
fjölmenna innri markaði ESB. 
Þrátt fyrir að hérlendir aðilar 
hafi þegar allmikla reynslu af 
samskiptum á þessu evrópska 
agaplani er það sannarlega mjög 
á skjön við hið margrómaða 
flýtiferli víkingseðlisins sem eitt 
sinn var talinn grundvöllur hins 
íslenska efnahagsundurs.

Spurningin um hvort Íslend-
ingar geti gengið í ESB af 
menningarlegum ástæðum 
heyrist ákaflega sjaldan en ætti 
að vera eðlileg spurning því á 
endanum mun slagurinn um 
þjóðaratkvæðagreiðsluna 
vinnast á þeim forsendum. Það 
er auðvelt að segja að við 
þurfum að taka upp evru, enda 
virðast flestir sammála nú þegar 
um að slíkt verði gert innan 
næsta áratugar hið minnsta. En 
er fólk tilbúið að syngja með Óði 
gleðinnar og kalla hann þjóðsöng 
sinn? Sjá bláa fánann með gylltu 
stjörnunum á öllum stjórnar-
byggingum, sjá sama fána á 
númeraplötunum og vegabréfun-
um? Því þegar umsóknarferlið 
fer í gang og stjórnmálamenn-
irnir verða búnir að samþykkja 
fiskveiðikvótana fyrir Portúgali 
og Spánverja og byggðastyrkina 
fyrir Melrakkasléttu kemur að 
lokaorrustunni: Hún verður um 
hvort við séum yfirleitt Evrópu-
búar eða ekki, hvort við séum í 
grundvallaratriðum svo ólík 
íbúum meginlands og breskra og 
suðurevrópskra eyja að við 
getum ekki sjálfsmyndar okkar 
vegna gengið í ESB. Þetta er 
eðlileg spurning fyrir nýfrjáls 
ríki sem hafa byggt tilverurétt 
sinn í kringum „tilfinningarök“ á 
borð við sjálfstæði, þjóðsöng, 
fána og sérstöðu þjóðernis og 
eðlis í stórum heimi. Hvað 
varðar innri gerð samfélagsins, 
samstarf við Evrópuþjóðir á 
vettvangi menningar, tækni, 
vísinda og mennta, er nánast 
ekkert í veginum fyrir að næsta 
skref verði stigið, það myndi án 
efa verða íslenskri menningu 
fremur til heilla en hitt. En hvort 
við göngum „elddrukkin“ af 
háleitum hugsjónum inn í ESB í 
þeirri von að geta sprangað um á 
„Ódáinsvöllum gleðinnar“ er 
önnur saga. Umræðan um 
efnahagsmálin hefur þegar 
skipast á þann veg að aðild að 
ESB sé óhjákvæmileg. Nú er það 
næsta skref að máta sig við 
stefnumörkun sambandsins á 
vettvangi andans. Samkvæmt 
yfirlýsingu stjórnardeildar 
mennta- og menningarmála 
ESB frá árinu 2007 hefur 
menningarstefna fram-
kvæmdastjórnarinnar 
eftirtalin markmið: Uppbygg-
ingu evrópsks þekkingar-
samfélags, þróun evrópsks 
menningarsvæðis og að efla 
þátttöku borgaranna í sam-

þættingu Evrópu. Er rúm fyrir 
Íslendinginn í þessari mynd?

Höfundur er bókaútgefandi og 
formaður Félags íslenskra 

bókaútgefenda.

F
yrir þá sem muna eftir fréttamyndum frá téténska 
höfuð staðnum Grosní var það kunnugleg sjón sem 
blasti við á þeim myndum sem bárust á síðustu dögum 
frá georgísku borginni Gori: Algjör eyðilegging. Þegar 
rússneski herinn ræðst til atlögu í Kákasus þá eirir hann 

engu. Lítið virðist fara fyrir vilja til að reyna að hlífa óbreyttum 
borgurum. Ef hersveitir á vegum NATO yrðu uppvísar að sam-
bærilegri framgöngu yrði það að stórhneyksli.  

Átökin um georgísku aðskilnaðarhéruðin Suður-Ossetíu og 
Abkasíu eiga sér tveggja áratuga aðdraganda – og reyndar enn 
lengri, ef seilzt er aftur fyrir tilurð Sovétríkjanna fyrir níu ára-
tugum. Valdhafar í Moskvu hafa í tvær aldir litið á Kákasus-
svæðið sem sitt áhrifasvæði. Það er því ekkert nýtt að Moskvu-
valdið líti á það sem ögrun við sig ef þjóðir á þessu áhrifasvæði 
reyna að brjótast út úr því. En það er einmitt það sem Georgíu-
menn hafa verið að reyna að gera. Vegna landfræðilegrar legu 
Georgíu hafa þeir hins vegar átt erfiðara með að fá haldgóðan 
stuðning Vesturlanda við þá viðleitni sína, auk þess sem aðskiln-
aðarhreyfingarnar gera það flóknara að veita slíkan stuðning. 

Það er einmitt af þessum orsökum sem Eystrasaltsþjóðirnar 
þrjár – sem tókst að nýta tækifærið þegar Moskvuvaldið var 
veikt til að losna undan því – finna mjög til með Georgíu mönnum. 
Það gera reyndar allar þjóðirnar sem á dögum kalda stríðsins 
voru undir hæl Moskvuvaldsins en hlutu frelsi undan því við 
hrun Sovétríkjanna. 

Ráðamenn í Washington hafa einnig verið ómyrkir í máli í 
gagnrýni sinni á framgöngu Rússa, enda hafa hin lýðræðislega 
kjörnu stjórnvöld í Tíblísí – ef til vill í óraunsærri einfeldni – sett 
allt traust sitt á þann óskabandamann sinn handan Atlantshafsins. 
Ljóst er að minnsta kosti að óraunsæi einkenndi þá ákvörðun að 
efna til árásar á höfuðstað Suður-Osseta, Tskhinvali, burtséð frá 
því hvaða ögranir leiddu til hennar, enda voru Rússar ekki seinir 
að nota hana sem átyllu til að beita refsivendinum af alefli. 

Moskvuvaldið – sem nú hefur tvöfalda ásjónu; annars vegar er 
Vladimír Pútín forsætisráðherra, maðurinn sem gefur hernum 
fyrirskipanir, og hins vegar Dmítrí Medvedev forseti, sem tekur 
mjúkmáll á móti vestrænum erindrekum – hefur fengið sínu 
framgengt og sýnt Vesturlöndum hversu lítið þau geta aðhafzt í 
raun til að koma Georgíumönnum til aðstoðar. 

Því miður tilheyrir það áætlun Pútíns um endurreisn þjóðar-
stolts Rússa að líta á Vesturlönd sem óvin sem vinni stöðugt að því 
að „umkringja“ Rússland og „halda því niðri“. Samkvæmt þeim 
rembings-hugsunarhætti liggur helzta víglína þessarar baráttu 
nú í fyrrverandi Sovétlýðveldum, einkum og sér í lagi í Úkraínu 
og Georgíu þar sem komizt hafa til valda öfl sem kjósa frekar 
vinsamleg tengsl í vestur en hollustu við valdhafa í Moskvu. 

Það er áhyggjuefni að samskipti Vesturlanda við Rússland 
spillist umfram það sem þegar er orðið. En engu að síður er það 
nauðsynlegt að Vesturlönd og samtök þeirra, einkum Evrópu-
sambandið og NATO, bregðist af festu og samstöðu við yfir-
gangi Rússa gegn fullveldi Georgíu og frelsi Georgíumanna til 
að velja sér bandamenn. 

Stríðið í Georgíu:

Refsivöndur 
Moskvuvaldsins

AUÐUNN ARNÓRSSON SKRIFAR

Óðurinn til gleðinnar

Sagnfræðing á sárið
Komið er að stund syndaaflausnar 
hjá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokks. 
„Við borgarfulltrúar erum trúnaðar-
menn kjósenda og höfum ekki staðið 
okkur sem slíkir síðustu 10 mánuði,“ 
segir Þorbjörgn Helga Vigfúsdóttir á 
bloggsíðu sinni og heldur svo áfram: 
„Allir eru sekir á einn eða annan 
hátt. Sagnfræðingar eru líklega 
best fallnir til að draga þetta allt 
saman síðar meir þegar rykið 
sest.“ Þeir sem lásu virtust ekki 
ætla að sleppa henni með því 
að setja sagnfræðinga á sárið 
og sagði einn þeirra í færslu 
sinni að líklegast væru 
kjósendur betur til 
þess fallnir að dæma 
um sekt og sýknu í 
málinu.

Ógeðslega fín umræða
Meðan sumir virðast vera til í að 
leggja allt í sölurnar til að komast til 
valda komast aðrir í bobba mikinn 
þegar þeim er kippt í meirihluta-
samstarf. Marsibil Sæmundardóttir, 
varaborgarfulltrúi Óskars Bergssonar, 
segir á visir.is að Óskar sé „ógeðslega 

fúll“ út í sig þar sem hún ætli 
ekki að starfa með meirihlut-
anum. Þetta er skemmti-
leg nýlunda í íslenskri 
stjórnmálaumræðu og nú 
er bara að bíða eftir því að 
heyra af „böggi“ í ein-
hverjum borgar-

fulltrúanum.

Gæta skal orða sinna
Aðrir taka hluti hins vegar of bókstaf-
lega í umræðunni. Guðni Ágústs-
son lét til dæmis hafa eftir sér að 
sjálfstæðismenn hefðu „stolið“ Ólafi 
F. úr Tjarnarkvartettinum. Magnús Þór 
Hafsteinsson túlkar það svo á blogg-
síðu sinni að þar með séu sjálfstæðis-
menn þjófar og mannræningjar. 

Menn ættu því að vara sig á því 
að segja einhvern hafa stungið 
sig í bakið þó að sá hinn sami 
sé sekur um svik. Hvernig skyldi 
Magnúsi verða um þegar hann 
heyrir eitthvað slíkt?   

 jse@frettabladid.is
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Á
rið 1815 hefst mesta eld-
gos sem sögur fara af í 
eldfjallinu Tambora á 
eyjunni Sumbawa sem 
nú tilheyrir Indónesíu. 
Aska og gjall þeytast um 

fjörutíu kílómetra upp í loft og þegar 
það fellur til jarðar fer svokallað 
gjóskuflóð af stað sem hátt í hundrað 
þúsund manns í nálægum byggðum 
verða undir. Í einu húsanna var konan í 
eldhúsinu með sveðju í hendi en karlinn 
rétt utan við útidyrnar þegar flóðið fór 
yfir og umbreytti þeim í kol. Þar voru 
leifar þeirra óhaggaðar uns Haraldur 
kom að þeim með fylgdarliði og „trufl-
aði“ þau, eins og hann kemst sjálfur að 
orði, árið 2004. 

Finnur Pompei austursins
Haraldur fór í sinn fyrsta rannsókna-
leiðangur á þessar slóðir árið 1986. „Það 
var síðan í öðrum leiðangri mínum að ég 
talaði við einn burðarmanninn sem var 
heimamaður og þekkti þessar slóðir afar 
vel þar sem hann safnaði hunangi þarna 
í grenndinni,“ segir Haraldur. „Og hann 
talaði um eitthvert safnagil. Þegar við 
fórum þangað fannst okkur það rétt-
nefni því þar var að finna alls kyns muni 
sem líklega eru frá tímum Tambora kon-
ungsveldisins. Þegar ég fór svo í þriðja 
sinn var ég svo viss um að mér yrði vel 
ágengt svo ég bauð tökuliði frá Discov-
ery Channel með. Ég sagði þeim að leyfa 
mér að grafa í tvær vikur en koma svo 
og þá skyldi ég vera búinn að finna eitt-
hvað fyrir þá.“ Og þeir urðu ekki fyrir 
vonbrigðum því þegar þeir komu var 
Haraldur búinn að finna hús þeirra 
hjóna. Nú er búið að grafa upp tvö hús til 
viðbótar og senn heldur hann í aðra ferð 
til frekari rannsókna. „Það er búið að 
vera að grafa upp Pompei í 400 ár og 

aðeins tveir þriðju komnir upp á yfir-
borðið, ég hef stundum komist þannig að 
orði að þarna sé að finna Pompei 
austursins.“

Að trufla hina framliðnu
„Það er sama forvitnin sem knýr mig 
áfram í starfinu og sú sem hélt mér 
ungum dreng í fjörunni í Stykkishólmi 
þar sem ég var að velta við steinum,“ 
segir Haraldur. „En svo hef ég auðvitað 
metnað til að vilja koma fram með ein-
hverja þekkingu til kollega minna. Eins 
kynntist ég því fljótt í Bandaríkjunum 
að þetta er bara kappleikur þar sem 
keppt er um styrki, peninga og frama. 
En svo er það auðvitað listin. Fagur-
fræðin er nauðsynleg í vísindunum því 

náttúran er ekki í neinum mála-
myndunum; hún gengur beint og hreint 
til verks. Þegar vísindamaður stendur 
frammi fyrir ráðgátum náttúrunnar er 
iðulega best að leita svara þar sem 
fegurðin er mest; það er sú leið sem nátt-
úran fer.“

Það skorti ekkert á fegurðina þegar 
Snæfellingurinn var að „velta við 
steinum“ sem huldu heila borg. En þó er 
það ekki sælan ein þegar komið er að 
jarðneskum leifum manna. „Ég hef lent í 
þessu áður, til dæmis í Pompei sem fór 
undir ösku árið 79 eftir Krists burð og 
eins í Mexíkó árið 1982 þar sem ég kom 
einungis nokkrum dögum eftir gos sem 
kostaði 1.500 manns lífið. Ég fæ alltaf 
nokkra sektarkennd þegar ég kem að 

Fræðarinn sem truflar framliðna

EITTHVAÐ HEFUR GENGIÐ Á Svona er askan eftir eldgosið í Tambora árið 1815 en það er 
stærsta eldgos sem sögur fara af.

Hann hefur fundið 
Pompei austursins, rann-
sakað loftsteina, synt með 
sæljónum við Galapagos, 
komið fram með kenning-
ar um endalok risaeðla og 
er einn af mestu sérfræð-
ingum um jarðsögu við 
hina einu sönnu Pompei. 
Jón Sigurður Eyjólfsson 
blaðamaður ræddi við 
Harald Sigurðsson eld-
fjallafræðing um ævin-
týralega starfsævi og 
heimkomuna sem ætlar 
ekki að verða jafn auðveld 
og vonir stóðu til.

Þegar vís-

indamaður 

stendur 

frammi fyrir 

ráðgátum 

náttúrunnar 

er iðulega 

best að leita 
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látnu fólki. Þú ert jú að trufla það á viss-
an hátt með því að vera að róta í þessu. 
Enda höfðu einhverjir hryðjuverkamenn 
orð á því á vefsíðu sinni eftir fundinn í 
Tambora að nú væru blóðsugur frá 
Vestur löndum að grafa upp múslima í 
Indónesíu. Og þetta er að vissu leyti rétt 
hjá þeim; maður er jú að trufla.“

Tæplega tvö þúsund ára leiðsögn
Plinius yngri var 17 ára þegar eldfjallið 
Vesúvíus á sunnanverðri Ítalíu gaus 
árið 79. Plinius eldri, móðurbróðir hans, 
var mikill fræðimaður og hugðist fara 
upp á fjallstopp einn í hæfilegri fjar-
lægð til að sjá vel framgang gossins og 
rita allt niður. Sá yngri fékk ekki að fara 
með en örlögin höguðu því þannig að sá 
eldri lést í leiðangrinum og kom það því 
í hlut unglingsins að færa það í letur 
sem fyrir augu bar. Hann var einn 
þeirra örfáu frá Pompei og Hercul-
aneum sem lifðu hamfarirnar af. 

Haraldur fór með rit þessa unglings 
að „trufla“ og grúska í jarðlögum við 
Pompei og hefur það verkefni leitt til 
margra uppgötvana fyrir vísindasamfé-
lagið og skipað honum meðal fremstu 
vísindamanna um jarðsögu og virkni 
Vesúvíusar.

Galapagos sem Ísland í fortíð og 
framtíð
Þannig teygja viðfangsefnin sig um alla 
eilífð, jafnvel milljónir ára aftur í tím-
ann. Haraldur hefur gert rannsóknir á 
loftsteinum og leitt að því líkur að risa-
eðlurnar hafi dáið út vegna eitrunar frá 
loftsteinum. 

En vinna hans snýst ekki aðeins um þá 
sem hætt hafa að draga andann. Hann er 
eini Íslendingurinn sem hefur vísinda-
leyfi á Galapagoseyjum og hefur hann 
farið með hópa í ferðir þangað þar sem 
hann miðlar af þekkingu sinni. „Það má 
segja að Galapagos sé Ísland framtíðar-
innar. Þetta var miklu stærra landsvæði 
sem seig síðan í hafið og ef við höldum 
þessari samlíkingu áfram þá mætti segja 
að nú standi aðeins Öræfajökull og aðrir 
hæstu tindarnir upp úr. Það gætu orðið 
örlög Íslands eftir um fimm til tíu millj-
ónir ára að vera komið svona í kaf. Eins 
má segja að lífríki Galapagos sé að 
nokkru leyti eins og það var á Íslandi 
fram að landnámi. Dýrin á Galapagos 
láta sér fátt fyrir brjósti brenna enda 
hafa þau ekki komist í kast við utanað-
komandi hættu. Þau eru því ekki vön því 
að þurfa að forða sér undan öðrum 
dýrum sem ætla að drepa þau. Þess 
vegna getur maður nánast klofað yfir 
þau án þess að þau hreyfi legg né lið. Til 
dæmis þegar ég er að kafa þarna koma 
sæljónin oft og synda alveg upp við 
trýnið á manni. Eins bregða þau á leik og 

HARALDUR SIGURÐSSON Listin og vísindin fara vel saman segir Haraldur, því samhliða megi leita að fegurðinni og úrlausnum á ráðgátum náttúrunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Haraldur fæddist 31. maí árið 1939. Hann 
er alinn upp í Stykkishólmi. Árið 1970 
útskrifaðist hann með doktorsgráðu frá 
Durham-háskólanum á Bretlandi. Árin 
þar á eftir vann hann við rannsóknir í 
Karíbahafinu. Hann er einna þekktastur 
fyrir rannsóknir sínar við Vesúvíus-fjallið 
á sunnanverðri Ítalíu en eldgosið þar 
árið 79 e. Kr. lagði rómversku borgirnar 
Pompei og Herculaneum í eyði. Árið 
1991 fann hann agnir úr loftsteinum og 
setti fram kenningar um að loftsteinar á 
jörðinni hafi breytt loftslaginu og stuðlað 
að endalokum risaeðlna. Árið 2004 
fann hann borgarrústir nálægt eldfjallinu 
Tambora í Indónesíu en þar varð stærsta 
eldgos sem sögur fara af.

Hann hefur einnig verið við rann-
sóknir á grísku eyjunni Santoríní og leitt 
að því líkur að eldgos sem varð í eynni 
árið 1520 f. Kr. hafi komið af stað mikilli 
flóðbylgju sem meðal annars skall á 
eyjunni Krít og bundið enda á Minoa-
tímabilið en Minoar voru fyrrirennarar 
Forn-Grikkja.

Hann hefur einnig unnið að rann-
sóknum á Galapagoseyjum sem og 
víðar. Hann hefur hlotið fjölmargar 
viðurkenningar fyrir störf sín og hinn 2. 
ágúst næstkomandi verður hann gerður 
að heiðursfélaga hjá IAVCEI (Inter-
national Association of Volcanology and 
Chemistry of Earth´s Interior) sem eru 
alþjóðleg samtök eldfjallafræðinga.

➜ HARALDUR SIGURÐSSON ELDFJALLAFRÆÐINGUR
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kippa jafnvel sundblöðkunum af 
manni með kjaftinum. Lífríkið á 
Íslandi hafði heldur ekki kynnst 
þessari utanaðkomandi hættu og því 
er ekki ólíklegt að Ingólfur Arnar-
son hafi getað klappað fuglunum 
meðan þeir sátu í hreiðri sínu. Þetta 
er því ekkert ólíkt hugmyndum 
manna um Eden þar sem dýr og 
menn una í sátt og samlyndi.“ 

Enginn er spámaður í eigin föður-
landi
Haraldur bjó í Bandaríkjunum í 33 
ár þar sem hann vann við rannsókn-
ir sínar auk þess að kenna við stofn-
un á vegum Háskólans á Rhode 
Island. En síðastliðið haust kom 
hann með föggur sínar til Stykkis-
hólms þar sem hann býr nú þótt 
hann sé nokkuð oft að heiman við 
rannsóknarstörf. „Það er undarlegt 
til þess að hugsa en þó ég hafi verið 
svona lengi í Bandaríkjunum þá 
finnst mér ég aldrei hafa orðið að 
Kana. En þó hef ég haft það afskap-
lega gott þarna og í raun finnst mér 
það algjör forréttindi að hafa fengið 
að njóta þess besta sem landið hefur 
upp á að bjóða. En hugmyndin hefur 
alltaf verið sú að setjast hér að. En 
það ræðst af ýmsu,“ segir Haraldur 
og verður hugsi. „Ég á mér marga 
drauma. Einn þeirra er að koma upp 
eldfjallasafni en ég hef sankað að 
mér ýmsum hlutum sem myndu 
sóma sér vel þar. Bæði grjóti og 
munum frá þeim svæðum þar sem 
ég hef unnið, eins málverkum af eld-
fjöllum, eitt þeirra málaði sjálfur 
Andy Warhol og síðan eru fjölmarg-
ar ritgerðir og annað efni um eldgos 
og jarðsögu. Hugmyndin var að 
koma safninu upp á Stykkishólmi og 
leitaði ég til íslenskra stjórnvalda í 
þeim tilgangi. Ég bauð þeim alla 
þessa muni ef farið yrði í það að 
koma þessu í kring. Ég kynnti þetta 
fyrst fyrir Sturlu Böðvarssyni þegar 
hann var samgönguráðherra og var 
hugmyndum mínum vel tekið. Fall-
ist var á að borga flutninginn á mun-
unum hingað til lands og þeir eru 
komnir. Svo fór ég að athuga með 
framgang málsins árið 2005 en þá 
var þetta komið til menntamálaráðu-
neytisins. Ég fékk þau svör að skipa 
ætti vinnuhóp til að sinna þessu en 
það er eins og málið hafi sofnað þar, 
allavega virtist áhuginn eitthvað 
hafa dofnað. Þetta hefur vissulega 
valdið mér nokkrum vonbrigðum. Í 
Bandaríkjunum er ég vanur öðrum 
vinnubrögðum, þar er mönnum alla-
vega svarað játandi eða neitandi og 
ef það er gefið grænt ljós þá er málið 
keyrt áfram af fullum krafti. Nú, ef 
svarið er neikvætt getur maður bara 
leitað annað. Ég tel að það væri mik-
ilvægt fyrir Ísland að eiga slíkt safn 
en ef áhuginn er ekki fyrir hendi hér 
þá er það hægðarleikur að leita til 
annarra. Það eru margir spenntir 
fyrir þessu, hver veit nema að maður 
setji þetta upp á Hawaii en þá raskar 
það öllum hugmyndum um að setj-
ast að hér.“

Þegar úti verður ævintýri
Íslendingar eru vanir að hampa hetj-
um sínum sem gera það gott í útland-
inu. En hróður Haralds hefur þó 
ekki farið hátt hér á landi. Finnst 
honum það svekkjandi? „Ég hugsa 
ekkert sérlega mikið um það en ég 
ber sjálfur nokkra ábyrgð á því ef sú 
er raunin. Sem vísindamaður hef ég 
varað mig á því að trana mér ekki of 
mikið fram. Ég hef nefnilega fundið 
fyrir því að það getur farið fyrir 
brjóstið á kollegunum. Til dæmis fór 
félagi minn Robert Ballard flatt á 
þessu en hann fann Titanic á hafs-
botni og lét mikið á sér bera eftir 
það. Nú er svo fyrir honum komið að 
það vill varla nokkur vísindamaður 
vinna með honum. Þetta lýsir 
kannski nokkurri íhaldssemi sem 
viðgengst í hópi vísindamanna. En 
þessi varkárni mín má þó ekki verða 
til þess að ég bregðist þeirri skyldu 
minni að miðla af þekkingu minni.“

Haraldur á tvær dætur; Ásthildi 
sem getið hefur sér gott orð hér á 

landi fyrir flautuleik sinn og Berg-
ljótu sem er verkefnastjóri tónlistar 
hjá Ríkisútvarpinu. „Ég er fráskil-
inn, þar komum við kannski að nei-
kvæðu hliðinni á starfi mínu en það 
er ekki mjög fjölskylduvænt þegar 
maður er lengi fjarverandi.“ En ótt-
ast hann að þegar hægjast fer um 
hjá honum eftir ævintýralega starfs-
ævi að hann verði einmana og langt 
fyrir utan hringiðuna? „Já, því er 
ekki að neita að vissulega hugleiði 
ég þetta stundum og óttast þá einna 
helst að einangrast kannski um of.“

Það hlýtur að teljast skiljanlegt að 
sá sem hefur alið manninn á falleg-
ustu stöðum jarðar eins og Galapa-
gos, Santoríní í Eyjahafi, Karíbahafs-
eyjunum, frumskógum Indónesíu og 
víðar eigi erfitt með að una sér einn 
á einum stað. En römm er sú taug og 
hver veit nema að örlögin eigi eftir 
að leiða ævintýramanninn að fjöru-
borðinu í Hólminum en það var jú 
þar sem leiðangurinn hófst. 

KOMIÐ ÚR KAFI 
Starfið felur ýmislegt 
í sér. Hér er Haraldur 
að koma úr kafi við 
Galapagoseyjar.
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FagMennt

VILTU STYRKJA STÖÐU ÞÍNA Í ATVINNULÍFINU?

OPNI HÁSKÓLINN – FAGMENNT

NÁMSFRAMBOÐ FAGMENNTAR Á HAUSTÖNN 2008

Kynntu þér þessi námskeið nánar á heimasíðu Opna háskólans 

DIPLÓMANÁM

Alþjóðaviðskipti
Tveggja anna nám til 15 eininga.

Námið samanstendur af fimm lotum.

Kennt er á mánudögum og 

miðvikudögum frá kl. 16:30–19:30.

Hefst 15. september.

Mannauðsstjórnun
Tveggja anna nám til 18 eininga.

Námið samanstendur af sex lotum

Kennt er á mánudögum og 

fimmtudögum frá kl. 16:30–19:45.

Hefst 1. september.

Stjórnun og rekstur fyrirtækja
Tveggja anna nám til 18 eininga.

Námið samanstendur af sex lotum.

Kennt er tvisvar í viku frá kl. 16:30–

19:50.

Hefst 28. ágúst.

NÁMSKEIÐ METIN TIL EININGA

Stjórnun
Kennt er á þriðjudögum frá kl. 16:00–18:30.

Hefst 23. september.

Viðskiptalögfræði
Kennt er á mánudögum frá kl. 16:20–19:20.

Hefst 15. september.

Félagaréttur
Kennt er einu sinni í viku frá kl. 16:30–20:00.

Hefst í september.

Hugbúnaðarfræði
Kennt er einu sinn í viku.

Hefst um miðjan september.

Upplýsingatækniréttur
Kennt er á fimmtudögum frá kl. 16:30– 

19:00.

Hefst 4. september.

Árangursríkir kennsluhættir
Kennt er á mánudögum frá kl. 17–20. 

Hefst 15. september.

Burðarþolsfræði – Tölvustudd hönnun
Kennt er tvisvar í viku frá

kl. 16:30–19:00.

Hefst um miðjan september.

OPIN NÁMSKEIÐ

Mat á enskufærni 
Hefst 2. september.

C# fyrir byrjendur 
Hefst 10. september.

Enska – talmál
Hefst 16. september. 

Excel fyrir byrjendur
Hefst 16. september.

Samningatækni I & II
Hefst 26. september.

Rekstrar- og 
fjármálanám
Hefst 23. september.

Greining ársreikninga
Hefst 29. september.

Gengismál
Hefst 1. október.
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➜ MYNDLIST

Ofmetnustu meistarastykkin
Ert þú einn af þeim sem fíla ekki Shakespeare, hafa aldrei skilið klessumálverk og nenntu ekki að horfa á Guðföðurinn til enda? 
Hafðu engar áhyggjur, jafnvel helstu menningarvitar þjóðarinnar geta viðurkennt að sumt af þessu hámenningarlega dóti sé 
hreinlega ofmetið. Fréttablaðið heyrði í nokkrum þeirra og fékk að vita hvaða listamenn eða afurðir þeim fyndust hafa verið 
ofmetnar í gegnum tíðina. 

„Móna Lísa er ofmetnasta listaverk allra tíma,“ segir 
Hannes Sigurðsson, listfræðingur og forstöðumaður 
Listasafnsins á Akureyri. „Í sjálfu sér er þetta fínt verk en 
ég held það sé næstum því búið að eyðileggja það með 
of mikilli upphafningu. Þetta er örugglega þekktasta lista-
verk veraldar,“ segir Hannes og bætir því við að þrátt fyrir 
vinsældirnar sé Móna ekki besta verk Da Vincis og alls 
ekki á topp tíu lista sínum.

„Það hefur ekki verið látið svona mikið með nokkurt 
annað listaverk enda hafa listamenn gert grín að þessu í 
verkum sínum. Móna Lísa hefur hálfpartinn öðlast eigið 
líf. Ég held að þetta sé gott dæmi um það hvernig hægt 
er að eyðileggja góðan hlut með of mikilli umfjöllun og 
látum. Það er mikil mýta í kringum þetta verk, dularfulla 
brosið og allt það en að mínu mati hefur það verið 
blásið algjörlega úr samhengi,“ segir 
Hannes, sem sjálfur hefur auðvitað 
litið verkið augum. „Það er mjög 
skrítið að koma á Louvre-safnið og 
sjá hana. Þarna standa túristarnir í 
röð og bíða eftir að líta hana augum 
í gegnum gler. Þetta er eina listaverkið 
sem er varið eins og maður sér í bíó-
myndunum, held það hverfi meira 
að segja ofan í gólfið „Hollywood-
stæl“ þegar safninu er lokað.“ 

Verk sem var eyðilagt 
með upphafningu 

„Mér finnst Bertolt Brecht 
ágætt dæmi um höfund 
sem hefur verið ofmetinn 
sem leikritaskáld,“ segir 
Jón Viðar Jónsson, leikhús-
fræðingur og gagnrýnandi.

„Brecht var mjög gott 
ljóðskáld en ekki að sama 
skapi gott leikritaskáld. 
Þrátt fyrir það var honum 
hampað mikið, sérstaklega 
fyrir svona þrjátíu, fjörutíu 
árum síðan og menn 
töluðu jafnvel um að hann 
væri jafnoki Ibsens og 
Shakespeares. Sannleikur-
inn er sá að Brecht náði 
aldrei almennilegum 
tökum á því að segja sögu 
á leiksviði og þegar hann 
sá að hann gat ekki skrifað 

leikrit sem segðu sögu 
bjó hann til kenningu 
um eitthvað sem hann 
kallaði epískt leikhús en 
samkvæmt henni var 
allt í lagi að skrifa svona 
þunglamaleg og sundur-
laus verk eins og hann 
gerði,“ segir Jón Viðar og á 
þá við að Brecht hafi búið 
til skilgreininguna eftir 
á svo hún hentaði hans 
verkum.

„Ég held að menn séu 
nú almennt farnir að sjá í 
gegnum Brecht núna, alla 
vega þeir sem meta hann 
á fagurfræðilegum for-
sendum en ekki pólitísk-
um, en auðvitað eru enn 
margir sem gera það.“

Sjálfur hefur Jón Viðar 
séð fjölmargar sýningar á 
verkum hans. „Ég hef séð 

ágætar sýningar en verkin 
sem slík heilla mig ekki 
lengur, sum þeirra finnst 
mér ansi hreint vond. Ég 
get nefnt Góðu sálina frá 
Sezúan sem dæmi eða 
kennsluleikritin, þetta er 
bara sósíalistískur áróður, 
hefur ekkert listrænt 
eða manneskjulegt gildi. 
Túskildingsóperan er sjálf-
sagt vinsælasta verk hans, 
en það er aðallega að 
þakka tónlist Kurts Weill 
sem er frábær. Reyndar 
hefur því líka verið haldið 
fram fram að Elísabet 
Hauptmann, ritari Brechts 
og ástkona, eigi mestan 
heiður af verkinu,” segir 
Jón.

Menn eru farnir að sjá í gegnum Brecht

JÓN VIÐAR JÓNSSON Brecht 
kemst ekki með tærnar þar 
sem Ibsen og Shakespeare 
hafa hælana að mati Jóns.

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

„Ég hef aldrei þolað Andrew Lloyd 
Webber og held að hann sé ofmetn-
asta tónskáld heims,“ segir Jónas 
Sen, píanóleikari og tónlistargagnrýn-
andi, og sparar ekki orðin þegar hann 
ræðir um verk Webbers. „Tónlistin 
hans er uppfull af klisjum sem eru 
smurðar með óheyrilegri væmni. 
Hann semur svona sykursætar aríur 
sem falla í kramið hjá ótrúlega 
mörgum en eru í rauninni bara 
klisjur og algjört ruslfæði fyrir mér,“ 
útskýrir hann en Webber er þekktur 
fyrir söngleiki á borð við Jesus Christ 
Superstar, Cats og Óperudrauginn. 
„Hann er einhverra hluta vegna eitt 
vinsælasta söngleikjaskáld heims 

og var um langt skeið hæst launaða 
tónskáld veraldar,“ segir Jónas 

hneykslaður og viðurkennir að hafa 
lítið hlustað á tónlist hans en maður 
hreinlega komist ekki hjá því að 
heyra hana allt of oft. 

„Ef ég ætti hins vegar að nefna 
ofmetnasta tónverkið þá er það 
píanókonsertinn eftir norska tón-
skáldið Grieg. Þetta er einn vinsæl-
asti píanókonsert sögunnar og einn 
sá konsert sem hefur verið tekinn 
upp hvað oftast og er til á óteljandi 
plötum. Hann er ferlega yfirborðs-
kenndur, þegar maður fer að skyggn-
ast undir yfirborðið þá er innihaldið 
ekkert merkilegt,“ segir Jónas, sem 
hefur sjálfur spilað konsertinn en þó 
aldrei opinberlega. 

Væmnismurðar klisjur frá Webber

JÓNAS SEN Söngleikjatónskáldið 
Andrew Lloyd Webber er ekki í neinu 
sérstöku uppáhaldi hjá Jónasi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Gladiator er ofmetnasta kvikmynd allra 
tíma,“ segir Sigríður Pétursdóttir, kvik-
myndafræðingur og umsjónarpmaður 
útvarpsþáttarins Kviku á Rás 1. Hún er 
ekki lengi að svara enda segir hún að 
vinsældir myndarinnar hafi alltaf farið 
í taugarnar á sér. „Þetta er mynd sem 
fékk fimm Óskarsverðlaun árið 2000, 
þar á meðal sem besta myndin. Mér 
fannst það algjör skandall enda komu 
margar betri myndir út á þessu ári, til 
dæmis Memento, Traffic og Crouching 
Tiger, Hidden Dragon. Russell Crowe 
fékk líka Óskarinn fyrir besta leikinn en 
gerði lítið annað en að berjast við dýr 
og menn í þrjár klukkustundir. Hann 
hefur oft leikið vel en ekki þarna. Hann 
fékk bara Óskarinn út á magavöðvana,“ 
segir Sigríður og bætir því að henni 
hafi ekki bara fundist myndin leiðinleg 
heldur hafi hún einfaldlega verið 
meingölluð. „Það er fullt af myndum 
sem mér finnast leiðinlegar einfaldlega 
vegna þess að þær falla ekki að mínum 
smekk en það þýðir ekki að þær séu 
ofmetnar. Ofmetnar kvikmyndir eru 
þær sem fá viðurkenn-
ingar sem mér finnst 
þær ekki eiga skilið 
og Gladiator er svo 
sannarlega ein 
þeirra,“ útskýrir 
hún. 

„Það 
sem 
mér 

fannst einkenna þessa mynd var það 
að það var einhvern veginn of mikið 
af öllu. Allt svolítið yfirdrifið. Samtölin 
voru illa skrifuð og stirð og málfarið 
pínlega upphafið, hreinlega skrítið á 
köflum. Svo var það persónusköpunin 
en karakterarnir voru einfaldir og þá 

skorti alla dýpt. Þar fyrir 
utan fannst mér mynd-
in ofsalega langdregin, 

þetta voru endalausar bardaga-
senur þar sem maður sá ekkert nýtt,“ 
segir Sigríður og bætir því við að hún 
hafi gert nokkrar tilraunir til að horfa á 
myndina en yfirleitt gefist upp. „Þetta 
er bara léleg mynd, það er ósköp 
einfalt,“ segir hún. 

Magavöðvar ekki tilefni til 
Óskarsverðlauna

SIGRÍÐUR PÉTURSDÓTTIR „Ef ég á að 
nefna einhverja kosti við Gladiator 
þá var leikmyndin flott og hljóðið 
mjög gott. Það má eiginlega segja að 
umgjörðin öll hafi verið mjög flott en 
það finnst mér ekki standa undir Óskars-
verðlaunum.“  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Ætli ég verði ekki að nefna Játningar 
heilags Ágústínusar, því ef litið er til 
þeirra áhrifa sem sú bók hefur haft 
á vestræna hugsun í gegnum ald-
irnar er ekki um neitt smá dæmi að 
ræða,“ segir Soffía Auður Birgisdóttir 
bókmenntafræðingur. 

„Ágústínus er fyrsti Kirkjufaðirinn 
(með stórum staf) og á eftir honum 
kemur strollan með ritninguna sem 
refsivönd á pöpulinn; hótandi fólki 
helvítisógnum ef það beygir sig ekki 
og óhlýðnast, sérstaklega ef látið er 
undan listisemdum holdsins sem 
lengi hafa verið þyrnir í augum kirkj-
unnar,“ segir Soffía, sem telur bókina 
stórlega ofmetna.

„Henni hefur verið hampað 
sérstaklega sem fyrstu sjálfsævi-
sögunni og fyrsta verkinu sem lýsi 
„innra lífi“ sögumanns. Hvort tveggja 
er auðvitað rugl, þótt fyrri verk af 
þessum toga hafi ekki náð inn í hina 
bókmenntalegu „kanónu” eða það 
hefðarúrval sem karlkyns bók-
menntafræðingar hafa smíðað sér í 

gegnum aldirnar,“ segir hún.
„Og hver er hinn „ægilegi glæpur“ 

sem Ágústínus játar snemma í 
verkinu? Jú, hann stal peru af tré 
nágrannans. Út af þessum glæp leið 
hann víst miklar sálarkvalir! Hvað er 
þetta eiginlega með karlmenn og 
ávexti?

Ég stend með Evu sem að sjálf-
sögðu vildi bíta í eplið af skiln-
ingstrénu, enda fengum við konur 
skilninginn í arf frá þessari formóður 
okkar. En stóð ekki eplið í Adam, 
eins og fyrirferðarmikið barkakýlið 
vitnar um?“

Hvað er þetta með 
karlmenn og ávexti?

SOFFÍA 
AUÐUR 
BIRGIS DÓTTIR 
Segir það rugl 
að hampa 
Játningum 
heilags 
Ágústínusar 
sem fyrstu 
sjálfsævisög-
unni.
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HANNES SIGURÐSSON 
Mónu Lísu hefur verið gert 
allt of hátt undir höfði að 
mati Hannesar.
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Ekki man ég hversu lengi ég var félagi í Samtökum 
um byggingu tónlistarhúss eða hvort félagsgjöld 

mín til þeirra telji eitthvað að ráði í þeim 100 milljón-
um sem til eru í sjóðnum. Ég hef bara ekkert bókhald 
um það. En ég er ákaflega feginn að ekki virðast ætla 
að verða nein leiðindi um þennan sjóð og fagna hug-
myndinni um að nota þessa fjármuni til að smyrja 
gangverkið sem óumflýjanlega verður til þegar 
rekstur tónlistarhússins hefst.

Það vita allir sem hafa staðið að tónleikum af stærra 
taginu að söngur og hljóðfærasláttur í 1.800 manna sal 
er ekki sjálfsprottið fyrirbæri. 

Það þarf ekki nema að horfa á framkvæmdirnar 
niður við höfn til þess að átta sig á því að það mun 
kosta umtalsverðar upphæðir að troða upp í tónlistar-

húsinu. Það ræður 
enginn 250 manns á 
vaktir í byggingar-
vinnu nema borga 
fyrir það!

Þessi augljósa mynd 
af risaframkvæmd-
inni góðu (sem hægt 
er að skoða í sér-

stakri útsýnisstofu þessa dagana) er líklega hvatinn að 
spurningunni sem maður heyrir tónlistarfólk gjarnan 
velta fyrir sér. „Mun einhver hafa efni á því að spila 
þarna?“ Svarið er í raun einfalt. Þeir munu hafa efni á 
því að spila þarna sem eiga von á nógu mörgum áheyr-
endum sem borga sig inn.

Talsvert hefur borið á því að listamönnum þyki til-
hugsunin um að nýta sér nýja tónlistarhúsið yfir-
þyrmandi. Þetta sé í raun bara ráðstefnuhús, og 
tónlistin muni skipa þar krónískt annað sæti í sam-
keppni við fundahöld stórfyrirtækja. Það er aðdáunar-
vert hvernig eigendum hússins hefur tekist að klára 
steypuvinnuna án þess að opinbera áætlanir um hvern-
ig rekstrarfyrirkomulagið verður. Líklega eru þeir 
löngu tilbúnir með þetta en bíða eftir tillögum frá 
þeim sem ætla sér að nota húsið. Framboð og eftir-
spurn ráða á endanum.

Í þessari stöðu er mikilvægt að tónlistarfólk komi 
fram með sínar hugmyndir að lífinu í þessu húsi og 
sleppi því alveg að gera ráð fyrir því að þetta verði of 
dýrt, eða að einhverjar tónlistartegundir verði ekki 
velkomnar á þessi stórkostlegu svið.

Bygging tónlistarhúss í Reykjavík er ótrúlegt tæki-
færi fyrir alla músík í landinu og þegar stórhuga 
framkvæmdamenn leggja í að byggja það handa okkur 
er ekki til mikils mælst að við tökum áskoruninni sem 
í því felst að fylla það - ekki bara af músík, heldur líka 
af fólki til að hlusta á hana.

Það voru lúðrasveitarmenn sem byggðu fyrra tón-
listarhúsið í Reykjavík, Hljómskálann. Það eru til ljós-
myndir af hljóðfæraleikurum Sinfóníunnar við bygg-
ingarvinnu í Háskólabíói. Það eina sem hljómlistarfólk 
þarf að gera í nýju tónlistarhúsi í Reykjavík er að búa 
þar til músík sem er nógu áhugaverð til að fólk komi 
og fylgist með. Góður díll, ekki satt?
Höfundur er hljómlistarmaður, stjórnandi Jazzhátíðar 
Reykjavíkur og framkvæmdastjóri Íslensku tónlistar-
verðlaunanna.

PISTILLINN
Pétur Grétarsson skrifar

Samtök um tónlist 
í húsum

L
angt sumar á stríðs-
árunum var Steinn 
Steinarr í samneyti 
við þrjá myndlistar-
menn; Nínu Tryggva-

dóttur, Louisu Mattíasdóttur 
og Þorvald Skúlason. Þær stöll-
ur leigðu þá í Unuhúsi og eru 
frá þessum tíma til portrett af 
Steini. Veturinn 1943 gaf 
Helgafell, forlag Ragnars 
Jónssonar, út myndlýsta útgáfu 
af kvæði Steins, Tindátunum. 
Á fárra vitorði var að hann 
samdi einnig kvæði um Höllu, 
sem Louisa myndskreytti, en 

það kom ekki út á 
bók fyrr en 2000 hjá 
JPV. Í haust mun 
koma út þriðja bók-
verkið frá þessum 
tíma, ljóðabálkur-
inn Dvalið hjá 
djúpu vatni. 

Áður hefur 
verið gerð grein 
fyrir langri tilurð 
eins höfuðverks 
Steins, Tímans 
og vatnsins. 
Sveinn Skorri 
Höskuldsson 

fjallaði ítarlega um það á sinni 
tíð, sem og Gylfi Gröndal í 
ævisögu Steins. Í vorhefti 
Skírnis skrifaði Kristín Þórar-
insdóttir ítarlega um Tímann 
og vatnið og byggði meðal ann-
ars á óbirtu efni úr fórum 
frænku sinnar og ekkju Steins, 
Ásthildar Björnsdóttur, en úr 
hennar fórum kemur eina ein-
takið sem til er af Dvalið hjá 
djúpu vatni myndlýst af Þor-
valdi Skúlasyni. 

Eintakið fékk Ragnar í 
Smára upphaflega í hendur 
1943. Það liðu síðan tólf ár þar 
til þekktasta verk Steins, Tím-
inn og vatnið, kom út í endan-
legri útgáfu árið 1956‚ í milli-
tíðinni kom bálkurinn út í 
sérstakri bók og er ljóða-
bálkurinn því til í þremur mis-
munandi útgáfum. 

Fyrstu gerðina, Dvalið hjá 
djúpu vatni, gaf Ragnar hins 
vegar aldrei út. Kunna menn 
ekki á því skýringar og hún 
verður því gefin út í fyrsta 
skipti nú í haust í kringum 
aldar afmæli skáldsins hinn 13. 
október. 

Í þessari útgáfu eru tíu ljóð, 

fimm þeirra voru enn til staðar 
í annarri útgáfu Tímans og 
vatnsins og í lokaútgáfunni 
voru átta þeirra inni. 

Í ár er þess að minnast að 
hundrað ár eru liðin frá fæð-
ingu Steins og fimmtíu ár frá 
andláti hans. Útgáfan á Dvalið 
hjá djúpu vatni verður í tak-
mörkuðu upplagi og er sniðin 
sem næst því eintaki sem 
Steinn skilaði Ragnari og 
Ragnar gaf síðan Ásthildi 
Björnsdóttur við andlát Steins.

DVALIÐ HJÁ DJÚPU VATNI
Tindátarnir eftir Nínu Tryggvadóttur og Stein kom út 1943.

Steinn Steinarr MYND/JÓN KALDAL

Um þessar mundir fagnar Gallerí 
Ágúst eins árs afmæli sínu. 
Afmælinu er fagnað með einka-
sýningu Katrínar Elvarsdóttur, 
Margsaga / Equivocal, en forsíða á 
Menningu skartar einni af mynd-
um hennar af sýningunni, Gulum 
tjöldum.

Katrín hefur skapað sér nafn 
sem einn af sterkustu listamönn-
unum sem nýta sér ljósmynda-
tæknina sem aðalmiðil. Katrín 
segir um sýninguna: „Við erum 
stödd innandyra og horfum út. Við 
erum stödd utandyra og horfum 
inn. Kona í rauðri kápu, hjólhýsi 
eftir miðnætti, gul gluggatjöld – 
allt eru þetta vísbendingar í brota-
kenndri frásögn sem vekja upp 
spurningar frekar en gefa svör. Í 
myndaröðinni Margsaga erum við 
vitni að óljósum atburðum sem við 
höfum óvart ratað inn í. Eins og 
óboðnir gestir í sviðsmynd sem 
neitar að uppljóstra hvort hún sé 
raunveruleg eða skálduð. Brotin 

raðast saman og þröngva upp á 
okkur margræðri atburðarrás. 
Hvort sem okkur líkar betur eða 
verr.“

Hinn 16. ágúst verður opnuð 
sýningin Margsaga, sem er ellefta 
einkasýning Katrínar á Íslandi. 
Katrín útskrifaðist með BFA-
gráðu frá Art Institute of Boston 
árið 1993 og hefur síðan tekið þátt 

í fjölda samsýninga og haldið 
einkasýningar í Bandaríkjunum, 
Rússlandi, Frakklandi og víðar. 
Ljósmyndabók hennar Mórar-
nærvídd, sem unnin var með tón-
listarmanninum Matthíasi Hem-
stock, kom út hjá 12 Tónum 2005. 
Þar runnu í eitt draumkenndar 
ljósmyndir Katrínar af íslensku 
umhverfi og draugalegar hljóð-
myndir Matthíasar. Árið 2007 hélt 
Katrín tvær einkasýningar á 
Íslandi, Af þessum heimi, í Lista-
safni ASí, og Sporlaus í Þjóðminja-
safni Íslands. Katrín er jafnframt 
þátttakandi í samsýningunni End-
urkast/Reflection – íslensk sam-
tímaljósmyndun sem nú stendur 
yfir í Þjóðminjasafninu og nýlega 
kom út samnefnd bók með verk-
um frá sýningunni og viðtölum við 
listamennina. Katrín hefur hlotið 
fjölda viðurkenninga fyrir ljós-
myndir sínar; 2007 var hún til-
nefnd til Heiðursverðlauna Mynd-
stefs.

Katrín í Gallerí Ágúst

Eitt verka Katrínar á sýningunni í Gallerí 

Ágúst á horni Baldursgötu og Nönnu-

götu í Þingholtunum.

Halla sem Steinn vann með Louisu 1943 en kom fyrst út 2000.

Tónlistarhúsið: Hver hefur efni á 

að spila þar?

Í haust kemur út í 

myndlýstri útgáfu 

fyrsta safn ljóða Steins 
Steinars, Dvalið hjá 

djúpu vatni, sem rúm-

um áratug síðar varð 

að hans þekktasta 

ljóðabálki, Tímanum 

og vatninu. Mynd-

skreytingar við kvæð-

in gerði Þorvaldur 

Skúlason.

BÓKMENNTIR 
PÁLL BALDVIN 
BALDVINSSON

Dvalið hjá djúpu 

vatni, umbúða-

pappír var um 

frumritið sem nú 

kemur út.



Máttur kvenna i & ii
Háskólinn á Bifröst býður upp á rekstrar- 
nám í fjarnámi fyrir konur sem hafa áhuga á 
að bæta rekstrarþekkingu sína. 
     Markmið námsins er m.a. að gera konur í 
atvinnurekstri hæfari til að reka fyrirtæki 
sín, skapa fleiri störf á landsbyggðinni, auka 
arðsemi fyrirtækja og að efla tengslanet 
kvenna.  Námskeiðið hefst með vinnuhelgi 
á Bifröst en svo tekur við 3 mánaða kennsla 
í fjarnámi . Náminu lýkur með  vinnuhelgi 
og formlegri útskrift.

Diplóma í verslunarstjórnun
Háskólinn á Bifröst býður upp á diplóma- 
nám í verslunarstjórnun. Um er að ræða 
tveggja ára starfstengt nám á framhalds- 
skólastigi sem fram fer að mestu með 
fjarnámi.
     Markmið námsins er að auka hæfni og 
þekkingu starfsfólks sem vinnur við verslun 
og þjónustu. Að námi loknu útskrifast 
nemendur með diplómapróf í verslunar-
stjórnun en það veitir rétt til frekara náms 
við frumgreinadeild Háskólans á Bifröst.

Rekstur smærri fyrirtækja
Auknar kröfur um aukið hagræði í rekstri og 
skilvirka þjónustu fyrirtækja kalla á hald- 
góða menntun rekstraraðila. Háskólinn á 
Bifröst býður eigendum og rekstraraðilum 
smærri fyrirtækja upp á sérhæft nám sem 
svar við þeirri þörf sem skapast hefur á þeim 
markaði sem smærri fyrirtæki starfa á.
      Rekstur smærri fyrirtækja (RSF) er nám 
sem þú getur stundað með vinnu og þannig 
bætt þekkingu þína. Námið nýtist því frá 
fyrsta degi í rekstri fyrirtækis þíns.

ALLAR
NÁNARI

UPPLÝSINGAR
Á BIFROST.IS

FRUMGREINADEILD VIÐSKIPTADEILD LAGADEILD FÉLAGSVÍSINDADEILD

Diplóma í verslunarstjórnun
Máttur kvenna I og II
Rekstur smærri fyrirtækja

Áfram menntaveginn!
Símenntun við Bifröst
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MENNING    4

Forsíðumynd bókarinnar er frá 
samtökunum Blaðamenn án landa-
mæra. Ólympíuhringirnir eru 
handjárn sem minna á það að yfir 
hundrað blaðamenn og netverjar 
sitja í kínverskum fangelsum. 
Sverker Lindström hefur starfað 
við Arbetet og Aftonbladet og rit-
stýrt blaði verkalýðssambands. 
Hann er einnig höfundur bókar-
innar „Föt án landamæra“ sem 
fjallar um kjör verkafólks í kín-
verskum fataverksmiðjum. Ég 
hitti Sverker Lindström í Stokk-
hólmi og spurði hvers vegna hann 
hefði skrifað þessa bók?

„Kínversk stjórnvöld hafa ekki 
staðið við loforð sín um aukin 
mannréttindi og tjáningarfrelsi 
handa íbúum landsins. Loforð sem 
þeir gáfu þegar Alþjóðaólympíu-
nefndin valdi Kína til að halda 
leikana. Sama fólkið og skipulegg-
ur leikana brýtur mannréttindi.

Það verður að segja hlutina eins 
og þeir eru og setja þá í samhengi 
við það hvernig við lifum á Vestur-
löndum. Ef milljónir kínverskra 
verkamanna væru ekki að vinna á 
sultarlaunum í Suður-Kína og 
skapa stórfyrirtækjunum þennan 
ofsagróða þá væri heldur ekki 
áhugavert fyrir þau að styrkja og 
auglýsa sig á Ólympíuleikunum í 
Peking.“

Í bók sinni vitnar Sverker meðal 
annars í unga stúlku sem starfar 
við það að sauma íþróttaskó í verk-
smiðju í Suður-Kína: „Við förum á 
fætur á hverjum morgni klukkan 
hálf sjö. Á tíu mínútum eigum við 
að vakna, þvo okkur og klæða. 
Standa svo í biðröð í kaffiteríunni 
eftir tveimur brauðsneiðum. Svo 
stillum við okkur upp fyrir verk-
stjórann, sem lætur okkur hafa 
dagskammtinn af skömmum og 
hótunum, síðan hefst vinnan. Á 
hverjum morgni sjáum við stjörn-
urnar á himninum í myrkrinu. 
Þegar vinnudeginum lýkur og 

okkur er sleppt út aftur lýsa 
stjörnurnar þar á ný. Við vinnum 
frá sjö til ellefu, á kvöldin. Flestar 
okkar eru svangar og svelta. 
Matur inn er slæmur. Á kvöldin er 
veitt þunn kjötsúpa. Þegar stór 
pöntun berst frá Puma fáum við 
bara hálftíma í mat, síðan þurfum 
við að halda áfram að vinna.“

Þú fórst til Kína fyrir nokkrum 
árum til að skrifa bók um verka-
fólk þar?

„Já, það hafði mikil áhrif á mig 
á sjá hvernig fólk lifði og vann 
þarna. Það var í byrjun tíunda ára-
tugarins sem Deng Xiaoping opn-
aði landið fyrir erlendum stór-
fyrirtækjum og stofnaði tollfrjáls 
svæði í Suður-Kína. Það eru sterk 
tengsl á milli þessara þrælaverk-
smiðja og fyrirtækjanna sem 
græða á Ólympíuleikunum.“

 Á fólk erfitt með að tengja kjör 
kínverskra verkamanna við leik-
ana?

„Já, það virðist vera svo hjá 
fólki á Vesturlöndum. Menn bregð-
ast illa við ef íþróttamaður er 
spurður á blaðamannafundi hvað 
honum finnist um þrælalíf kín-
verskra verkamanna. Þá er púað 
allt í kring. Þetta er bakhliðin á 
nútímasamfélagi okkar. Það er 
erfitt að sjá samhengið eða menn 
vilja það ekki. Öllum finnst 
alþjóðavæðingin góð. Þetta rúllar 
áfram. Hlutirnir veða betri, heldur 
maður.“

En er ekki mikilvægt að eiga 
gott viðskiptasamband við Kína?

„Gott viðskiptasamband virðist 
nú vera dýrmætara en mannrétt-
indi, virðing fyrir mannslífum og 
tjáningarfrelsi.“

 Segðu okkur frekar frá bókinni?
„Ég skrifa um sögu Alþjóða-

ólympíunefndarinnar og segi frá 
því hversu snemma fjárhagslegir 
hagsmunir taka völdin á kostnað 
hinna fögru ólympísku loforða um 
jafnrétti og bræðralag.“

 Þú skrifar um Samaranch, fyrr-
verandi forseta Ólympíusam-
bandsins.

„Já, og sonur hans situr nú í 
stjórninni,“segir Sverker og held-
ur áfram: „Þegar Juan Antonio 
Samaranch var valinn forseti 
Ólympíusambandsins árið 1980 
jukust áhrif stórfyrirtækjanna, 
mútur og valdabarátta. Samar-
anch var áður ráðherra í fasista-
stjórn Francos einræðisherra.

Á hans tíma voru spænskir fang-
ar til dæmis látnir sauma fótbolta 
fyrir Adidas. Í bókinni byrja ég á 
þýsku Dassler-bræðrunum. Þeir 
höfðu mikinn áhuga á 
markaðs-
setningu og 
létu því skrá 
sig í Nasista-
flokkinn 
strax árið 
1933.

Viðskiptin 
gengu vel og 
skór þeirra 
slógu í gegn á 
Ólympíuleikun-
um í Berlín 
1936. Bræðurnir 
urðu smám 
saman miklir 
fjendur og upp úr 
því urðu til tvö 
fyrirtæki: Adidas og Puma.“

Í bók þinni skrifar þú um 
Ólympíu leikana í Berlín Hitlers 
árið 1936? 

„Ég tel það mikilvægt að setja 
hlutina í sögulegt samhengi. Árið 
1936 þegar sænski ólympíuhópur-
inn, alls 150 manns, var að undir-
búa brottför sína til Berlínar vakti 
það mikið uppnám þegar í ljós kom 
að einhverjum hafði tekist að 
dreifa upplýsingablaði til hópsins. 
Á því korti voru allar fangabúðir 
og fangelsi Hitlers nákvæmlega 
merkt inn. Þetta þótti mikil móðgun 
og var slegið upp í sænskum blöð-

um. Aftonblaðið skrifaði að „það 
væri skandall að reyna að skemma 
svona fyrir íþróttafólkinu okkar“. 
Þetta var Svíþjóð árið 1936. Og 
lengur, hin meistaralega kvikmynd 
Charlie Chaplin „Einræðisherr-
ann“ var á bannlista þegar hún 
kom til dreifingar 1940.“

Mátti ekki sýna Chaplin?
„Nei, hún var ekki sýnd í Stokk-

hólmi fyrr en eftir stríð. Ástæðan 
fyrir banninu var sú að sænsk 
stjórnvöld vildu ekki styggja 
Hitler. Ef svo færi að hann ynni 
stríðið væri nauðsynlegt að vera í 
góðu viðskiptasambandi við 
nasista.“

En nú eru nasistar ekki við völd 
í Peking?

„Nei, en við vitum að mannrétt-
indi eru ekki virt í Kína og fjöldi 
fólks er handtekinn vegna skoð-
ana sinna. Eftirlit með íbúunum er 
gífurlegt og öll gagnrýni bókstaf-
lega barin niður. Í fimmtu grein 
ólympíulaganna stendur: „Mis-
munun vegna kynþáttar, trúar-
bragða, stjórnmála, kynferðis eða 
annars er ósamræmanleg þátttöku 
í ólympísku hreyfingunni.”

Ætti þetta ekki einnig að gilda 
fyrir Kína í dag? Gunilla Lindberg, 
varaformaður Alþjóða-
ólympíunefndarinnar, lýsti því 

„Ólympíuleikarnir ættu að vera hátíð almennings um allan heim. Það er hneyksli 

að Alþjóðaólympíunefndin skuli hafa valið Peking í stað Toronto til að halda leik-

ana,“ segir sænski blaðamaðurinn Sverker Lindström en ný bók hans fjallar um 

Ólympíuleika, einræði og stórfyrirtæki.

BÓKMENNTIR HELGA BREKKAN

SVIKIN STÓRU

Sverker Lindström er ómyrkur í máli um samtvinnun stjórnmála og 

stórfyrirtækja við skipulag Ólympíuleikanna í Peking og ber þá saman 

við Ólympíuleikana í Berlín 1936.  MYND/HELGA BREKKAN.

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, er nýr framsækinn 

framhaldsskóli sem byggir á traustum grunni Fjöltækni-

skóla Íslands og Iðnskólans í Reykjavík. Tækniskólinn býður 

upp  á öflugt  og �ölbreytt úrval tækni- og iðnmenntunar 

ásamt námi til stúdentsprófs. Innan skólans eru ellefu 

skólar, hver með sitt sérsvið, sem saman mynda einn 

öflugasta framhaldsskóla landsins. 

Tækniskólinn leggur ríka áherslu á alþjóðleg samskipti í 

námi og starfi sem veitir nemendur og kennurum aukin 

tækifæri.

www.tskoli.is

Nýnemar eru boðnir velkomnir í skólasetningu og kynningu á skólanum miðvikudaginn 20. ágúst 

að Skólavörðuholti kl 13.30 í matsal nemenda á 3. hæð. 

Stundartöflur verða afhentar eldri nemum kl 15.00 sama dag.

Aðstoð við innritun í kvöldskóla fer fram mánudaginn 18. ágúst og þriðjudaginn 19.ágúst milli 

klukkan 17:00 – 18.30. Kennarar og skólastjórar hjálpa til við val og samsetningu stundatöflu. 

Aðstoðin fer fram í matsal Tækniskólans á Skólavörðuholti og er hann staðsettur á þriðju hæð.

 

Við hlökkum til að sjá ykkur

starfsfólk Tækniskólans

Bjallan glymur



  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Hótelstjóri er framkvæmdastjóri hótelsins og ber ábyrgð á rekstri þess, í því felst m.a.

Hæfniskröfur

Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ MRI. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ MRI, gudny@stra.is,
stra@stra.is

www.stra.is.

;

Dagleg stjórnun á rekstri hótelsins og starfsmannahaldi.

Markaðssetning hótelsins þ.m.t. samskipti við ferða- og/eða umboðsskrifstofur hérlendis og erlendis.

Áætlanagerð og önnur skýrslugerð er varðar reksturinn auk annarra fjölbreytilegra verkefna.

eru að umsækjendur hafi menntun á sviði viðskipta og reksturs auk/eða þekkingu og reynslu á sviði ferðamála og hótelreksturs.
Áhersla er lögð á forystuhæfileika, skipulagshæfni, frumkvæði og faglegan metnað til árangurs í starfi. Viðkomandi þurfa að hafa gott vald á ensku og
einu Norðurlandamáli auk íslenskunnar. Reynsla af stjórnunarstörfum er nauðsynleg.

svarar fyrirspurnum, en viðtalstímar eru frá kl. 13-15. Vinsamlega sendið eigin starfsferilskrár
til ásamt viðeigandi gögnum. Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst nk. Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst. Upplýsingar
má einnig nálgast á heimasíðu

*
*
*

Hótel Hafnarfjörður er
n ý t t 7 1 h e r b e r g j a
íbúðahótel, staðsett að
Reykjavíkurvegi 72 í
Hafnarfirði.

Hótel Hafnarfjörður er
góður kostur fyrir þá, sem
vilja njóta þess frelsis að
dvelja í studío-íbúð með
aðgengi að 1. flokks
hótelþjónustu.

Hótel Hafnarfjörður er
tilvalið gistirými fyrir
ferðalanga og starfsmenn
f y r i r t æ k j a , e n d a í
þægilegri akstursleið til
allra átta.

www.hhapartmentshotel.is.

www.stra.is

Hótel Hafnarfjörður er
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Hótel Hafnarfjörður er
góður kostur fyrir þá, sem
vilja njóta þess frelsis að
dvelja í studío-íbúð með
aðgengi að 1. flokks
hótelþjónustu.

Hótel Hafnarfjörður er
tilvalið gistirými fyrir
ferðalanga og starfsmenn
f y r i r t æ k j a , e n d a í
þægilegri akstursleið til
allra átta.

www.hhapartmentshotel.is.

www.stra.is
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Hótelstjóri Hótels HafnarfjarðarHótelstjóri Hótels Hafnarfjarðar

Viðskiptafræðingar
með reynslu af endurskoðun/uppgjörum
Vegna aukinna umsvifa leitum 
við að viðskiptafræðingum/
löggiltum endurskoðendum 
með marktæka reynslu af 
endurskoðun og/eða uppgjörum. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Viðskiptafræðingur – framhaldsnám 

 í endurskoðun og reikningshaldi er kostur

• A.m.k. 2-3 ára reynsla af endurskoðun 

 og/eða uppgjörum

• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

• Gott vald á íslensku og ensku

Æskilegt er að umsækjendur 
geti hafið störf sem fyrst.

Ferilskrá með upplýsingum um fyrri störf, menntun 

og reynslu sendist til mannauðsstjóra á netfangið 

aslaug.gudmundardottir@deloitte.is

fyrir 25. ágúst merkt „Viðskiptafræðingur“.

Nánari upplýsingar veitir Áslaug B. Guðmundardóttir 

í síma 580 3000.

Deloitte hf.

Smáratorgi 3

201 Kópavogur

Sími 580 3000

Fax 5803001

www.deloitte.is
Deloitte er leiðandi þekkingarfyrirtæki með yfir 165.000 starfsmenn á alþjóðavísu. Á Íslandi eru starfsmenn 

um 200 víðsvegar um landið og veitir fyrirtækið þjónustu á sviði endurskoðunar, reikningsskila, skatta- 

og lögfræðiráðgjafar og fjármálaráðgjafar. Deloitte leitast við að bjóða starfsmönnum sínum upp á 

sveigjanlegan vinnutíma, fjölskylduvænt starfsumhverfi og metnaðarfulla alþjóðlega endurmenntun.

FYRIRMYNDAR
FYRIRTÆKI

2008
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Alhliða rafverktaki
Rafmiðlun óskar eftir rafvirkjum og 

rafvirkjanemum til starfa.
Góður starfsandi og öfl ugt starfsmannafélag

Upplýsingar í síma 843 3523 - 843 3524 og 
á www.rafmidlun.is

Einnig er hægt að fylla út starfsumsókn 
á heimasíðu Rafmiðlunar.

Atvinna í boði
Óskum eftir rösku og stundvísu starfs-
fólki til afgreiðslustarfa við áfyllingu, 
afgreiðslu í kjötborði og kassaafgreiðslu.   
Um er að ræða heilsdagsstörf virka daga 
og vaktavinnu.  Einnig óskum við eftir að 
ráða í hlutastörf, kvöld og helgar.  
     
Frekari upplýsingar gefur verslunarstjóri í 
síma 551-0224 eða í versluninni að 
Hagamel 39.  melabudin@thinverslun.is

Lögfræðingur á ökutækjasviði

Starfið: Verkefni lögfræðings á ökutækjasviði felast m.a. í mótun laga og reglna um bíltæknileg málefni, innleiðingu EES 

gerða, viðhaldi, breytingum og túlkun skráninga- og verklagsreglna og úrskurði í málum sviðsins. 

Nánari upplýsingar veitir Dagný Jónsdóttir, framkvæmdastjóri ökutækjasviðs.  Öllum umsóknum verður svarað þegar 

ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný.  Upplýsingar um 

Umferðarstofu má finna á heimasíðu: http://www.us.is

Umsóknarfrestur er til 1. september 2008

Meistarapróf í lögfræði er skilyrði

Leitað er að einstaklingi sem er skipulagður, úrræðagóður, 

 fær í mannlegum samskiptum og góður í textavinnslu

Góð enskukunnátta og færni í norðurlandamálum er skilyrði 

Umferðarstofa var árið 2006 útnefnd ríkisstofnun til fyrirmyndar og hlaut 

2. sæti sem stofnun ársins hjá SFR árið 2008. Hjá stofnuninni starfa um 60 

starfsmenn.  Lögð er áhersla á þjónustu, áreiðanleika, árangur og jákvæðni. 

Tilgangur Umferðarstofu er að auka lífsgæði með því að auka öryggi í 

umferðinni. Stofnunin hefur innleitt stefnumiðað árangursmat og er því 

mikið lagt upp úr mælanlegum árangri. 

Rafrænt á vef  Umferðarstofu,  http://www.us.is/page/atvinnuumsokn, eða senda umsókn með 

ferilskrá á atvinna@us.is 

Senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:

 Umferðarstofa, Bt. Ólafar Friðriksdóttur, Borgartún 30, 105 Reykjavík
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PricewaterhouseCoopers hf. á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki á sviði endurskoðunar, reikningsskila, fjármálaráðgjafar, skatta- og lögfræðiráðgjafar. 
Fyrirtækið er íslenskt en hluti af alþjóðlegri keðju sem er sú stærsta á sínu sviði í heiminum. PwC hefur það að markmiði að tryggja óhæði og trúverðugleika í 
störfum sínum og veita ávallt bestu faglegu þjónustu sem völ er á. Aðgengi er tryggt að nýjungum og þróun í þjónustu með markvissu innra star� , endurmenntun 
og þátttöku í alþjóðlegu samstar� . Sterk staða fyrirtækisins byggist fyrst og fremst á afburða hæ� leikum og reynslu starfsmanna. Mikið er lagt upp úr því að 
e� a fólk í star�  og veita því brautargengi innan fyrirtækisins.

*connectedthinking

Vegna aukinna umsvifa viljum við stækka okkar góða starfsmannahóp enn frekar. Við óskum að 
ráða löggilta endurskoðendur eða viðskiptafræðinga af endurskoðunarsviði til fjölbreyttra starfa. 
Þetta er tækifæri til að starfa í krefjandi og spennandi umhver�  íslensks og alþjóðlegs viðskiptalífs, 
með þátttöku í fjölþjóðlegu samstar�  og möguleikum á hluta starfstímans ytra.

Hvaða kröfur gerum við?
Við sækjumst eftir krafmiklu samstarfsfólki, sem langar til að takast á við verðug og gefandi verkefni. 
Viðkomandi sækist eftir því að læra enn meira, trúir því að framlag hans/hennar skipti máli og einblínir 
á lausnir fremur vandamál.

� Reynsla af endurskoðunarverkefnum…
� … eða af bókhaldi, uppgjörum, skattaframtalsgerð og tengdum verkefnum
� Jákvætt hugarfar og uppörvandi framkoma
� Góð samstarfshæfni og vilji til að miðla öðrum
� Öguð vinnubrögð og skipulagshæfni 

Hvað bjóðum við?
Við bjóðum þér áhugavert starf hjá nútímalegu fyrirtæki sem er hluti af PwC endurskoðunar-
keðjunni, þeirri stærstu á sínu sviði í heiminum. Þú vinnur mikilvæg verk með góðu fólki og við 
tökum vel á móti þér.

� Góður starfsandi og tækifæri til að vaxa í star� 
� Fjölbreytt verkefni þar sem þitt frumkvæði nýtist
� Símenntun í alþjóðlegu og lærdómsríku umhver� 
� Sveigjanlegur vinnutími og áhersla á heilbrigða lífshætti

Umsóknir
Umsóknir óskast sendar Þórunni Auðunsdóttur, mannauðsstjóra, eða á www.pwc.com/is fyrir 
1. september n.k. Nánari upplýsingar veitir mannauðsstjóri, thorunn.audunsdottir@is.pwc.com   

Spennandi tækifæri fyrir endurskoðendur og viðskiptafræðinga

Áhugaverð störf í
alþjóðlegu umhver� !

Sálfræðingur 
Forvarnar- og meðferðarteymi 
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja óskar eftir að ráða 
sálfræðing í 100% starf

Óskað er eftir sálfræðingi til starfa í forvarnar- og meðfeðar-
teymi Heilsugæslu HSS. Leitað er eftir sálfræðingi sem 
sérhæfi r sig í meðferð barna og fjölskyldna þeirra. Viðfangs-
efni eru m.a. upp-eldisráðgjöf, meðferð við tilfi nningavanda 
og fjölskyldumeðferð, megináherslan er á sálfélagslegan 
vanda.

Teymið er  samstarfsverkefni Heilbrigðisstofnunnar Suður-
nesja (HSS) og sveitarfélaga á Suðurnesjum. Í teyminu starfa 
nú þegar sálfræðingur og félagsráðgjafi . 

Forvarnar- og meðferðarteymið þjónustar 0-10 ára börn og 
fjölskyldur þeirra, veitir frumþjónustu og leggur áherslu á 
að vinna fyrirbyggjandi starf. Það býður upp á einstaklings-
meðferð, námskeið, fjölskyldumeðferð, ráðgjöf og fræðslu. 
Starfi ð gerir ráð fyrir náinni þverfaglegri samvinnu við 
sérfræðinga  HSS auk fagaðila sem hafa með börn að gera á 
Suðurnesjum. 

Boðið er upp á
• Fjölbreytt og spennandi starf í stöðugri mótun
• Mikla möguleika á þróunar- og rannsóknarvinnu 
• Tækifæri til að taka þátt í mótun starfsins
• Góðan starfsanda
• Handleiðslu

Óskað er eftir 
• Einstaklingi með réttindi til að starfa sem sálfræðingur 
  á Íslandi 
• Reynsla af almennum sálfræðistörfum æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Sveigjanleiki og vilji til að taka þátt í uppbyggingu og 
  skapandi starfi 
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi 
• Áhugi á að vinna í þverfaglegu starfsumhverfi 

Allar nánar upplýsingar um starfi ð veitir Hrund Sigurðardóttir, 
yfi rsálfræðingur í síma 422 0500, netfang: hrunds@hss.is.  

Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2008 og geta 
um-sóknir gilt í 6 mánuði.  Öllum umsóknum verður svarað. 
Æskilegt að viðkomandi geti hafi ð störf 27.október. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi 
stéttarfélags. l  Umsóknir sem greina frá menntun, fyrri 
störfum og með-
mælendum skulu berast til Bjarnfríðar Bjarnadóttur starfs-
mannastjóra, Mánagötu 9, 230 Reykjanesbæ eða með 
tölvupósti á netfangið bjarnfridur@hss.is. 
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ATVINNA Í BOÐI.
Starfsfólk óskast  á Sambýlin á  Skálatúni  Mosfellsbæ 

unnið er eftir vaktakerfi   Mismunandi starfshlutföll í boði , 
einnig er laus staða næturvaktar.

Upplýsingar gefur sviðstjóri Anna Kristín í síma 5306603 
einnig er hægt að sækja um rafrænt á heimasíðu okkar 

skalatun.isInnritun nýrra nemenda 
fyrir skólaárið 2008-2009 

stendur yfi r frá 18. ágúst – 22. ágúst.

Innritaðir eru:
1. Nemendur fæddir 2002 (6 ára) í Forskóla I
2. Nemendur fæddir 2001 (7 ára) í Forskóla II
3. Nemendur á aldrinum 8-10 ára sem eru teknir  
    beint í hljóðfæranám, án undangengins 
    forskólanáms.  

Hægt er að komast að á eftirfarandi hljóðfæri:
Málmblásturshljóðfæri, þ.e. trompet, básúnu, bary-
tón, horn og túbu. Strengjahljóðfæri, þ.e. fi ðlu, víólu 
og selló. Einnig er til takmarkað pláss á píanó og 
harmóníku. Einnig er innritað í fi ðluforskóla (5-6 ára 
börn). Fullskipað er á tréblásturshljóðfæri, gítar og 
ásláttarhljóðfæri.

ATHUGIÐ AÐ FRAMBOÐ Á 
SKÓLAVIST ER TAKMARKAÐ.

 
Skrifstofa skólans á Lindargötu 51 er opin frá 

kl. 12:30-16:30 virka daga. Síminn er 562-8477. 
Það skal tekið fram að nauðsynlegt er fyrst að skrá 
nemendur í skólann með því að hafa samband við 
skrifstofuna. Til að tryggja endanlega að innritun sé 

frágengin er nauðsynlegt að innrita nemandann 
einnig í Rafræna Reykjavík á heimasíðunum 

www.reykjavik.is eða www.grunnskolar.is á sama 
tíma í ágúst eða biðja skrifstofu Tónmenntaskólans 

um aðstoð komi erfi ðleikar í ljós.

Skólastjóri

Blikksmiðir / 
Járniðnaðarmenn 

óskast
Blikksmiðja Austurbæjar ehf óskar eftir 

starfsmönnum í fullt starf.
Upplýsingar í síma 660-2930
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Starfsfólk óskast!
Kaffitería Perlunnar óskar eftir starfsfólki 

í hlutastarf og framtíðarstarf. Við bjóðum upp á 
gott vinnuumhverfi og jákvæðan anda. 

Hafið samband við Elvu: perlan@perlan.is.

Which Way World
eru nýstofnuð mannúðarsamtök sem óska eftir að 
komast í samband við einstakling eða fyrirtæki til 

að gera heimasíðu fyrir samtökin.

Upplýsingar gefur Karl í síma 770 5451

sími: 511 1144
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Leitað er eftir starfsfólki 
sem sýnir frumkvæði í starfi  
og lipurð í samskiptum ásamt 
því að hafa skipulagshæfi leika 
og jákvætt hugarfar. 

Upplýsingar veitir 
Drífa Sigurðardóttir starfsmanna-
stjóri í síma 422 3338. 
Umsóknir óskast fylltar út á 
vefsíðu Mannvits, www.mannvit.is, 
fyrir 26. ágúst 2008.

Viljum bæta við okkur kraftmiklu og metnaðarfullu fólki 

VERK- EÐA TÆKNIFRÆÐINGAR 
á sviði stjórnbúnaðar

Starfssvið: 
•  Forritun iðntölva og skjákerfa og ráðgjöf því tengd. 
•  Eftirlit með uppsetningu og prófunum. 
•  Verkefni á sviði stjórnbúnaðar, virkjana og veitna. 

Hæfniskröfur: 
•  Rafmagnsverkfræðingur eða rafmagnstæknifræðingur. 
•  Góð þekking á stjórnbúnaði æskileg. 
•  Þekking á forritun stjórnbúnaðar æskileg. 

HUGBÚNAÐARVERKFRÆÐINGAR  
eða verkfræðingar með góða þekkingu 
á hugbúnaðargerð 

Starfssvið: 
•  Smíði stórra og tæknilega fl ókinna rauntímahugbúnaðarkerfa,    
 sérstaklega kerfa þar sem gerðar eru miklar kröfur um áreiðanleika. 

Hæfniskröfur: 
•  M.Sc. próf í hugbúnaðarverkfræði með áherslu á gagnasafnsfræði    
 eða sambærileg þekking. 
•  Kunnátta á sviði gagnasafna. 
•  Þekking á sviði hönnunar, smíði og rekstri hugbúnaðarkerfa. 

HEILBRIGÐISVERKFRÆÐINGAR 
Starfssvið: 
•  Þátttaka í uppbyggingu þjónustu á sviði heilbrigðisverkfræði hjá Mannviti. 
•  Ráðgjöf á sviði heilbrigðisverkfræði og hönnun tæknikerfa. 
•  Aðstoð við val á búnaði, úttektir o.fl . tengt sérkerfum og hugbúnaði 
 í heilbrigðisgeira. 

Hæfniskröfur: 
•  B.Sc. eða M.Sc. próf í heilbrigðisverkfræði. 
•  Grunnþekking á tæknibúnaði á heilbrigðissviði. 
•  Kunnátta í forritun. 

• Góðan starfsanda. 

• Krefjandi verkefni. 

• Alþjóðlegt vinnuumhverfi .

Mannvit er stærsta verkfræðistofa landsins með yfi r 400 starfsmenn sem sinna fjölbreyttum og krefjandi 
verkefnum hér á landi og erlendis. Fyrirtækið er leiðandi í tækniráðgjöf á Íslandi og stefnir á öfl uga starfsemi 
á alþjóðamarkaði. Mannvit leggur áherslu á fyrsta fl okks starfsumhverfi  þar sem saman fer reynsla, nýsköpun, 
framsýni og símenntun. Markmið Mannvits er velferð á grunni þekkingar og vísinda en viðhorfum til verkefna 
og viðskiptavina verður best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

Við bjóðum upp á:

5 stöður við þróunarvinnu 
á Indlandi, Zambíu og Mósambík

14 mánuðir - þar af 6 mánaða undirbúningur í Noregi.  
Hefst í október/ febrúar

Vinna með HIV- og eyðnismitaða,  menntun kennara, 
við samfélagsvinnu,  götubörn.

Hafi ð samband:   sidsel@humana.org
0047 61264444

www.drh-norway.org

Veislulist Skútan óskar eftir að 
ráða matreiðsluman.

Upplýsingar veitir Sigurpáll s. 
822 8253 / 555 1810
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Stofnsettur 1896

- Lifið heil 

www.lyfja.is

Atvinnutækifæri hjá Lyfju
Vegna breytinga og vaxandi starfsemi getum við bætt lyfjatæknum, snyrti- og 

förðunarfræðingum og sölu- og afgreiðslufólki í okkar frábæra starfsmannahóp.

Störfin felast m.a. í ráðgjöf til viðskiptavina um vörur í verslun, afgreiðslu á

kassa, ráðgjöf og afgreiðslu á lausasölulyfjum og afhendingu lyfja gegn lyfseðli.

Um er að ræða störf í vaktavinnu, fullt starf í dagvinnu og hlutastarf í apótekum Lyfju 

á höfuðborgarsvæðinu. Í boði eru líflegir vinnustaðir, gott vinnuumhverfi, samkeppnis- 

hæf laun og möguleiki á starfsþróun.

Við leitum að drífandi starfsfólki með ríka þjónustulund, söluhæfileika, góða tölvu-

kunnáttu og getu til að vinna undir álagi. Reynsla af verslunarstörfum er æskileg og 

reynsla úr apóteki er kostur.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu Lyfju, www.lyfja.is 

og hjá starfsmannastjóra (thorgerdur@lyfja.is) í síma 530 3800.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til þess 

að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is.

Við leitum að sjálfstæðu,

skipulögðu og metnaðarfullu

starfsfólki sem hefur áhuga á

að ganga til liðs við framsækið

og spennandi fyrirtæki.

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og 
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því að 
starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er 
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði 
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.
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Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Leitað er eftir:
• Leikskólakennurum
• Þroskaþjálfum
• Starfsfólki með uppeldis- og háskólamenntun
• Starfsfólki með menntun eða reynslu á sviði lista
• Starfsfólki með fjölbreytta menntun og/eða starfsreynslu 

Deildarstjórar
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Kvarnaborg, Árkvörn 4, sími 567-3199
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Austurborg, Háaleitisbraut 70, sími 553-8545
Bakkaborg, Blöndubakka 2, sími 557-1240
Drafnarborg, Drafnarstíg 4, sími 552-3727
Fífuborg, Fífurima 13, sími 587-4515
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Grandaborg, Boðagranda 9, sími 562-1855
Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455
Hagaborg, Fornhaga 8, sími 551-0268
Hamraborg, Grænuhlíð 24, sími 553-6905
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099
Klambrar, Háteigsvegi 33, sími 511-1125
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Kvarnaborg, Árkvörn 4, sími 567-3199
Laugaborg, við Leirulæk, sími 553-1325
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Sólhlíð, við Engihlíð, sími 551-4870
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Steinahlíð, Suðurlandsbraut, sími 553-3280
Vesturborg, Hagamel 55, sími 552-2438
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Yfi rmaður í eldhús
Klambrar, Háteigsvegi 33, sími 511-1125
Laugaborg, við Leirulæk, sími 553-1325

Aðstoðarmaður í eldhús
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770. 
Um er að ræða 50% starf.
Klambrar, Háteigsvegi 33, sími 511-1125
Seljakot, Rangárseli 15, sími 557-2350. 
Um er að ræða 50% starf.
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099. 
Um er að ræða 50% starf.
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Kvarnaborg, Árkvörn 4, sími 567-3199.  
Um er að ræða 75% starf.
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185

Sérkennslustjóri
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770. 
Um er að ræða 50-60% starf.
Kvarnaborg, Árkvörn 4, sími 567-3199.  
Um er að ræða 50% starf.

Verkefnastjóri í fjölmenningu
Drafnarborg, Drafnarstíg 4, sími 552-3727.  
Um er að ræða 80-100 %starf.  
Helstu verkefni: Mótun fjölmenningastarfs í leikskólanum
  Skráning og mat á tvítyngdum börnum
  Handleiðsta í starfi  ef óskað er
   
Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um störfi n á heima-
síðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.
Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í viðkomandi 
leikskólum og mannauðsráðgjafar á Starfsmannaþjónustu Leik-
skólasviðs í síma 411-7000.
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við viðkomandi 
stéttarfélög.
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Félagsmiðstöðin Selið

Starfsfólk óskast
í Félagsmiðstöðina Selið
á Seltjarnarnesi

Félagsmiðstöðin Selið á Seltjarnarnesi
auglýsir eftir starfsmanni í hlutastarf
fyrir veturinn 2008-2009. Um er að
ræða starf leiðbeinenda í tómstunda-
starfi fyrir börn og unglinga á aldrinum
10–16 ára. Skilyrði er að umsækjendur
hafi náð 20 ára aldri og æskilegt er
að þeir hafi einhverja reynslu, þekkingu
eða menntun í starfi með börnum og
unglingum.
Skila skal umsóknum með upplýsingum
um menntun og fyrri störf í félagsmið-
stöðina Selið v/Suðurströnd eða í tölvu-
pósti á netfangið selid@seltjarnarnes.is

Nánar upplýsingar veitir
Margrét í síma 595-9177
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Stuðningsfulltrúi
fatlaðs nemanda

www.tskoli.is

Tækniskólinn óskar eftir stuðningsfulltrúa til að annast 

aðstoð við fatlaðan nemanda. Um er að ræða fullt 

starf. Starfsmaðurinn starfar undir stjórn kennara en 

þarf einnig að geta unnið sjálfstætt.

Hæfniskröfur:
Reynsla af starfi með fötluðum og viðeigandi menntun.

Nánari upplýsingar veitir Fjölnir Ásbjörnsson í síma 821 

5647. Umsókn sendist á netfangið fa@tskoli.is fyrir 
23. ágúst.

í  o k k a r  l i ð i ?

Actavis hf.   Reykjavíkurvegi 76-78    220 Hafnarfirði   s 550 3300   f 550 3301   @ actavis@actavis.is   w www.actavis.is   

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. Hjá Actavis starfa um 11 þúsund einstaklingar í 40 löndum, 
sem eru reiðubúnir að taka áskorunum með það að markmiði að koma Actavis í fremstu röð samheitalyfjafyrirtækja.

Actavis leitar að metnaðarfullum einstaklingum til starfa sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni.

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:

• sýnir metnað í hverju því sem það innir af hendi

• sýnir viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustulund

• leggur áherslu á samvinnu, því í sameiningu komumst við lengra en við getum ein

• ber virðingu fyrir auðlindum sínum og sýnir hagkvæmni í daglegum störfum

• hefur nægan sveigjanleika til að geta gripið tækifærin sem því gefast

• sýnir framsækni og lætur hlutina gerast

Starf við lyfjapökkun
Í starfinu felst:
• Pökkun á töflum í glös og þynnur

• Þrif á pökkunarvélum og pökkunarsvæði

• Eftirlit með pökkunarlínum

• Stillingar og breytingar á tækjabúnaði

• Skjalfesting

• Sýnataka 

• Merkingar á vörum til útflutnings

Hæfniskröfur::
• Stúdentspróf, iðnmenntun eða sambærileg menntun er kostur 

• Nákvæmni og vandvirkni

• Hæfni til að tileinka sér starfsemi flókins vélbúnaðar er kostur

Vinnutími:
• Í lyfjapökkun er um að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á  

 þrískiptum vöktum. Unnið er viku í senn á hverri vakt 5 daga  

 vikunnar og 4 daga þegar um er að ræða næturvaktir.

Vélamaður í lyfjapökkun

Í starfinu felst:
• Tæknileg umsjón/aðstoð við uppsetningar

• Breytingar og stillingar á pökkunarlínum

• Vélakeyrsla við kartona- og þynnupökkun

• Skjalfesting

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun og/eða reynsla af vinnu við vélar er æskileg

• Reynsla eða þekking úr sambærilegum iðnaði er kostur

• Nákvæmni og vandvirkni

Vinnutími:
• Í lyfjapökkun er um að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á  

 þrískiptum vöktum. Unnið er viku í senn á hverri vakt 5 daga  

 vikunnar og 4 daga þegar um er að ræða næturvaktir.

Starf í undirbúningsteymi
Í starfinu felst:
• Undirbúningur á tækjum og búnaði fyrir framleiðslu

• Regluleg þrif á framleiðslusvæðum

• Skjalfesting

Hæfniskröfur:
• Almenn menntun

• Nákvæmni og vandvirkni

• Jákvæðni og hæfni til að vinna vel í hóp

Vinnutími:
• Unnið er tvær vikur á dagvöktum og þriðju vikuna 

 á kvöldvöktum.

Störf á framleiðslusviði Actavis hf.
Actavis hf. auglýsir eftir starfsfólki á framleiðslusvið. Fyrirtækið leitar að starfsfólki sem hefur getu til að fylgja mjög nákvæmum verkferlum. 

Starfsmenn í framleiðslu fara í gegnum mikla þjálfun og þurfa að geta tileinkað sér mjög sérhæfð vinnubrögð. 

Actavis veitir starfsmönnum sínum árlega styrki til íþróttaiðkunar 

auk fræðslustyrks. Við höfum gott mötuneyti og öflugt 

starfsmannafélag auk þess sem ein af líkamsræktarstöðvum World 

Class er í húsakynnum Actavis að Dalshrauni 1. 

Nánari upplýsingar veitir Aðalheiður Rúnarsdóttir, adrunarsdottir@actavis.is. 
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 24. ágúst nk.

Starf við lyfjablöndun 
Í starfinu felst:
• Uppvigtun hráefna

• Blöndun og frumvinnsla hráefna

• Samsetning á vélum

• Skjalfesting

Hæfniskröfur fyrir störf í lyfjablöndun og töfluslætti:
• Við leitum að einstaklingum sem búa yfir hæfni til að tileinka sér starfsemi flókins vélbúnaðar

• Reynsla og/eða þekking á framleiðslu eða sambærilegum iðnaði  er kostur

• Stúdentspróf, iðnmenntun eða sambærileg menntun er æskileg 

Vinnutími fyrir störf í lyfjablöndun og töfluslætti:
• Í lyfjablöndun og töfluslætti er um að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á þrískiptum vöktum. 

 Unnið er viku í senn á dag- og kvöldvöktum og sjöttu hverju viku á næturvöktum.

Starf við töfluslátt
Í starfinu felst:
• Framleiðsla á töflum og hylkjum

• Sýnataka og framleiðslueftirlit

• Samsetning og þrif á vélbúnaði

• Skjalfesting 

KÓPAVOGSBÆR  

Fjármála- og hagsýslustjóri
Fjármála- og hagsýslustjóri er starfsmaður á fjármála- og stjórnsýslusviði Kópavogsbæjar og 
næsti yfirmaður hans er sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs, bæjarritari. 
Fjármála- og hagsýslustjóri er yfirmaður fjármáladeildar en hlutar hennar eru m.a. innheimta og 
bókhald.  Hann hefur yfirumsjón með allri fjármálastjórn þ.m.t. álagningu gjalda og innheimtu 
þeirra, lántöku bæjarfélagsins, áætlanagerð og framkvæmd þeirra svo og innkaupa- og kostn-
aðareftirliti. Hann hefur yfirumsjón með gerð ársreiknings í hendur löggilts endurskoðenda og 
samskipti við hann.  Fjármála- og hagsýslustjóri skal tryggja að starfsemin sé í samræmi við lög 
og reglugerðir, gildandi fjárhagsáætlun, sett markmið og ákvarðanir bæjarstjórnar.

Á verksviði fjármála- og hagsýslustjóra er m.a. eftirfarandi: 

• Stjórn starfsmannamála í fjármáladeild.
• Yfirumsjón með fjárstýringu, greiðsluflæði og innheimtu.
• Yfirumsjón með undirbúningi og gerð fjárhagsáætlunar bæjarins ásamt gerð greiðsluáætlana.
• Fjármálaleg ráðgjöf til forstöðumanna stofnana og sviðstjóra og samningagerð með þeim.
• Ábyrgð á  lánastýringu og samskiptum við fjármálastofnanir.
• Ráðgjöf varðandi innlendar og erlendar lántökur.  Að fylgjast með gengisþróun og vaxta-

breytingum á erlendum lánamörkuðum í samráði við aðkeypta sérfræðiaðstoð.
• Upplýsingagjöf til stjórnenda um framgang og stöðu fjárhagsmálefna bæjarsjóðs t.d. með 

árshlutauppgjörum og skýrslum.
• Stefnumótun í samræmi við markmið bæjarstjórnar um aðhald, hagkvæmni og sparnað í inn-

kaupum og rekstri bæjarins. 

Menntunar og hæfniskröfur:

• Fjármála- og hagsýslustjóri skal vera með háskólamenntun í 
 viðskiptagreinum á framhaldsstigi eða aðra skylda
 háskólamenntun er nýtist í starfi og hafa mikla reynslu 
 af fjármálastjórn og samningagerð.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Páll Magnússon, 
bæjarritari í síma 570 1500.
Umsóknir með ferilsskrá sendist á netfangið: starfsmannastjóri@kopavogur.is fyrir föstudaginn 29. ágúst.

Vantar þig
Smiði, múrara, járnabindingamenn, 

málara eða aðra starfsmenn?
Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu. 

Getur hafi ð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000
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RAMMAGERÐIN óskar eftir að ráða 
öflugan og glaðlyndan starfsmann í verslun 
Rammagerðarinnar í Hafnarstræti. 
Vinnutími 9:00-18:00

Hæfniskröfur:
• Afburða þjónustulund og hressileg framkoma
• Góð enskukunnátta skilyrði, viðbótar tungumál kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Samviskusemi
• Stundvísi

Einnig óskar Rammagerðin eftir að ráða starfsmenn 
til starfa um helgar frá 10:00-18:00

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Sigurðardóttir, 
verslunarstjóri í síma 551 1122 eða gegnum 
rammagerdin@rammagerdin.is

Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst. 
Umsókn með starfsferilskrá sendist á 
rammagerdin@rammagerdin.is

Verslunarstarf

Á  S L Ó Ð U M  F E R Ð A M A N N A

Í

ER FÉLAGSLÍF Í ÞÉR?
FÉLAGSMIÐSTÖÐVAR  REYKJANESBÆJAR

Við leitum að sjálfstæðum, skipulögðum og hugmyndaríkum einstaklingum til að starfa 
í félagsmiðstöðinni Fjörheimum og 88 Húsinu, menningarmiðstöð ungs fólks í Reykja-
nesbæ.

Ábyrgðarsvið
» Umsjón og ábyrgð á starfsemi félagsmiðstöðva fyrir börn og unglinga 

á aldrinum 14 - 16 ára og 16 - 25 ára
» Skipulagning starfsins í samráði við yfirmann, samstarfsfólk, börn og unglinga 
» Samskipti og samstarf við starfsfólk skóla, foreldra og aðra samstarfsaðila
» Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn

Hæfniskröfur
» Háskólamenntun á uppeldissviði eða sambærileg menntun
» Reynsla af starfi með börnum og unglingum
» Skipuleg og fagleg vinnubrögð
» Sjálfstæði og frumkvæði
» Færni í mannlegum samskiptum
» Almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hafþór B. Birgisson Tómstundafulltrúi 
Reykjanesbæjar í síma 898 1394, netfang: hafthor.birgisson@reykjanesbaer.is.

Umsóknarfrestur er til 25. ágúst 2008.

Hægt er að sækja um rafrænt á reykjanesbaer.is og mittreykjanes.is
Vakin er athygli á því að starfið hentar jafnt konum sem körlum.

88.is / fjorheimar.is

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á FAGLEGU STARFI Á VETTVANGI FRÍTÍMANS? 

Áhugi á heilbrigði og heilsu – 
Störf í boði hjá Maður lifandi 

Maður lifandi Hæðasmára.
Starfsmaður í 100% starf í matstofu.

Maður lifandi Hafnarborg.
Starfsmaður í 100% starf.

Hæfniskröfur:
Sjálfstæði og frumkvæði í starfi .
Góð framkoma og þjónustulund.

Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Upplýsingar um ofangreind störf veitir 
Guðmundur Guðmundsson rekstrarstjóri 

í síma 897 5701 eða á netfangið 
gg@madurlifandi.is

***********************************
Matreiðslumaður óskast í 100% starf.

Hæfniskröfur:
Áhugi á heilsumatreiðslu.

Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.
Sjálfstæði í starfi .

Upplýsingar um ofangreint starf veitir 
Steinn Óskar Sigurðsson forstöðumaður eldhúsa

í síma 691 1777 eða á netfangið steinn@madurlifandi.is
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Grunnskólar Mosfellsbæjar

Skólabyrjun 2008 
Skólasetning í grunnskólum Mosfellsbæjar 

verður föstudaginn 22. ágúst nk. 
Tímasetningu á boðun árganga er að fi nna á 

vef skólanna: lagafellsskoli.is og varmarskoli.is 
ásamt upplýsingum um upphaf kennslu og 

innkaupalista. 
 

Skráning í mötuneyti og frístundasel hefst 
18.ágúst á íbúagátt Mosfellsbæjar. 

 
Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar
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Viljum ráða starfsmenn á 
meðferðardeild Stuðla.

Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starfi  með ung-
lingum? Starfi ð felst í beinni meðferðarvinnu og tómstun-
dastarfi  og einstaklingsbundnum stuðningi við unglingana 
í meðferð í samvinnu deildarstjóra, og sálfræðinga. 

Um er að ræða spennandi og lærdómsríkt starf þar sem 
veitt er starfsþjálfun. Góður er starfsandi ríkir á Stuðlum 
og starfsmenn fá styrk til líkamsræktar.

Við erum að leita að einstaklingi sem hefur reynslu af 
vinnu með unglinga t.d. í tómstundastarfi  eða íþróttastarfi  
eða hafi  aðra þá starfsreynslu eða menntun sem að mati 
forstöðumanns nýtist í starfi . Umsækjendur þurfa að hafa 
hæfni í mannlegum samskiptum og áhuga á meðfer-
ðarstörfum. Þeir þurfa að vera stundvísir, geta farið eftir 
verklagsreglum og jafnframt sýnt frumkvæði og sjálfstæði 
í vinnubrögðum. Um er að ræða vaktavinnu og fullt starf.  
Æskilegt er að umsækjandi geti hafi  störf sem fyrst.

Með umsóknum skulu fylgja upplýsingar um menntun og 
fyrri störf ásamt sakavottorði. Laun skv. kjarasamningum 
opinberra starfsmanna.  Hægt er að sækja um störf á 
umsóknareyðublaði sem fæst á vefsíðu Stuðla 
www.studlar.is. 

Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ráðning hefur verið ákveðin.

Umsóknir berast til Stuðla - 
Meðferðarstöðvar ríkisins fyrir unglinga, 

Fossaleyni 17, 112 Reykjavík 
eigi síðar en 31. ágúst.

Auglýsingin gildir í 6 mánuði

Nánari upplýsingar veita forstöðumaður 
Sólveig Ásgrímsdóttir; netfang solveig@studlar.is og 
deildarstjórar meðferðardeildar Grétar Halldórsson; 

(gretar@studlar.is) og lokaðrar deildar Böðvar Björnsson; 
(bodvar@studlar.is) einnig í síma 530-8800.

Forstöðumaður

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar 

www.reykjavik.is/storf Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi
 borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.  

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða. Öll laus störf á Menntasviði eru auglýst á www.reykjavik.is/storf. 
Þar er að fi nna frekari upplýsingar um hverja stöðu og umsóknarfresti. Þar er einnig hægt að sækja um.

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í viðkomandi skólum. 
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög.

Skólaárið 2008 – 2009 
eru eftirfarandi stöður lausar

Menntasvið    

Álftamýrarskóli, Álftamýri 79, sími 570 8100
• Kennari á yngsta stigi
• Skólaliði

Árbæjarskóla, Rofabæ 34, sími 567 2555
• Stuðningsfulltrúi, 70% staða
• Skólaliðar, 50-100% staða

Ártúnsskóli, Árkvörn 6, sími 567 3500
• Skólaliði

Breiðholtsskóli, Arnarbakka 1-3, sími 411 7450
• Skólaliði, hlutastarf kemur til greina
• Starfsmaður skóla, gangavörður, hlutastarf kemur til greina

Engjaskóli, Vallengi 14, sími 411 7600, 664 8160
• Deildarstjóri sérkennslu, 50% deildarstjórn, 50% sérkennsla
• Stuðningsfulltrúar. tvær, 75% stöður
• Skólaliði

Fellaskóli, Norðurfelli 17-19, sími 557 3800
• Umsjónarkennari í 2. bekk

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Skólaliði í eldhús, 80-100 % staða
• Skólaliðar, 2 stöður í gæslu og ræstingu
• Stuðningsfulltrúi, 70% staða v/forfalla ágúst – 1. nóv. nk.

Fossvogsskóli, Haðalandi 26, sími 568 0200 / 664 8190
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Þroskaþjálfi 
• Starfsmaður skóla til að sinna nemendum í leik og starfi 
• Tónmenntakennari, 50% staða, góð stundaskrá í boði

Hagaskóli, Fornhagi 1, sími 535 6500
• Samfélagsfræðikennari, 10 stundir
• Skólaliði í eldhús, 70-100% staða

Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 664 8200, 664 8201
• Deildarstjóri sérkennslu
• Skólaliði
• Raungreina- og samfélagsfræðikennari, afl eysing v/fæðingar- 
  orlofs frá 15.sep. til 15. des. 
• Sérkennari eða þroskaþjálfi ; sérdeild fyrir einhverf börn

Háteigsskóli, v/ Háteigsveg, sími 530 4300, 664 8215
• Þroskaþjálfi , afl eysing v/fæðingarorlofs, 50–100% staða
• Stuðningsfulltrúi í 5. bekk, 50% staða

Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Náms- og starfsráðgjafi , hlutastarf kemur til greina
• Sérkennari

Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411 7828, 664 8265, 664 
8266
• Umsjónarkennari í 4.-5. bekk
• Raungreinakennari á unglingastigi
• Sérkennari á unglingastigi
• Starfsmenn í íþróttahús á kvöldin

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Stuðningsfulltrúi, til að vinna með nemendum á yngsta stigi
• Kennari á yngsta stigi

Laugalækjarskóli, v/Laugalæk, sími 588 7500
• Skólaliði

Réttarholtsskóli, v/Réttarholtsveg, sími 553 2720
• Starfsmaður til gangavörslu, 50% starf, afl eysing til áramóta

Rimaskóli, Rósarima 11, sími 411 7720, 664 8320
• Umsjónarkennari í 4.bekk möguleiki á tímabundnu starfi  til 
áramóta.
• Skólaliði

Selásskóli, v/Selásbraut, sími 567 2600
• Skólaliði, 50-100% staða

Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411 7500, 664 8330
• Skólaliði

Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Stuðningsfulltrúi, 50-75% staða
• Skólaliði, 50-100% staða
• Þroskaþjálfi , 50-100% staða
• Sérkennari á miðstigi, 50-100% staða

Víkurskóli, v/Hamravík, sími 545 2700, 664 8345
• Umsjónarkennarar á yngsta stigi
• Umsjónarkennarar á miðstigi
• Tónmenntakennari í tímabundnar afl eysingar 
• Skólaliði í mötuneyti

Ölduselsskóli, Ölduseli 17, sími 411 7470
• Þroskaþjálfi 
• Skólaliði
• Bókasafnsfræðingur eða Starfsmann á bókasafn, til afl eysingar í okt.

Vilt þú verða heilbrigðisritari?
Nokkur pláss eru laus á heilbrigðis-

ritarabraut Fjölbrautaskólans við 
Ármúla. Kennt er samkvæmt nýrri 
námskrá heilbrigðisritara. Umsókn-
um skal skilað á skrifstofu skólans 
á umsóknareyðublöðum sem þar 

fást.  Einnig er hægt að prenta um-
sóknareyðublaðið út af heimasíðu 
skólans, www.fa.is.  Nánari upp-

lýsingar veitir Kristrún Sigurðardóttir 
kennslustjóri, netfang: run@fa.is.

               Skólameistari

50 ára eða eldri!
Perlan óskar eftir starfsmanni í dyravörslu 
og fatahengi um kvöld og helgar. Leitum 
sérstaklega að karlmanni 50 ára eða eldri.

Hafið samband við Guðna:
899 5870  /  perlan@perlan.is.
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Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi 
húsnæðismála að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum 
og að fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka möguleika fólks á að 
eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins við viðkomandi stéttarfélag. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ívar Ragnarsson, sviðsstjóri fjármálasviðs.

Umsóknir óskast sendar til Emilíu Sveinbjörnsdóttur, verkefnisstjóra starfsmannahalds Íbúðalánasjóðs 

á netfangið emilia@ils.is eða í bréfpósti í Borgartún 21, 105 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst næstkomandi

   verkfræði eða stærðfræði 

Sérfræðingur í áhættustýringu óskast til starfa á fjármálasviði Íbúðalánasjóðs.

Meiraprófsbílstjóri óskast í 
farþegafl utninga um helgar-
nætur, uppl. í síma 858-5868

H
u

g
sa

 s
é

r!

Okkur vantar áhugasamt fólk 
til starfa  á kaffi bari okkar.
Störf sem um er að ræða eru kaffi barþjónar  í 
fullt starf. Nánari upplýsingar veitir Valgerður í 

síma  864 9661  Vinsamlegast sendið umsóknir  á 
valgerdur@kaffi heimur.is

Kaffi heimur ehf. er framsækið fyrirtæki í rekstri kaffi bara 
sem starfa undir merkjum Te & Kaffi .  Í dag bjóðum við upp 

á frábæra kaffi menningu á 8 starfstöðvum.   Kaffi heimur 
ehf. leggur metnað sinn í að  vera með stílhreina kaffi bari 
þar sem áhugi á te, kaffi  og súkkulaði fær að dafna.  Eitt af 
meginmarkmiðum Kaffi heims ehf. er að  byggja upp sterka 

liðsheild og framreiða ávallt besta bollann
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Skálateigur
Flóahreppur 801 Selfoss
Frístundabúskapur

Stærð: 244 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 51.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 48.500.000
Rúmgott 244 m2 einbýlishús í Flóahreppi 801 Selfoss er nú til sölu. Húsið er mjög skemmtilega hannað en
það  telur  góða  forstofu,   þrjú  mjög  rúmgóð  svefnherbergi,  sjónvarpshol,  salerni,  stórt  eldhús  með
glæsilegri innréttingu, stofu, stórt þvottahús og góðan bílskúr með geymslulofti.  Öll  gólfefni eru mjög góð
viðarparket og mustang flísar. Þetta er hús þar sem er hátt til lofts og vítt til veggja, hús sem stendur á ca.
3,5 ha lóð í sveitasælunni eign sem vert ver að skoða nánar. Sjón er sögu ríka

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 897 7027

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8977027

Skálateigur
Flóahreppur 801 Selfoss
Frístundabúskapur

Stærð: 244 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 51.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 48.500.000
Rúmgott 244 m2 einbýlishús í Flóahreppi 801 Selfoss er nú til sölu. Húsið er mjög skemmtilega hannað en
það  telur  góða  forstofu,   þrjú  mjög  rúmgóð  svefnherbergi,  sjónvarpshol,  salerni,  stórt  eldhús  með
glæsilegri innréttingu, stofu, stórt þvottahús og góðan bílskúr með geymslulofti.  Öll  gólfefni eru mjög góð
viðarparket og mustang flísar. Þetta er hús þar sem er hátt til lofts og vítt til veggja, hús sem stendur á ca.
3,5 ha lóð í sveitasælunni eign sem vert ver að skoða nánar. Sjón er sögu ríka

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 897 7027

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8977027

Skútuvogur 1F
104 Reykjavík
Atvinnuhúsnæði! Laust strax!

Stærð: 347,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 50.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 70.000.000
Um er að ræða atvinnuhúsnæði til sölu eða leigu á tveimur hæðum, hvor hæðin er um 173,7 fm, alls 347,4
fm.  Neðri  hæðin er  með innkeyrsluhurð og lagerrými.  Á efri  hæðinni  eru skrifstofur.  Forstofa  og móttaka
eru í  opnu rými, náttúrsteinn á gólfi.  Tvær rúmgóðar skrifstofur og fundaraðstaða í  opna rýminu eru með
parketi. Eignin er laus strax en einnig er hægt að skoða leigumöguleika á húsnæðinu. Nánari upplýsingar
veitir Sigurður, sölufulltrúi RE/MAX Torg í GSM: 898 6106, netfang: sg@remax.is

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

sg@remax.is

Nánari uppl. í síma 898 6106

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

898 6106

Vesturbrúnir 5, Sumarhús
Grímsnesi, Ásgarðslandi
Gróðursæld og útsýni!

Stærð: 48 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 16.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 12.900.000
Um er að ræða lítinn sumarbústað á 7.727 fm eignarlóð með stækkunarmöguleika. Eignin er með stofu,
eldhús, tvö svefnherbergi  og baðherbergi.  Húsið er í  góðu standi  en margt er í  sinni  upprunulegu mynd.
Búið er að gera sökkul og tilbúnar teikningar fyrir stækkun á húsinu um 33,0 fm. Rafmagn og heitt og kalt
vatn er í  húsinu. Tilvalið fyrir  þá sem vilja vinna sjálfir  við stækkun. Sumarhúsið er á mjög fallegum stað í
Grímsnesinu, mikil gróðursæld og fallegt útsýni. Sjón er sögu ríkari!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

sg@remax.is

Hringdu og bókaðu skoðun 898-6106

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

898 6106

Ástún 4
200 Kópavogur
Kakó og pönnukökur á staðnum

Stærð: 47,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 10.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.770.000
Komið inn í lítið hol með skáp. Eldhús er hluti af stofu með upprunarlegri innréttingu. Stofan er björt með
parketi á gólfi og gengi út á mjög stórar svalir til vesturs. Svefnherbergið er rúmgott með vesturglugga og
góðum fataskáp. Baðherbergið er upprunalegt með innréttingu. Þvottahús er á hverri hæð með þvottavél
fyrir  5  íbúðir.  Í  sameign  er  geymsla  íbúðar,  hjólageymsla  og  stórt  leikherbergi.  Sameignin  er  öll  mjög
snyrtileg. Húsið nýlega tekið í gegn og málað.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Ólafur Geir
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

oligeir@remax.is

Opið
Hús

þriðjud. 19 ágúst milli kl. 17 og 18

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

6921649

Þinghólsbraut 76
200 Kópavogur
Glæsilegt Einbýlishús

Stærð: 183,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 31.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 65.900.000
Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað 183,5 fm einbýlishús með bílskúr og stórum útipalli með heitum potti
á  rólegum  og  skjólgóðum  útsýnisstað í  vesturbæ  Kópavogs.  Áhvílandi  hagstætt  lán á  4.15@  vx.  að
fjárhæð 35 millj. kr.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Ásmundur Sveinss
Sölufulltrúi

asmundur@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 18 ágúst milli 18 og 18:30

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

861 9300

770 4141

Engjasel 86, 109 Reykjavík
Góð fyrstu kaup - Laus fljótlega
Lækkað verð!! Gott áhvílandi lán.

Stærð: 114 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 13.520.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Komið er inní fallega forstofu með ljósum skápum og parketi á gólfi. Eldhús er snyrtilegt með upprunalegri
innréttingu sem hefur  fengið andlitslyftingu.  Mjög falleg ofnastæða frá Eirvík  og keramik hellur.  Mjög gott
þvottahús er  innaf  eldhúsi.  Borðstofa  og stofa  með útgengi  út  á  rúmgóðar  svalir.  Lítið  barnaherbergi  og
rúmgott hjónaherbergi með góðu skápaplássi og parketi á gólfi. Mjög snyrtilegt baðherbergi. Góð geymsla
í sameign. Sér stæði er í bílakjallara. Afar falleg íbúð í góðu fjölbýli.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.14:00 - 14:30

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

692 3344

8228283

Nesvegur 41
107 Reykjavík
Glæsileg 4ra herbergja íbúð

Stærð: 120,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 19.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 42.900.000
Sérlega falleg 4-5 herbergja íbúð í fjórbýli á frábærum stað í vesturbænum. 121 fm samkvæmt fmr. Stæði í
bílageymslu. Mikið endurbætt að undanförnu að innan og er öll hin glæsilegasta. Svalir yfirbyggðar að hluta
nú í sumar. Baðherbergi nýlega tekið í gegn á mjög smekklegan hátt. Sturta og baðkar, hiti í gólfi. Flísalagt
og mjög snyrtilegt þvottahús er innaf baðherbergi. Hiti er í gólfi á yfirbyggðu svölunum sem stækkar stofu
mikið. Rúmgóð herbergi. Geymsla í sameign.  SJÓN ER SÖGU RÍKARI !!!

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sun kl.16:00 - 16:30

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

692 3344

8228283



Kársnesbraut 110
200 Kópavogur
Möguleiki á stækkun

Stærð: 302,2 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 8.310.000
Bílskúr: Nei

Verð: 0
Atvinnuhúsnæði í Kópavogi með möguleika á byggingarétt. Tilboð óskast. Gott 302,2 fm atvinnuhúsnæði
með sérinngangi og góðri innkeyrslu. Góð útiaðstaða og næg bílastæði.  Hátt til lofts í hluta eignar. Bókaðu
skoðun hjá Hannesi í síma 699 5008

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Bókið skoðun í síma 699 5008

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

699 5008

Bræðratunga 20
200 Kópavogur
Raðhús á rólegum stað

Stærð: 135 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 19.835.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
Sjarmerandi eldra raðhús á tveimur hæðum á rólegum stað í suðurhlíðum Kópavogs. Forstofa er flísalögð
með skápum. Gestasnyrting er  með flísum á gólfi.  Samliggjandi  stofa og borðstofa á palli  með parketi  á
gólfi. Eldhús er rúmgott með borðkrók og búri. Inn af eldhúsi er þvottahús sem er nýtt sem herbergi í dag.
Þaðan er  gengið út  í  bakgarð.  Á efri  hæð eru tvö svefnherbergi  með nýlegu parketi,  tvö fataherbergi  og
upprunalegt baðherbergi með baðkari og glugga. Dúkur á gólfi. Stór geymsla.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Katrín Óskarsdóttir
Sölufulltrúi

katrin@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 16:00 TIL 16:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

616-6642

Fléttuvellir 20
221 Hafnarfjörður
Laust við kaupsamning

Stærð: 230,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: tilboð
Glæsilegt  einbýlishús  á  einni  hæð  með  stórum  innbyggðum  bílskúr,  staðsett  á  fallegri  hornlóð  að
Fléttuvöllum. Húsið er framleitt úr forsteyptum húseiningum en arkitekt þess er Kristinn Ragnarsson. Húsið
er  fullbúið  að  utan  og  tibúið  undir  málningavinnu  að  innan.  Lofthæð  er  að  hluta  til  3,5  metrar.  Þrjú  góð
svefnherbergi og stórar og bjartar samliggjandi stofur. Gott lán frá ÍLS að upphæð 20 milljónir getur fylgt.
Eign sem er viðhaldslítil og er laus við kaupsamning.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Katrín Óskarsdóttir
Sölufulltrúi

katrin@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 17:00 TIL 17:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

616-6642

Seilugrandi 2
107 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja með bílskýli

Stærð: 100,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 18.425.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Falleg  4ra  herbergja  íbúð  með  sérinng.  af  svölum  og  stæði  í  bílageymslu.  Forstofa  með  náttúruflísum  á
gólfi. Stofa og borðstofa  með parketi á gólfi og þaðan er útgengt á suðursvalir. Eldhús er opið í stofu með
snyrtilegri innréttingu og náttúruflísum á gólfi. Hjónaherbergi er rúmgott með fataskáp og dúk á gólfi. Tvö
barnaherbergi með dúk á gólfi. Baðherbergi er með gráum flísum, baðkari með sturtu og glugga. Tengi f.
þvottavél. Stór geymsla í kjallara sem ekki er inn í fm. fjölda eignar.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Katrín Óskarsdóttir
Sölufulltrúi

katrin@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 15:00 - 15:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

616-6642

Kvíslatunga 47-49
Parhúsalóð í Leirvogstungu

Stærð: 278 fm
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2008
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 19.900.000

Remax  Senter  kynnir:Glæsilega  parhúsalóð  við  kvíslatungu  47-49.  Góð  lóð  á
útsýnisstað í  Leirvogstungunni í  Mosfellsbæ  sem  búið  er  að  teikna  stórt  og
fallegt 278 fm parhús á. Sökklar uppsteyptir. Búið er að fylla inn í sökklana. Allar
skolplagnir  komnar  auk  drens.  Teikningar  fylgja(byggingarnefndar
teikningar)Húsið er teiknað af Byggingar og skipulagshönnun ehf. Auk veglegar
rafmagnsteikningar semeru hannaðar af Lúmex. Verð pr.lóð 19.900.000 Á neðri
hæðinni er reiknað með stofu, eldhúsi, skrifstofu, snyrtingu, geymslu, þvottarhús
og  bílskúr.  Útgengi  er  af  neðri  hæðinni  út í  garð.  Efri  hæðin  skiptist  í
hjónaherbergi  með innangengt  inn í  fatherbergi  og  snyrtingu. 2  barnaherbergi,
stórt  baðherbergi  og  sjónvarpshol.  Af  efri  hæðinni  er  útágengt  út á  ca.79  fm
svalir  sem  gert  er  ráð  fyrir  heitum  potti.  Eigendurnir  eru  til í  að  skoða  skipti  á
tilbúnum íbúðum.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Sölufulltrúi

borg@remax.is

arg@remax.is

Skoðar skipti á tilbúnum eignum

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

522 2800

8996753



Ásvallagata 40 - studíóíbúð
101 Reykjavík
Í nágrenni háskóla og miðbæjar

Stærð: 34,9 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 6.080.000
Bílskúr: Nei

Verð: 13.400.000
Sniðug stúdíóíbúð í reisulegur fjölbýli á besta stað í Vesturbænum! Þessi litla íbúð hefur allt það sem íbúð
þarf að hafa en er samt bara 34,9 fm. Íbúðin er skemmtilega skipulögð þannig að pláss nýtist ótrúlega vel.
Hún skiptist í íbúðarherbergi sem er bæði stofa og svefnherbergi með útgengi á stórar austursvalir. Eldhús
krókur  og  borðkrókur.  Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  og  er  með  sturtu.  Snyrtileg  sameign  með
þvottahúsi og hjólageymslu. Rúmgóð geymsla. Næg bílastæði.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

annamargret@remax.is

Anton Máni
Sölufulltrúi

antonmani@remax.is

Opið
Hús

.Opið hús kl. 17:30-18

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

892 0684

615 0005

Melhagi 11, miðhæð
107 Reykjavík
Gullmoli í Vesturbænum!!!

Stærð: 148,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 20.240.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.700.000
Falleg  sérhæð  með  bílskúr  á  fjölskylduvænum  stað  við  hlið  Melaskóla  í  hjarta  Vesturbæjarins.  Sniðugt
skipulag  fyrir  barnafólk.  Stór  stofa  með  útgengi  á  suðursvalir  og  útsýni  yfir  garðinn  og  skemmtilegt
leiksvæði  fyrir  börn.  Stór  borðstofa  og  bókaherbergi.  Eldhúsið  er  með  upprunalegri  innréttingu,  nýl.
hvítlökkuð af fagmanni. Baðherb nýl. flísalagt með baðkari.  Tvö rúmgóð svefnherb og snyrting í sér álmu.
Skipt um þak 2004, nýl plastparket. Íb. er nýlega máluð. Skemmtileg eign á vinsælum stað.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

annamargret@remax.is

Anton Máni
Sölufulltrúi

antonmani@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16-16:30

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

892 0684

615 0005

Efstaland 18, 
108 Reykjavík
Sæt íbúð með sólríkum sérgarði

Stærð: 47,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 9.040.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.500.000
Gullfalleg, opin og björt íbúð á jarðhæð með sólríkum sérgarði. Gott skipulag og í anda 6. áratugarins. Lítil
forstofa,  mikið  skápapláss.  Stórt  baðherb,  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  sturta.  Björt  stofa  með  útgengi  í  lítinn
sérgarð. Svefnherb. er m. miklu skápaplássi og stórum gluggum. Á milli svefnherb. og stofu er rennihurð.
Hægt  að  opna  á  milli  og  gera  úr  stofu  og  svefnherb  og  eldhúsi  eitt  stórt  opið  rými.  Parket.  Þvottah,
geymsla og hjólag við hlið íbúðar. Sniðug eign fyrir einstakling eða par.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

annamargret@remax.is

Anton Máni
Sölufulltrúi

antonmani@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15-15:30

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

892 0684

615 0005

Rjúpnahæð 8
210 Garðabær
Glæsilegt einbýli m/ 2 auka íbúðum

Stærð: 296 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 46.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 87.000.000
Glæsilegt  einbýli  á  endalóð  á  frábærum  útsýnisstað  í  Garðabæ.  Eignin  er  einstök  þar  sem  tvær
einstaklingsíbúðir eru á neðri hæð hússins. Báðar eru þær með sérinngangi og hægt er að hafa leigutekjur
af  þeim  upp  á  allt  að  150  þús.kr  á  mánuði.  Glæsileg  verönd  er  í  suður  með  heitum  potti  og  góðum
skjólvegg. Gengið er inn í aðaleignina á efri hæð hússins. Fjögur mjög góð svefnherbergi eru í henni ásamt
tveimur baðherbergjum og opnu stofu, borðstofu og eldhús rými. Gott útsýni er frá stofunni.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnud. frá 15:00-15:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694-4000

895-6107

Hafdís
Rafnsdóttir

Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Birgisdóttir

Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

bergsteinn@remax.is

Opið hús sunnudag frá 17:00-17:30
Mjög rúmgóð og björt 3ja herbergja endaíbúð 
með  yfirbyggðum svölum í L og stæði í bíla- 
geymslu í góðu lyftuhúsi í hjarta Garðabæjar. 
Íbúðin er vel staðsett og stutt í alla þjónustu.

Opið hús sunnudag frá 14:00-14:30
Glæsilegt endaraðhús með bílskúr. Frábært 
útsýni af svölum. Innkeyrsla er hellulögð og lóð 
með verönd. Mikil lofthæð og lýsing inn- felld. 
Gólfefni: flísar og olíuborið gegnheil eik.

Hringdu og bókaðu skoðun.
Fallegt og vel skipulagt einbýlishús. Húsið 
er 154.7 fm á einni hæð og þar að auki er 
rúmgóður bílskúr 40 fm. Stór timburverönd með 
rafmagnsheitapotti. Húsið er staðsteypt.

Opið hús sunnudag frá 17:00-17:30
Glæsileg og mjög vel skipulögð 4ja herbergja 
íbúð með bílskúr á 2. hæð í fallegu fjölbýli í hjarta 
Garðabæjar. Frábært útsýni er úr íbúðinni út á 
sjó. Íbúðin er á 1 og 1/2 hæð.

Hrísmóar 4 - 210 GarðabærGlósalir 2 - 201 Kópavogur

Verð: 25.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 107 fm                   Bílageymsla: Já

Verð: 53.500.000
Herbergi: 4
Stærð: 171 fm               Bílskúr: Já Bílskúr: Já

Bílskúr: Já

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Furuvellir 11 -221 Hafnarfj.Hrísmóar 11 - 210 Garðabær

Verð: 52.900.000
Herbergi: 4-5
Stærð: 195 fm         Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 138 fm

OPIÐ
HÚS

Opið hús þriðjudag frá 18:30-19:00
Falleg og björt  4ja herb. íbúð á 2. hæð.  í góðu 
fjölbýli, nýmáluðu að utan í Hlíðunum. Eigninni 
fylgir herbergi í sameign sem er í útleigu. 2 stofur 
og 2 herbergi eru í íbúðinni. 

Opið hús mánudag kl 18:30 - 19:00
Falleg og rúmgóð 3 herb íbúð á 4 hæð í lyftuhúsi. 
Mikið útsýni er úr íbúðinni og er stutt í náttúruperlur eins 
og Rauðavatn og Elliðavatn. Tengi er fyrir þvottavél á 
baðherbergi. Svalir snúa í suð-vestur.

Opið hús mánudag frá 17:30-18:00
Góð 4ra herbergja íbúð á frábærum stað. Tvö 
Svenherbergjanna eru innan íbúðar en eitt er 
í kjallara og er mjög stórt 16 fm, hentar vel til 
útleigu (30-35 þús kr leiga á mán).

Opið hús þriðjudag frá 17:30-18:00
Falleg neðri sérhæð þar sem örstutt er út í nát-
túruna. Eignin er um 140fm en aðeins skráðir 80 
fm hjá FMR. Í íbúðinni eru 2 svefnherbergi og 2 
stofur. Heitur pottur á palli.

Bogahlíð 12 - 105 ReykjavíkÁrskógar 8 - 109 ReykjavíkFurugrund 74 - 200 Kópavogur

Verð: 25.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 98 fm

Verð: 39.900.000
Herbergi: 2-3
Stærð: 94 fm                     Bílageymsla: Já

Verð: 21.900.000
Herbergi: 3-4
Stærð: 85 fm

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Efstahlíð 6 - 220 Hafnarfjörður

Verð: 32.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 140 fm

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Opin hús sunnudag, mánudag og þriðjudag      895-6107/694-4700

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabæ - Sími: 520 9595 - www.remax.is

Glæsileg penthouse íbúð á 13.hæð í 60 ára og 
eldri blokk miðsvæðis í Reykjavík.  Lofthæðin 
í íbúðinni er 4.5-5 m að hluta. Tvær lyftur eru í 
húsinu og mikil þjónusta.

SELD



Ásbúð 82 - 210 GBR

Hannes og Teymi kynna

Opið hús mánud. 18. ágúst kl 18:00-18:30
Fallegt tvíbýli. Rúmgóðar og bjartar stofur, 
fallegur hlaðinn arinn. Stór garður með verönd. 
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Verð: 48.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 185,2 fm

OPIÐ
HÚS

Bakkastaðir 40 – 112 RVK

Opið hús mánud. 18. ágúst kl 19:00-19:30
Falleg eign með frábæru útsýni. Vel skipulagt 
með stórum rýmum. Fullbúið innan sem utan 
með góðum garði, palli og hellulögðu plani. 
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Verð: 54.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 185,3 fm

OPIÐ
HÚS

Fróðaþing 23 - 230 KÓP

Opið hús mánud. 18. ágúst kl 18:00-18:30
Glæsilegt einbýlishús í byggingu staðsett nálægt       
Elliðavatni og skilast fullbúið að utan en fokhelt að 
innan. Lóð grófjöfnuð, mögulegt að fá eignina afhenta 
lengra komna. Sölumaður Hannes s: 699 5008

Verð: 57.900.000
Herbergi: 7
Stærð: 274,1 fm

Verð: 58.300.000
Herbergi: 7
Stærð: 274,1 fm

OPIÐ
HÚS

Verð: 35.000.000
Herbergi: 5
Stærð: 150 fm

Fróðaþing 6 – 203 KÓP

Opið hús mánud. 18. ágúst kl 19:00-19:30
Öll skipti skoðuð. Húsið er hraunað að utan. 
Eikarparket og náttúrusteinn á gólfum. 
Eikarviður í innréttingum og hurðum. 
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

OPIÐ
HÚS

Hrísmóar 11 – 210 GBR

Opið hús mánud. 18. ágúst kl 19:00-19:30
Gott 35 milljón kr lán fylgir. Ein fallegasta útsýni-
síbúðin í Garðabæ. Mikið endurnýjuð penthouse 
íbúð. Hús tekið í gegn að utan fyrir 3 árum. 
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Verð: 39.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 200 fm

Verð: 69.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 229,6 fm

OPIÐ
HÚS

Hólmvað 48 – 110 RVK

Opið hús mánud. 18. ágúst kl 18:00-18:30
Tveggja hæða raðhús með innbyggðum bílskúr. 
Eignin er steinuð að utan. Húsið skilast fullbúið en 
þó er hægt að fá það afhent í því ástandi sem það 
er í í dag. Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Verð: 49.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 172,4 fm

OPIÐ
HÚS

Kjarrmóar 50 – 210 GBR

Opið hús þriðjud. 19. ágúst kl 18:00-18:30
Endaraðhús með bílskúr á góðum stað í 
Garðabæ. Eignin er nokkuð stærri en fm segja 
til um.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Verð: 39.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 140 fm

OPIÐ
HÚS

Kambasel  56 – 109 RVK

Opið hús þriðjud. 19. ágúst kl 19:00-19:30
Vel skipulögð nýuppgerð íbúð í fjölbýli. Nýjar 
innréttingar, innihurðir og baðherbergi algjör-
lega tekið í gegn. Stigagangur tekinn í gegn 
fyrir 2 árum. Sölumaður er Kristín s: 824 4031

Verð: 26.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 111,4 fm

OPIÐ
HÚS

Naustabryggja 18 - 110 RVK

Opið hús þriðjud. 19. ágúst kl 19:00-19:30
ATH. Þriggja milljón kr lækkun, 12% lækkun. 
Skemmtileg íbúð á fyrstu hæð ásamt stæði og 
geymslu í bílageymslu. Stór sólpallur. 
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Verð: 24.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 95 fm

OPIÐ
HÚS

Þorfinnsgata 4 – 101 RVK

Bókaðu skoðun
Falleg hæð með aukaherbergi í kjallara sem býður 
upp á góðar leigutekjur.  Gott eldhús með sérsmíðaðri 
innréttingu. Góður garður, skjólveggur og hellulögð 
verönd mót suðri. Sölumaður er Þórdís s: 770 8100

Verð: 27.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 100,6 fm

Keilugrandi 8 – 107 RVK

Opið hús þriðjud. 19. ágúst kl 18:00-18:30
Frábær fyrstu kaup. Vel skipulögð íbúð í vestur-
bænum. Húsið var sprunguviðgert, málað og 
skipt um þak fyrir 2 árum. Einstaklega snyrtilegur 
stigagangur. Sölumaður er Kristín s: 824 4031

Verð: 18.900.000
Herbergi: 2
Stærð: 52,2 fm

OPIÐ
HÚS

Asparás 4 – 210 GBÆ

Bókið skoðun hjá Hannesi í síma 699 5008
Falleg íbúð á jarðhæð með sérinngangi og 
stórum suðurpalli. Íbúðin er mjög rúmgóð, 
geymsla og þvottahús eru innan íbúðar. 
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Verð: 30.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 104,1 fm

Suðurhólar 26 – 111 RVK

Bókið skoðun hjá Ingunni í síma 698 8080
Falleg 3 herbergja íbúð á 3 hæð í góðu fjölbýli. 
Stutt í alla þjónustu. 
Sölumaður er Ingunn s: 698 8080

Verð: 19.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 91 fm

Hringbraut 19 – 220 HFJ

Bókið skoðun hjá ingunni í síma 698 8080
Glæsileg 3 herbergja íbúð á jarðhæð með sér 
suðurverönd. Nýtt gler í allri eigninni. Glug-
gapóstar eru nýjir að hluta til. 
Sölumaður er Ingunn s: 698 8080

Verð: 19.500.000
Herbergi: 3
Stærð: 69,6 fm

Framnesvegur 32 – 101 RVK

Bókið skoðun hjá Ingunni í síma 698 8080
Falleg, nýlega standsett 3 herbergja íbúð í 
tvíbýli á vinsælum stað í vesturbænum. 
Sölumaður er Ingunn s: 698 8080

Verð: 21.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 75 fm

Skildinganes 4 – 101 RVK

Bókið skoðun hjá Ingunni í síma 698 8080
Falleg íbúð í þríbýlishúsi. Sameiginlegur 
garður. Gler og gluggar nýjir. Þak tekið í gegn 
fyrir 5 árum. 
Sölumaður er Ingunn s: 698 8080

Verð: 22.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 86,4 fm

Helluvað 13 – 110 RVK

Bókið skoðun hjá Ingunni í síma 698 8080
Góð yfirtakanleg lán frá Íbúðalánasjóði. 
Glæsilegt útsýni, stæði í bílageymslu. Falleg 
eikarinrétting með graníti í eldhúsi. Þvottahús 
innan íbúðar. Sölumaður er Ingunn s: 698 8080

Verð: 26.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 96,2 fm

Flétturimi 36 – 112 RVK

Bókið skoðun hjá Ingunni í síma 698 8080
Sérlega falleg, rúmgóð og björt íbúð á annari 
hæð með sérinngangi af svölum.  Flott útsýni. 
Barnvænt hverfi. 
Sölumaður er Ingunn s. 698 8080

Verð: 23.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 97,5 fm

Sóleyjarimi 5 – 112 RVK

Bókið skoðun hjá Kristínu í síma 824 4031
Glæsileg eign með bílskýli. Íbúð fyrir 50 ára 
og eldri á góðum stað í Grafarvogi.  Stutt í alla 
þjónustu.
Sölumaður er Kristín s: 824 4031

Verð: 28.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 99,2 fm

Veghús 1 – 112 RVK

Bókið skoðun hjá Kristínu í síma 824 4031
Yfirtakanleg lán frá Glitni upp á 16,6 m. 
Falleg íbúð á jarðhæð með bílskúr.  Íbúðin er 
nýmáluð.
Sölumaður er Kristín s: 824 4031

Verð: 20.900.000
Herbergi: 2
Stærð: 78,7 fm

Hannes
Steindórsson
Sölustjóri
699 5008
hannes@remax.is

Þórdís
Hermannsdóttir
Sölufulltrúi
770 8100
thordis@remax.is

Kristín
Skjaldardóttir 
Sölufulltrúi
824 4031
kristins@remax.is

Ingunn
Björnsdóttir 
Sölufulltrúi
698 8080
ingunnb@remax.is

Friðfinnur
Magnússon
Sölufulltrúi
823 8964
fridfinnur@remax.is

Svavar
Friðriksson
Sölufulltrúi
698 1834
svavar@remax.is

Gunnar
Ólason
Sölufulltrúi
694 9900
gunnarolason@remax.is

Þórarinn
Jónsson
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skilpasali
thorarinn@remax.is



SUNNUDAGUR  17. ágúst 2008 17

Geysir bistro og bar
Ertu sá sem við leitum að?  

Við erum að leita að hressu og duglegu fólki til 
þjónustustarfa.  Kvöld- og helgarvinna.  Reynsla 
ekki verra. Annars kennum við þér það sem þarf.  

Ef þú hefur áhuga, þá endilega 
hringdu í s. 661 8759, Helga

Ernst & Young býður metnaðarfullu fólki hvetjandi starfsumhver� þar sem hæ�leikar hvers og eins fá að njóta sín. 
Við felum starfsfólki okkar ábyrgð og hvetjum það til að sýna frumkvæði.

Forsenda fyrir gæðum og faglegum vinnubrögðum er að starfsfólki líði vel bæði á vinnustað og utan hans.               
Við erum sveigjanleg og reynum að koma til móts við ólíkar þar�r starfsmanna vegna vinnu- og frítíma.

Hafðu samband ef þú hyggur á starfsframa í endurskoðun, upplýsingar veitir Hildur Pálsdóttir                

í síma 595 2500, ey@ey.is

Ernst & Young er alþjóðleg keðja endurskoðunarfyrirtækja með y�r 130.000 starfsmenn í 140 löndum.               

Okkar samstarf – þinn styrkur

Viðskiptafræðingar / viðskiptafræðinemar

Eykt ehf. /  Skúlagötu 63 /  105 Reykjavík

Sími: 595 4400 /  Fax: 595 4499

Netfang: eykt@eykt.is /  www.eykt.is

34 ára, austurrískur maður, bakari og konditor að 
mennt með alþjóðlega reynslu óskar eftir vinnu.

Ýmisl. Kemur til greina. 
Uppl í síma 8479139 og 5523691.

13
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NTV er öflugur einkaskóli sem stofnaður var 

árið 1996. NTV býður upp á fjölbreytt nám með 

aðaláherslu á lengra starfsnám og undibúning 

nemenda fyrir krefjandi störf á vinnumarkaði.

Hjá NTV starfar hópur fólks með mikla sérþekkingu 

á sínu sviði. Vegna aukinna umsvifa þurfum við að 

bæta við okkur kennurum í hlutastörf.

    TÖLVUKENNARI
Við leitum að einstaklingi með yfirgripsmikla tölvu-
þekkingu. Viðkomandi þarf að hafa reynslu af hagnýtri 
tölvunotkun og samskiptahæfni til að miðla þeirri 
þekkingu. Starfið er bæði lifandi og fjölbreytt. 

Viðkomandi þarf að vera fljótur að tileinka sér nýjungar 
og sýna frumkvæði í starfi. Vinnutíminn er breytilegur. 

Starfssvið:
•  Kennsla í skráastjórnum og tölvugrunni (Windows)

•  Kennsla í notkun á Office 2007 pakkanum

•  Kennsla í notkun á Photoshop

•  Kennsla í viðskiptagreinum (Verslunarreikningur og bókhald)

•  Ýmis tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Yfirgripsmikil þekking á ofangreindum 

    starfssviðsþáttum er skilyrði

•  Háskólamenntun er æskileg

•  Reynsla af kennslu 

•  Hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði

•  Gerð er krafa um öguð og sjálfstæð vinnubrögð

Skriflegar umsóknir óskast fyrir 1. september. 

Nánari upplýsingar veitir Jón Vignir (jvk@ntv.is) eða í 
síma 5444500.  Nánari upplýsingar um skólann er að 
finna á heimasíðu skólans www.ntv.is

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN

VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

Rafkaup hf - Ármúla 24 - 108 Reykjavík - www.rafkaup.is

Rafkaup hf er þjónustufyrirtæki sem 

sérhæfir sig í sölu og þjónustu á lömpum, 

lampabúnaði, ljósaperum og 

innlagnaefni. Markmið Rafkaups er að 

vera ávall í fremstu röð varðandi þjónustu 

og markaðssetningu á þeim vörum sem 

fyrirtækið selur. Rafkaup er umboðsaðili 

margra þekktra vörumerkja eins og 

SYLVANIA, DELTA LIGHT og TARGETTI.   

Rafkaup var stofnað árið 1982.

Rafkaup óskar eftir að 
ráða í eftirtalin störf.

1. Bókhald - fjármál - laun:
 Starfið felur í sér færslu bókhalds, umsjá fjármála og launa, ásamt  
 almennum skrifstofustörfum.

2. Innflutningur - pantanir o.fl.:
 Starfið felur í sér pantanir og samskipti við erlenda birgja,   
 tollskýrslugerð, umsjón með birgðahaldi ásamt almennum   
 skrifstofustörfum.

3. Sölumaður heildsölu:
 Starfið felur í sér sölu- og tilboðsgerð til endursöluaðila. Ráðgjöf við  
 val á lýsingu og lýsingarbúnaði. Samskipti við hönnuði. Reynsla af  
 sambærilegu starfi æskileg.

Upplýsingar um aldur, menntun og fyrri störf sendist á 
oskar@rafkaup.is fyrir 25. ágúst.

Aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar í Jökulsárgljúfrum

Starfið felur m.a. í sér:

• Eftirlit, vöktun og uppbyggingu í Jökulsárgljúfrum
• Verkstjórn með sumarstarfsmönnum
• Vinnu við að bæta aðgengi gesta
• Fræðslu og upplýsingagjöf
• Vinnu við verndar- og skipulagsáætlanir
• Skýrslugerð
• Önnur tilfallandi verkefni
Aðstoðarmaður er jafnframt staðgengill 
þjóðgarðsvarðar.

Eftirfarandi kröfur um menntun, reynslu 
og þekkingu eru hafðar til viðmiðunar 
við val á umsækjendum:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Áhugi, þekking og reynsla á náttúruvernd 

og umhverfismálum
• Góð íslensku- og enskukunnátta, önnur 

tungumál kostur

Eftirfarandi kröfur um hæfni eru hafðar 
til viðmiðunar við val á umsækjendum:

• Hæfni til ákvarðanatöku og framkvæmd ákvarðana
•  Skipulagshæfileikar og þjónustulund
• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
hlutaðeigandi stéttarfélags. Bæði konur og karlar eru 
hvött til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir um ofangreint starf skulu hafa borist 
Vatnajökulsþjóðgarði, Jökulsárgljúfrum, 
671 Kópasker, eigi síðar en 8. september nk.

Upplýsingar um starfið veitir Hjörleifur Finnsson, 
þjóðgarðsvörður í Jökulsárgljúfrum,
sími 842 4360 eða hjorleifur@vatnajokulsthjodgardur.is

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf aðstoðarmanns þjóðgarðsvarðar í Jökulsárgljúfrum laust til umsóknar. 
Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun, sem sér um rekstur Vatnajökulsþjóðgarðs, en landsvæði hans nær 
yfir u.þ.b. 12.000 km2.

Vatnajökulsþjóðgarður skiptist í fjögur rekstrarsvæði: Norðursvæði, Austursvæði, Suðursvæði og Vestursvæði. 
Starf aðstoðarmanns þjóðgarðsvarðar í Jökulsárgljúfrum tilheyrir Norðursvæði. 

Um er að ræða fjölbreytt, krefjandi og skemmtilegt starf í einstöku umhverfi. 

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR
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Velferðasvið

   

Verkefnastjóri

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Laus er staða verkefnastjóra á skrifstofu Velferðarsviðs. 
Starfi ð felst í þróun velferðarþjónustu með sérstakri áherslu 
á rannsóknir, tölfræði og gagnavinnslu og úttektir á sviði 
velferðarþjónustu. Um fullt starf er að ræða.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði félagsvísinda
• Þekking á rannsóknaraðferðum á sviði félagsvísinda
• Þekking á tölfræði og gagnavinnslu
• Góð tölvukunnátta, sérstaklega á tölfræðiforritinu SPSS
• Sjálfstæði, frumkvæði og sveigjanleiki í starfi 
• Gott vald á framsetningu efnis á rituðu og mæltu máli
• Gott vald á erlendum tungumálum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
viðkomandi stéttarfélags.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Reykdal, deildarstjóri 
rannsókna- og þjónustumats, netfang: 
gudrun.bjork.reykdal@reykjavik.is og í síma 411 9000.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf 
fyrir 1. september n.k.
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Síld og fi skur ehf
Dalshrauni 9b, Hafnarfi rði.

Síld og fi skur ehf óskar að ráða bókara til starfa á skrifstofu 
félagsins í Hafnarfi rði.

Starfi svið:
• Bókun og afstemming fjárhags- og lánardrottnabókhalds
• Almenn skrifstofustörf 

Æskilegt er að starfsmaður hafi  góða tölvuþekkingu 
og þekkingu á Navision.

Við leitum að einstaklingi sem er metnaðarfullur, hefur 
góða þjónustulund, getur sýnt frumkvæði, er sveigjanlegur 
og skipulagður.

Síld og fi skur ehf er rótgróið framleiðslufyrirtæki sem 
sérhæfi r sig í vinnslu á áleggi og öðrum kjötvörum.  Síld og 
fi skur er dótturfélag Langasjávar ehf og systurfélag Matfugls 
ehf sem er leiðandi í eldi og framleiðslu á kjúklingi, Mata 
hf sem sérhæfi r sig í dreifi ngu á ávöxtum og grænmeti og 
Salathússins ehf sem er leiðandi í framleiðslu á salötum.

Áhugasamir sendi inn skrifl egar umsóknir á 
netfangið gunnar.g@mata.is 

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 750 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

SKIPSTJÓRI OG VÉLSTJÓRI
ÍSTAK óskar eftir að ráða skipstjóra og vélstjóra til starfa á efnisflutninga-

pramma við dýpkunarframkvæmdir.

GRÖFUSTJÓRI
ÍSTAK óskar eftir að ráða gröfustjóra til starfa á pramma við dýpkunar-

framkvæmdir.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sambærilegum störfum og

geti hafið störf fljótlega.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur launakjör íKynnið ykkur launakjör í 

leikskólum í Kópavogi.leikskólum í Kópavogi.  

Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri frá 1. sept.
 • Leikskólak. frá 20. ágúst
 • Sérkennsla frá 1. sept.
Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennari
Baugur:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
  v/sérkennslu
Dalur:  554 5740
 • Leikskólak.þroskaþjálfi/leiðbein. 
 • Starfsmaður í skilastöðu 1. sept.
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennari 
 • Leikskólasérk./þroskaþjálfi í haust
Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari
Fífusalir:  570 4200
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólakennari - myndlist, tónlist
 • Leikskólakennari - íþróttasalur
Grænatún:  554 6580
 • Sérkennslustjóri 50%
 • Leikskólakennarar 
 • Leikskólak/þroskaþj. 100% 
Hvarf:  570 4900
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennslustjóri, sem fyrst
 • Sérkennari/leikskólakennari
 • Aðstoð í eldhús
Kópahvoll:  554 0120
 • Leikskólakennari 
 • Leikskólak/þroskaþj. í stuðning 50% f.hád.
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólakennari til að leiða tónlistarstarf
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennari 
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Deildarstjóri
 • Leikskólak. á deild/sérkennsla/íþróttir
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn  

 og unglinga með sérþarfir
 • Aðstoð við heimilisstörf
Molinn, menningar- og tómstunda-
miðstöð ungs fólks:
 • Starfsfólk 100% eða hluta störf
 • Umsjón með kaffihúsi

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
 • Umsjónarkennari á yngra stig 
 • Þroskaþjálfi 100%
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
 • Námsráðgjafi 100%
 • Matráður í starfsmannaeldhús 80 -100%
Hörðuvallaskóli:
 • Skólaliði II – gangavörður/ræstir
 • Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
 • Matráður starfsmanna
Kársnesskóli:
 • Stuðningsfulltrúi
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50% e. hád.
 • Gangavörður/ræstir 100%
Lindaskóli:
 • Starfsfólk í Dægradvöl hlutastörf 
  50% kl. 13 - 17
Salaskóli:
 • Starfsmaður í eldhús   

 hlutastarf eða fullt starf
 • Skólaliðar II – gangav/ræstar  

 hlutastarf eða fullt starf
 • Starfsfólk í Dægradvöl hlutastarf
Smáraskóli:
 • Stærðfræðikennari á unglingastigi   

 v/fæðingarorlofs, frá hausti til áramóta
Snælandsskóli:
 • Gangavörður/ræstir – skólaliði II
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl
 • Skólaliði II, gangav/ræstir 100%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Áfengis- og vímuefnaráðgjafi 
Óskað er eftir áfengis- og vímuefnaráðgjafa 

í fullt starf.
Hæfniskröfur
Við leitum að starfsmanni með:
-  reynslu á sviði áfenigs- og vímuefnaráðgjafar
-  frumkvæði og metnað í starfi 
-  hæfni í mannlegum samskiptum  
Viðkomandi þarf að vera reiðubúin/inn til að taka þátt í 
teymisvinnu og þróunarstarfi .

Í boði er áhugavert og spennandi starf í góðu vinnuumhverfi  
undir handleiðslu félagsráðgjafa.  Vegna kynjahlutfalls á 
vinnustaðnum leitum við sérstaklega  eftir karlmanni. 

EKRON, starfsþjálfun er sértæk einstaklingsmiðuð 
atvinnutengd starfsþjálfun/endurhæfi ng fyrir óvirka 
áfengis- og vímuefnaneytendur.

Umsóknir skulu berast fyrir 20. ágúst n.k. og veitir 
Herdís Hjörleifsdóttir, félagsráðgjafi  frekari upplýsingar í 
síma 567 12 12 eða á netfang herdis@ekron.is

Umsóknir sendast til EKRON, starfsþjálfun, 
Smiðjuveg 4b, 200 Kópavogi.
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ÞJÓNUSTULIÐI 
RÆSTING

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða þjónustu-
liða til ræstinga og umsjónar með umgengni í 
skólanum á dagvinnutíma. Möguleiki á hlutastörfum.

Laun eru skv. sérstökum samningi Efl ingar og 
fjármálaráðuneytis. 

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans í 
síma 594 4000 hjá skrifstofustjóra eða ræstingastjóra.
      

Skólameistari

Læknaritari
Reykjalundur endurhæfi ngar-
miðstöð SÍBS óskar eftir að 
ráða löggiltan læknaritara. 
Við leitum að starfsmanni í 80 – 100% starf og 
mikill kostur er að viðkomandi geti byrjað sem fyrst.

Óskað er eftir skrifl egum umsóknum 
ásamt starfsferilsskrá fyrir 27. ágúst.  

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má 
fi nna á heimasíðunni: www.reykjalundur.is

Nánari upplýsingar gefur:
Guðbjörg Gunnarsdóttir, 
mannauðsstjóri
Sími 585-2143
gudbjorg@reykjalundur.is
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Til leigu 
120 ferm. skrifstofuhúsnæði við Ármúla.

Til leigu gott húsnæði á 3. hæð í hornhúsi við 
Ármúla. Húsnæðið skiptist í 5 herbergi og 

sameiginlegt rými. Sanngjörn leiga sem innifelur al-
lan sameiginlegan kostnað. Frekari upplýsingar 

fást hjá dogd@myway.com.

Starfsfólk óskast í allar stöður.
Upplýsingar í síma 897 0930

steakandplay@steakandplay.is
siggi@steakandplay.is

Grensásvegi 5-7

SPORT BAR - STEIKHÚS
fyrir alla aldurshópa
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Skóladeild, Glerárgötu 26, Akureyri

   

Leikskólinn Iðavöllur óskar 
eftir að ráða leikskóla-
kennara í 100% stöðu sem 
fyrst.

Leikskólinn Pálmholt óskar 
eftir að ráða leikskóla-
kennara í 100% stöðu sem 
fyrst.

Leikskólinn Kiðagil óskar 
eftir að ráða leikskóla-
kennara í 100% stöðu sem 
fyrst.

Leikskólinn Síðusel óskar 
eftir að ráða leikskóla-
kennara í 100% stöðu og 
einnig hlutastöðu sem 
fyrst.

Leikskólinn Sunnból óskar 
eftir að ráða leikskóla-
kennara í 100% stöðu sem 
fyrst.

Óskað er eftir sjálfstæðum, 
ábyrgum og jákvæðum 
einstaklingum. Mikilvægt 
er að þeir eigi auðvelt með 
mannleg samskipti og séu 
tilbúnir til að takast á við 
skemmtilegt starf með 

börnum. Tekið verður tillit 
til samþykktar bæjarstjór-
nar Akureyrarbæjar um 
jafnréttismál við ráðningu 
í starfi ð.

Ef ekki tekst að ráða leik-
skólakennara verða aðrar 
umsóknir teknar til greina.

Frekari upplýsingar er 
að fi nna á heimasíðu 
Akureyrar: http://www.
akureyri.is/ undir þjónusta/
störf í boði. 

Einungis er tekið á móti 
rafrænum umsóknum á 
heimasíðu Akureyrarbæjar:
www.akureyri.is

Aðgengi að tölvu og aðstoð 
við innskráningu umsókna 
stendur til boða á Amtsbó-
kasafninu og í þjónustuan-
ddyri Ráðhússins.

Umsóknarfrestur er til 
25. ágúst  2008
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Spennandi tækifæri ! 
Veitingarekstur / aðstaða upp á 16 fm. á Stjörnutorgi 

Kringlunnar til sölu. Hagstæð og þægileg kaup. 

Upplýsingar veitir Kristinn í síma: 898-7924
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Grunnskólar Mosfellsbæjar

Skólabyrjun 2008 
Skólasetning í grunnskólum Mosfellsbæjar 

verður föstudaginn 22. ágúst nk. 
Tímasetningu á boðun árganga er að fi nna á 

vef skólanna: lagafellsskoli.is og varmarskoli.is 
ásamt upplýsingum um upphaf kennslu og 

innkaupalista. 
 

Skráning í mötuneyti og frístundasel hefst 
18.ágúst á íbúagátt Mosfellsbæjar. 

 
Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar

Velferðasvið

   

Styrkur til háskólanáms fyrir karla

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar veitir í samvinnu við 
Félagsráðgjöf Háskóla Íslands námsstyrk fyrir skólaárið 
2008-2009. Styrkurinn er að upphæð kr. 300.000.- og verður 
úthlutað í september 2008.

Styrkurinn er veittur karlmönnum sem leggja stund á löggilt 
starfsréttindanám í félagsráðgjöf.

Styrkurinn er kenndur við Þóri Kr. Þórðarson, prófessor og 
fyrrum borgarfulltrúa, sem var brautryðjandi nútíma félags-
þjónustu í Reykjavík en markmið styrkveitingarinnar er að 
fá fl eiri karla til félagsráðgjafastarfa við velferðarþjónustu í 
Reykjavík og stuðla að jafnrétti undir formerkjum jákvæðrar 
mismununar, sem felur í sér að ef hallað er á annað kynið sé 
réttlætanlegt að grípa til tímabundinna aðgerða til að jafna 
kynjahlutfall í ákveðnum stéttum og atvinnugreinum.

Styrkveitingin er jafnframt hluti samstarfs Velferðarsviðs við 
Félagsráðgjöf Háskóla Íslands, en það samstarf felur m.a. í sér 
starfsþjálfun félagsráðgjafanema og, rannsóknarstarf.

Umsækjendur þurfa að leggja fram skrifl ega umsókn þar sem 
eftirfarandi atriði koma fram:

• Nafn, kennitala, heimilisfang og fjölskylduaðstæður
• Upplýsingar um starfs- og námsferil
• Stutt ritgerð með hugmyndum umsækjanda um félags-
ráðgjöf og mikilvægi þess að karlmenn laðist að greininni

Það skilyrði fylgir úthlutun styrksins að styrkþegi skuldbindur 
sig til að starfa hjá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar í a.m.k. eitt 
ár eftir að starfsréttindanámi lýkur.

Úthlutunarnefnd, skipuð fulltrúum Velferðarsviðs og Félags-
ráðgjafar Háskóla Íslands velur væntanlega styrkþega úr hópi 
umsækjenda.

Umsóknum skal skilað til skrifstofu Velferðarsviðs, Borgartúni 
10-12, 105 Reykjavík eða á tölvupóstfangið: 
ester.osk.traustadottir@reykjavik.is fyrir 31. ágúst nk.

Reykjavík 17. ágúst 2008
Sviðsstjóri
Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar

Kópavogsbær auglýsir byggingarétt til úthlutunar á eftirtöldum lóðum: 

Atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum auk kjallara:
Tónahvarf (neðan götu) 3, 5 og 7.
Lóðirnar eru frá 5591-5640 fm að stærð

Atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum:
Tónahvarf (ofan götu) 8.
Lóðin er 5035 fm að stærð.

Lóðagjöld – Af lóðum greiðast gatnagerðar- og yfi rtökugjöld. 
Yfi rtökugjöld vegna lóðar nr. 8 eru kr. 14.370 kr. pr. m2 lóðar.
Yfi rtökugjöld vegna lóða nr. 3-7 eru kr. 16.760 kr. pr. m2 lóðar.
Gatnagerðargjöld eru skv. gjaldskrá.
Framangreind gjöld taka mið af byggingavísitölu sem er 440,9 stig og breytast með henni. Lágmarks gatna- og 
yfi rtökugjöld eru innheimt við úthlutun byggingaréttar. 

Ofangreindar lóðir eru byggingarhæfar.  Nánar verður kveðið á um afhendingu í úthlutunarbréfi . 
Úthlutunargögn ásamt umsóknareyðublöðum og úthlutunarreglum fást afhent hjá þjónustuborði Kópavogs, 
Fannborg 2, 1. hæð, alla virka daga frá  kl. 08:00 -16:00. Úthlutunargögn fást afhent fyrir kr. 1000. Einnig má 
nálgast úthlutunargögn á vefsíðu kópavogsbæjar www.kopavogur.is 

Umsóknum skal skilað á sama stað fyrir kl. 16:00 föstudaginn 12. september n.k. 
Vakin er athygli á reglum að fyrirtækjum ber að skila ársreikningi sínum fyrir árið 2007.
Byggingarétti á lóðum verður úthlutað með fyrirvara um samþykkt deiliskipulags. 

Bæjarstjórinn í Kópavogi.

Vatnsendahvarf – Atvinnuhúsnæði. 
Úthlutun á byggingarétti.

Útboð nr. 14520 - Áætlunarakstur á sér-
leyfi sleiðum á Íslandi 2009 – 2010. 

Ríkiskaup, f.h. Vegagerðarinnar, óska eftir 
tilboðum í áætlunarakstur á sérleyfi sleiðum á 
Íslandi 2009-2010 

Um er að ræða útboð á endurgreiðslu kostnaðar 
að frádregnum tekjum vegna farþegafl utninga 
í áætlunarakstri á tveimur þjónustusvæðum og 
þremur stökum sérleyfi sleiðum: 

•  Þjónustusvæði 1: Suðurland. 
•  Þjónustusvæði 3: Vesturland og Norðurland. 
•  Leið F9: Höfn–Djúpivogur–Breiðdalsvík–
   Egilsstaðir. Einungis ekið á sumrin. 
•  Leið F29:  Akureyri–Raufarhöfn–Þórshöfn. 
•  Leið F30: Akureyri–Laugar–Skútustaðir–
   Reykjahlíð–Egilsstaðir. 

Útboðsgögn eru aðgengileg á vef Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is.

Skila skal tilboðum til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 
105 Reykjavík fyrir klukkan 13:45, fi mmtudaginn 
25. september og verða þau opnuð þar sama dag 
klukkan 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska. 

Útboð skila árangri!

FORVAL ALÚTBOÐ
Fasteignafélag Árborgar óskar eftir umsóknum um þátt-

töku í alútboði vegna viðbyggingar við  

SUNDHÖLL SELFOSS. 
Verkið nær til hönnunar, byggingar og fullnaðarfrágangs.

Viðbyggingin er áætluð brúttó um 2.150 m², 
sem dreifast á þrjár hæðir. 

Skiladagur verksins er áætlaður 15. apríl 2010.
Forvalsgögn fást afhent frá og með 

þriðjudeginum 19. ágúst n.k. á skrifstofu 
Framkvæmda- og veitusviðs Árborgar, 

Austurvegi 67, 800 Selfossi og skal skila 
þeim útfylltum á sama stað eigi síðar en 

föstudaginn 29. ágúst 2008, fyrir kl. 12:00.

Sveitarfélagið Árborg
Framkvæmda- og veitusvið

Internet Ráðgjöf    
Til sölu viðskiptasérleifi  á sviði internet 

ráðgjafar ogvefsíðugerðar. Frábært dæmi 
fyrir sjálfstætt starfandi einstakling. 

Upplýsingar í síma 825-0090.

Styrkir

Til sölu

Útboð



 TOYOTA HILUX DOUBLE CAB SR D/C, 
ek. 6 þús.km, Diesel, Beinsk, cd, rafm. 
rúður , stigbretti ofl. Ásett verð 2990 
þús.kr, áhvílandi 2400 þús.kr !!!

VANTAR BÍLA Á STAÐINN !!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Nýir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum. Við finnum drauma-
bílinn. Yfir þrjár milljónir bíla á skrá. 
Allt að 30% lægra verð. Dæmi um 
2007/2008: Acura TSX, frá 3.390 þús., 
Volvo XC-70, frá 4.070 þús., Porche 
Cayman, frá 6.500 þús. Sími 552 2000, 
www.islandus.com.

Hybrid í dag! Minni eyðsla, minni meng-
un, meiri kraftur. Tveir bílar tilbúnir í 
reynsluakstur. 2008 Toyota Highlander 
Hybrid og 2008 Toyota Camry Hybrid 
LTD. Pantaðu reynsluakstur í síma 552 
2000. Hybrid-bílar eru nú fáanlegir frá 
fjölmörgum framleiðendum: Chevrolet, 
Ford, GMC, Honda, Lexus, Mazda, 
Mercury, Saturn, Toyota o.fl. www.
islandus.com.

M5. 500 þús. 2001 árg. 400 hö. 20“ 
felgur, billinn er sem nýr. Ný smurður, 
ekinn 145 þús. Individual með öllu. 
Verð. 3,9 áhv. 3,1 500 þús. kall út og 
spaðalegasti M5 landsins er þinn. Simi 
847 7663 (ath.svara ekki sms).

Mitsubishi Outlander ssk. 2005. Einn 
eigandi. Vel með farinn og fallegur bíll. 
Ekinn 49 þús. 17“ álfelgur og vetrar á 
álf. Dráttarbeisli ofl. Ekkert áhvílandi. 
Uppl. í s. 898 8228.

Toyota Avensis ‘00, 1.8 mótor, ssk., ek. 
230 þ.km. V. 399 þ. Og Toyota 4Runner 
‘91, 3L mótor, ssk., 38“ dekk, ek. 224 
þ.km. V. 299 þ. Uppl. í s. 869 6701.

Til sölu frúar Volvo 70 XC AXD árg. ‘01 
ek. 97 þ.km. Verð 2.1 m.kr. Uppl. i s. 
896 8311.

Honda Accord special edition ‘07 ek. 
13þ. Ýmis aukabúnaður. Ásett v. 2,8. 
S. 869 0091.

Til sölu Hyundai Getz. Árg. ‘04 ssk. 
1600 ek. 42 þús. ásett v. 1250 þ. fæst á 
900 þ. Uppl. í s. 898 8835.

Til sölu BMW 330 ci árg. 2002 Uppl. í 
s. 659 8757.

Honda Accord til sölu, ek. 37þús. 
Beinskiptur. Sumardekk á álfelgum og 
vetrardekk á felgum. Verð 1.950þús. 
Uppl. í s. 660-0086, Ragnar.

38“ LC120
2005 model, sjálfsk, ekinn 100þkm, 
loftlás að framan, grillgrind, kastarar, 
kassi á afturhurð, aukatankur ofl Verð 
5,690 uppl s 618-4444 og 697-7777

Vantar allar gerðir bif-
reiða á skrá, Mikil sala

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostnað. 
Föst þóknun upp að tveimur milljón-
um aðeins 34.900 fyrirþitt ökutæki. 
Kynntu þér málið á Netbilar.is Gerðu 
verðsamanburð. Bílasalan Netbílar.is, 
Hlíðasmára 2, S. 588 5300

Hyndai Accent árg. ‘96 ek, 123 þ. bsk. 
Uppl. í s. 897 2457.

Til sölu Suzuki Baleno árg. ‘97 nýsk. ‘09 
í fínu lagi. V. 120-150 þús. S. 868 4894 
& 567 8904.

 0-250 þús.

SÓmi 599 til sölu 2006 árg bátur sem 
hentar vel í alskins sportveiðar upl í 
sima 8608066

Fellihýsi víking 98’ lítið fortjald v 300þ. 
upplý. s.517-8401 eftir kl 19:30

Sportari! Dodge Neon SRT-4 ‘05 grár 
,fæst á yfirt.2.4m 8472003

 250-499 þús.

Toyota Yaris árg. 2000 til sölu. Ekinn 
165þ. Næsta skoðun ágúst ‘09. Nýleg 
heilsársdekk. áhv. 210þ. Verð 400þ. 
Nánari uppl. í síma 891 9188.

Honda CRV 98 ekinn 99þ,smur-
bók,skoðun 09. Áhvílandi 160þ, verð 
460þ.S:822-2800

 500-999 þús.

Skoda Octavia ‘01 ek. 130þús Ný tíma-
reim, ný sjálfsk og nýskoðaður Sumar 
og vetrardekk. Fæst á yfirtöku Bílasala 
Selfoss 4821416 Jónas 8613833

VW Polo Okt’02-Ek.68000-Beinsk.-
2dyra-ódýr í rekstri. Verð 650.000 
Guðjón6990609

 1-2 milljónir

Eðalbenz til sölu, gengur á matarolíu, 
Benz 300 SD, 1979 í góðu standi, fæst 
á 1,2 m. uppl. í s. 899 0410

Corolla ‘06 ek. 60 þ., ssk. Fæst gegn 
yfirtöku, afb. 31 þ./mán. Uppl. í s. 
821 7837.

Subaru Legacy gl,’04 sj, 95.xxx km. verð 
1850, áhl. 800, vel farinn sumar og 
vetrardekk, Jóhann 8989555

 2 milljónir +

Skiptu í hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða 
á Akureyri í síma 552 2000. Hybrid-
bílar eru nú fáanlegir frá fjölmörgum 
framleiðendum: Chevrolet, Ford, GMC, 
Honda, Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, 
Toyota o.fl. www.islandus.com.

Mazda RX-8 ek. 59 þ. Flott eintak. 20“ 
felgur. Fæst gegn yfirtöku. Skoða öll 
skipti. S. 693 9932.

 Bílar óskast

Bíll óskast, helst VW Golf 10-15 ára 
gamall á verb. 250-350þ. stgr. Skoðaður 
‘09. Uppl. í s. 551 5564.

Er með Galant árg. ‘02, ca. 1200 þús. 
vantar dýrari nýlegann konubíl í skipt-
um. S. 821 1237.

 Jeppar

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða á 
Akureyri, s. 552 000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

Nissan Patrol Gr 8/’00 diesel ssk. Mjög 
gott eintak. Ek. 133þ. V. 1.880þ. áhv. 
lán. Toppþjónustaður bíll. S. 864 8338.

Musso Grand Lux árg. ‘00 ek. 105 þús. 
ssk. bensín 3,2. Upphækkaður á 31“ 
ásett v. 700 þús. tilboð 550 þús. S. 
695 7054.

Hummer H3 ‘06 lúxus útgáfa, ek. 25 
þ. Fæst gegn yfirtöku. Skoða öll skipti. 
S. 693 9932.

Pajero dísel GLS 2005 ek. 90 þ. sjsk. 
krókur, toppl. smurbók, leður ofl. ákv. 
2m. Skipti á ód. 8622996

Grand Cheereoke ‘05 ekinn 65þ. Nokia 
handfrjáls búnaður, Dráttarbeysli, 
Hiti í sætum, Leður áklæði, Riðvörn, 
Vetrardekk og splunkuný sumardekk. 
Verð 2,6m, áhvílandi ca. 2,3 Uppl í 
síma 8992233

Suzuki Sidekick. Góður í veiðina og 
fjallið. Skipiti á vélsleða eða fjórhjóli. 
Fæst líka gegn yfirtöku gegn stgr. Uppl. 
í s. 843 0454.

2.-3. herb íbúð á jarðhæð til leigu í 
Hfj. Laus strax. Verð 120.000 kr, inni-
falið hússj. og hiti. Leigist í 6 mán. 
846-3690

 Pallbílar

Mikið framboð af pallbílum vestanhafs. 
Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. 
Dæmi um 2007/2008 bíla: Ford F350 
frá 2.790 þús., Dodge Ram 2500 frá 
2.500 þús., Toyota Tacoma frá 1.460 
þús., GMC Sierra C/K 1500, frá 1.690 
þús. Sími 552 2000. www.islandus.
com.

 Sendibílar

Til sölu M. Benz Atego 1228 árg. 2000 
ekinn 325.000. Uppl. í síma 892 3060.

 Vörubílar

Til sölu Korten gámagrind árg. ‘05 ónot-
uð þriggja öxla á tvöföldum dekkjum, 2 
lyftuhásingar. V. 2.6 m. m/ vsk. Einnig 
6 sóluð dekk st.315/70x22.5 4 stykki 
á felgum. V. 138.600kr m/ vsk. Nánari 
uppl. í s. 897 8331.

Til sölu Scania R560 dráttarbifreið árg. 
‘08 ek. 30 þús. Vel útbúinn bíll ásamt 
eurotrailer malarvagni árg. ‘08. Uppl. í 
s. 869 6825.

 Mótorhjól

150 þús út og yfirtaka. Gas Gas Fse 450 
01.08 hvít nr. nýtt hjól. 17 þús. á mán. 
Skipti ath. Uppl. í s. 898 8228.

Yamaha FJR 1300 árg. ‘05, ek. 15 þús. V. 
1320 þ. Uppl. í s. 898 4848.

KTM 450 exc Factory ‘07 ek. 25 tíma 
með six day fjöðrun lítið notað hjól í 
góðu standi, á hvítum nr. Áhvíl. tm lán 
500 þús. Ásett verð 890 þús. Uppl. i s. 
660 2834.

 Vespur

Til sölu nýleg Vespa 50 kúp. Ek 120 km. 
tilb 120 þús. Uppl í s 892 6113

 Fjórhjól

Dekk og álfelgur 27“ á Polaris fjórhjól 
uppl 8926827

 Kerrur

Til sölu fólksbíla og jeppakerra Dasara 
157. St. 450 lengd 99,5 br. dýpt 40cm. 
Opnalegir gaflar að aftan og framan. 
Læst beisli. S. 892 9559.

 Hjólhýsi

Til sölu Dethleffs Kojuhús árg. ‘06 lítið 
notað. Verð 2.9 m. áhv. 1.7 m. Uppl. í 
s. 897 8331.

Adria 512dk hjólhýsi , árg ‘04, með 
kojum, svefnpláss f. 5-6. Létt og þægi-
legt í drætti. Uppl. s. 860 5460.

Adria classika 513 2004 Frábært skipu-
lag svefnplass f.5 Fullt af aukahlutm. v 
1750þ s. 821 0876

 Pallhýsi

 Bátar

Kawasaki 650 sx stand-up JET-SKI til 
sölu ‘90 í góðu standi. 240þús með 
nýrri kerru. 865-9599

 Bílaþjónusta

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla bíla & jeppa, sparnaður 
7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur. 
Verð frá 9900. -kr. 30 daga skilaréttur. 
SKM ehf Bíldshöfða 16. S. 517 8400 
- WWW.SKM.IS

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Varahlutir

Vélar ehf. Vatnagarðar 16
Alternatorar og startarar í báta, bíla og 
vinnuvélar. Beinir og niðurg. startarar. 
Varahlþj. S. 568 6625. www.velarehf.is

Til sölu varahlutir, vél ofl. úr Ford 
Econline 350 diesel árg. ‘88. Uppl. í 
s. 898 4044.

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

 Garðyrkja

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

HELLUBORG DÓRA
Heildarlausn fyrir lóð og garð 
Látið fagmenn vinna verkið!
Upplýsingar í síma 616 9714 

Halldór Ólafsson 

www.helluborg.is

Haustklippingar runna
Garðsláttur, alhliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

Felli tré, þeki, hellulegg, slæ, snyrti 
runna, útvega mold og fleiri garðverk. 
Halldór Garðyrkjumaður - Sími 698 
1215.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir 

s.661-7000

Getum bætt við okkur verkefnum úti 
og inni. Tilboð eða tímavinna. Lítið mál 
ehf. S. 896 5758.

 Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað 
í 20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar. www.
buslodageymsla.iceware.net

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
& aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Stórir bílar s. 899 7188 & 692 
7078. Millibílar s. 659 1047.

Vöru & búslóðafluttningar hvert á land 
sem er. Geri föst tilboð. Halldór Rúnar 
í s. 697 4000.

 Húsaviðhald

Steinsögun, kjarnaborun, 
múrbrot.

Upplýsingar í síma 692 3237.

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, 

málningu, parketlögn, glerísetn-
ingum og fleira. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Húsaviðgerðir og málun
Málum þök, skiptum um bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Húsaviðgerðir
Byggingafélag getur bætt við sig verk-
efnum, úti sem inni. Tilboð eða tíma-
vinna. Uppl. í s. 663 3383.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Trésmíði
Tek að mér allt almennt viðhald húsa, 
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.

Ryð og lekavarnir á 
þökum

Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Kristján s. 694 9626.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

 Tölvur

Ódýr tölvuhjálp! Tökum að okkur alla 
tölvu vinnu. Ekkert gjald ef lausn finnst 
ekki. Gunnlaugur, s. 698 8886.

 Nudd

Aðeins Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

 Spádómar

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Sólpallar
Viltu flottan sólpall? Komum á staðinn 
og gerum tilboð þér að kostnaðarlausu, 
erum búnir að vera í sólpallasmíði í 
15 ár, erum snöggir og vöndum vinnu 
okkar. Upplýsingar veittar í síma 697 
9660, Ólafur.

 Önnur þjónusta

ERTU Á LEIÐ Í FRÍ? ÓTTASTU UM 
HEIMILIÐ Á MEÐAN? Traustur aðili tekur 
að sér að gæta hýbýla fólks miðsvæðis 
e. áramót. Meðmæli. Uppl. í s:456-2186 
/ 847-2542.

A-Hús, steinslípun
Tek að mér steinslípun. Upplýsingar í 
síma 697 4623.

Mála myndir og teikna. Andlismyndir, 
umhverfi alls sem óskað er eftir. Tel. 
692 8230 and www.burz.carbonmade.
com

 Til sölu

Eins árs gamalt sófasett 3+1+1, í full-
komnu ástandi til sölu. S. 863 0061, 
Alzes

Skrifborð og annar húsbúnaður til sölu 
vegna flutnings Öryggismiðstöðvarinnar. 
Til sýnis í Borgartúni 31, mán. og þri. á 
milli kl. 12 og 14. Hagstætt verð og 
mjög vel útlítandi.

Til sölu notuð baðinnrétting. Góðir 
skápar, vaskur og blöndunartæki fylgja 
með. S. 567 3438 & 840 5042.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn 
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git-
arinn.is

 Til bygginga

282m2 bjálkahús m. Tvöföldum bílskúr. 
Húsið er ósamset úr Mahoney. Verð 
8m. Skoða öll Skipti. Uppl. í s. 862 
7849, Jón.

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, móta-
bitar 1.185 kr/m, timbur 2x4 205 kr/m, 
allt verð m/vsk. Kíktu á ulfurinn.is eða 
s: 840 7273, Halldór

Til leigu ál-dokamót 40lm í tvöföldun, 
byggingakrani og traktorsgrafa. S. 865 
2954.

 Verslun

 Heilsuvörur

5-7 kíló á 9 dögum með Aloe Vera. 
Nánari uppl. í síma 697 8928, Sigríður.

Léttist um 24 kg á LR-kúrnum. Aukin 
orka, vellíðan og betri svefn. Ekki verra 
að aukakílóin hreint fjúka! Uppl. hjá 
Jónasi 865-5747 www.dietkur.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

Whole body massage Telepone 846 
4768.

Ferðanuddbekkir, óléttubekkir, lök o.fl. 
Gott verð og gæði. Uppl. 891 6447 Óli.

Heilnudd og snyrting. Tímapantanir í 
síma 8475056

Gefins

Kettlingar fást gefins
Tveir gullfallegir kettlingar fást gef-
ins. Upplýsingar gefur Anna í síma 
6994438.

 Námskeið

INTENSIVE ICELANDIC I-IV
Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
18/8, 15/9, 13/10. Level II: 7 weeks; 
Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 18/8, 6/10. 
Level III: 10 weeks; Tsd/Thrd; 20-21:30 
start 23/9, Level IV: 10 weeks; sat/
sun 10-11:30 start: 27/9. Ármúli 5, 
s.5881169. www.icetrans.is/ice
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Microsoft kerfisstjóranám hefst 1. sept. 
Rafiðnaðarskólinn www.raf.is - S. 863 
2186.

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

 Húsgögn

SÍÐASTA EINTAKIÐ !!! Hvítt leðurlíki. 
Verð 55þús. Frí heimsending. Uppl. í 
síma 8410265.

Óska eftir að fá að kaupa fataskápa, 
sófa, hillur, glerskápa. og kommóðu. 
Uppl. sendist á hp3389@hotmail.com 
ásamt mynd. S. 660 6224.

Til sölu skenkur á 5 þús. lítill fataskápur 
á 5 þús. og sófaborð á 5 þús. S. 557 
4819 & 865 1638.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Hundabúr (vír og hægt að leggja niður) 
miðstærð kr.3000, hundaferðabúr fyrir 
hunda meira en 7 kíló kr. 2000, vandað 
hundarúm án áklæðis kr. 1000. Sími 
899 3641 & 555 3641.

Labradorhvolpar til sölu. Ættbók, Hrfí. 
bólusettir, heilsuf.vottorð. Uppl. í s: 
843 1147

 Ýmislegt

Sala - Hleðsla - viðhald og þjónusta í 
eldvarnarbúnaði. Við leggjum áherslu á 
góða og persónulega þjónustu á góðu 
verði. Sími 565 4080.

 Gisting

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. 
Menorca Mahon, Baliares eyjan. Costa 
Brava, Playa De Aro. Valladolid. Uppl. í 
s. 899 5863, www.helenjonsson.ws

 Hestamennska

Til sölu 8 hesta hús að Heimsenda. Vel 
byggt og gott hús með haughúsi undir 
stíum. Uppl. í síma 695-9199 Verð 
11.900.000

 Handavinna

Vorum að opna nýja vefverslun - www.
saumar.net. Vandaðar handavinnuvörur 
á ótrúlegu verði.

 Húsnæði í boði

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Íbúð- Arnarnesi 

Garðabæ
Falleg 2 herb. íbúð ca. 75 fm við 
sjávarsíðuna. Sérinngangur og 

bílastæði. Húsbúnaður, rafmagn 
og hiti innifalið. Leigist róleg-

um, reyklausum og reglusömum 
einstaklingi eða pari (barn-

lausu). Gæludýr bönnuð. Verð 
120 þ. á mán. Laus strax!
S. 867 4822 & 554 5545.

Nýtt Kawasaki KVF 4x4 fjórh. utan-
vegaskráð ek. 0km. með öllum auka-
búnaði, töskur, álhlífar á undirvagni, 
warn spil, álfelgur og 27“ radial dekk. 
Staðgreiðsluverð 1150.000, verð í 
umboði rúm 1400.000. Upplýsingar í 
síma 699 5595.

Herbergi til leigu á svæði 110 Rvk. Uppl. 
í síma 896 6551.

4. herb. 118 fm íbúð í hverfi 101 með 
frábæru útsýni til leigu frá 1. okt. Verð 
175.000 á mán. S. 840 7073.

Sumarhús Mosfellsdal 60 ferm. leigu-
tími amk. 6 mán. Uppl. Arnar 615 
4448.

Free rent in august
Grand opening special. Long term 
rent guesthouse. Tel. 824 4530.

Frítt í ágúst
Langtímaleiga á gistiheimili. Uppl. í 
s. 824 4530.

Til leigu frá 1 okt. - 1 mai. 100 fm 3 
herb. íbúð við Laugaveg. Stórar svalir 
í suður og bílatæði. Fullbúin húsg., 
verð 150þ. m/ hússj. & hita. Uppl. í s. 
566 6290.

Til leigu 2ja herb. íbúð í Hraunbæ. 
Leiga 118þ. Trygg. 354þ. Laus. S. 898 
3420.

Glæný, björt, stórglæsileg 4 herb. 
150 fm íbúð á efri hæð í Ásahverfi í 
Garðabæ til leigu. Lokuð bílageymsla, 
geymsla og aukageymsla fylgja. Verð 
190 þús. ekkert fyrirfram. Uppl. gefur 
Haukur í s. 861 7240.

3 herb. íbúð í Hfj, 85 fm, aðeins 
reyklausir. 130 þ. á mán. Uppl. í s. 
845 1042.

Kaupmannahöfn
Herb. f. einn til leigu á Amager með 
húsgögnum. Laus nú þegar einn mánuð 
eða lengur. Uppl. í s. 0045 2820 2880 
& 0045 4333 6072.

Til leigu 4ra herb. raðhús í Hraunbæ. 
Leiga 175þ. Trygg.525þ. Laust. 
S:8983420

Til leigu 2 herb. íbúð í Gyðufelli 111 
Rvk. Nett og vel skipulögð og hefur 
verið mikið endurnýjuð síðustu mán. 
Baðherb. með sturtu og þvottav., inn-
byggður þurrakri fylgir. Hægt að leigja 
með húsg. og öllu, um það er samið 
sérstaklega. Laus 1 sept. Leiga 130 þ. 
með hita, húss., og rafm. Nánari uppl. 
í s. 615 1074.

4 herb. íbúð í fjölb. m/ sérinngang til 
leigu á besta stað í Mosfellsbæ. Stutt í 
alla þjónustu. Uppl. s. 868 9394

Herbergi til leigu í 105, með húsgögn-
um, saml. bað, eldhús, þvottavél og 
internet innifalið uppl. s: 898-4188

POKOJ DO WYNAJECIA Adres: 
Miklabraut. Tel: 898-4188

Til leigu 4 herb. íbúð í Grafarvogi, 
með bílskýli. Innif. er hiti og hússj. 
Göngufjarlægð frá Spönginni, 
Engjaskóla og Engjaborg. Engöngu 
langtímaleiga. Leiga 170 þús á mán. fyr-
irfram 1. hvers mán. 2 mán. í tryggingu 
endurgr. í lok leigutíma. Bankaábyrgð 
nauðsynleg. Íbúðin er laus 1. nov. Uppl. 
i s. 863 3595.

Falleg 4 herb. íbúð til leigu í Grafarvogi. 
Stutt í skóla, leikskóla & verslanir. Gott 
útsýni. ca. 100fm. Verð. 140þ. Uppl. í 
S. 899-0933.

Til leigu 120 fm. 5 herb. íbúð á 
Seltjarnarnesi. Laus strax. Verð 160 þ. 
S. 897 1488.

Til leigu 105 fm íbúð í Vestubæ 
Reykjavíkur. 3 svefnherbergi. Laus strax. 
Leigutími til áramóta. Verð 170 þús á 
mánuði. Nánari uppl. í síma 8601217

Til leigu 2. herberg. Íbúð 64 fm. Í 
Lindarsmára Kóp. Leiga 100 þ. á mán. 
Laus. Svör sendist í Fbl. merkt „2000“.

Til leigu. 4. herberg. íbúð við Álfholt 
í Hfj. 115 fm. Leiga 135 þ. Laus. Svör 
sendist í Fbl. merkt „1000“.

Þriggja herbergja, 97 fm2 íbúð í 
Lautasmára til leigu. Laus 1.sept. Nán. 
uppl veitir Garðar í tölvupósti á gard-
ar01@ru.is

4hb íbúð, 106 fm á Skólavörðustíg, 
Rkv. Uppl. 8998433 og elindres@gmail.
com

Herbergi til leigu í 104. Aðgangur að 
eldh. og baðh. Uppl. í s.691-2425, 
Guðný.

Til leigu, nýleg og stórglæsileg íbúð í 
101 Reykjavík. Verð 150 þ. á mán. auk 
hússjóðs. Uppl. í s. 861-3316.

 Húsnæði óskast

24 ára reglusöm stúlka leitar að studió-
íbúð í Kóp. eða Rvk. Greiðslug. 45-50þ. 
S. 866 0384.

3-4 herbergja íbúð óskast strax, 6 mán. 
eða lengur. 90-150þús. höfuðb. Einar í 
s. 661 1649, einarmagnus@me.com

1-2 herb. íbúð í Foldahverfi, má einnig 
vera herb. með aðg. að eldh. og baði. 
Uppl. í s. 6941 5308.

2 Rúmlega 20 ára stelpur með kisu. 
Vantar 3 herb. íbúð á jarðhæð á höf-
uðborgarsvæðinu. Erum reglusamar og 
heitum skilvísum greiðslum. greiðslu-
geta um 120þ. S. 567-4897 & 661-1906 
& 661-6569.

Óska eftir minnst 3 herb. íbúð. Í grennd 
við Háskóla Íslands. Greiðslugeta 140 þ. 
Reglusemi. Uppl. í s. 695 9823.

Ábyrgt, vel menntað par leitar snyrti-
legrar 70-100fm íbúðar til langtímaleigu 
á allt að 120 þús. ibud120@gmail.
com.

 Sumarbústaðir

TIL SÖLU 93m2 hús í byggingu í landi 
búrfels húsið skilast fullbúið að utan 
með ca 80m2 palli og tilbúið til innrét-
inga að innan v.12,9 upl í 8608066

Grímsnesi, Hraunborgir
96m2 sumarhús til sölu 130m2 sólpall-
ur, rafmagn,rotþró, rétt við sundlaug og 
stutt í 4 golfvelli. Útveggir einangraðir. 
Lagnir í plötu. Upplýsingar síma 693 
6717.

Til leigu stórglæsilegt sumarhús í 
Brekkuskógi. 15 mínútna akstur frá 
Laugarvatni. Heitur pottur. 15.000 kr 
nóttin. Uppl. í síma 8410265

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 5990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) S. 
555 3464

Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag 
fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892 
2074. www.buslodageymsla.iceware.
net

 Atvinna í boði

Employment agency 
seeks: 

Carpenters, general workers, 
electricians, ironbinders, plu-
mmers, masons, heavy duty 

drivers, paintors and more for 
the construction area.

 - Proventus - Call Margrét 
699 1060

Örlagalínan
Örlagalínan óskar eftir fólki 
til starfa á línunni. Einungis 

fólk með andlega tengingu og 
reynslu af andlegum málefnum 

koma til greina.
Fyrir nánari upplýsingar hring-
ið síma 863 8055 & bjork@nt.is

Rizzo Pizzeria.
Óskar eftir hressu og jákvæðu starfs-
fólki í bakara og afgreiðslu störf. Lifandi 
og skemmtilegur vinnustaður. Íslensku 
kunnáta skilyrði. Umsóknir liggja fyrir á 
Rizzo Grensásvegi 10.
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Vantar þig vinnu með 
skóla?

Subway auglýsir eftir duglegu 
og jákvæðu fólki með mikla 

þjónustulund. Um er að ræða 
hlutastarf um kvöld og helgar. 

Íslenskukunnátta er kostur 
en annars góð enskukunnátta 

skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir Anna 

Gyða í síma 530 7004. Hægt 
er að sækja um á subway.is 

Lágmarksaldur er 16 ár.

Subway Mosfellsbær
Subway auglýsir eftir dugleg-
um starfsmanni á besta aldri 

í 60-100% starf. Vinnutími 
er virka daga frá kl 11:30 

- 5. Möguleiki á fleiri vöktum 
eða lengri. Viðkomandi yrði 
hægri hönd verslunarstjóra. 
Íslenskukunnátta æskileg en 
góð enskukunnátta annars 

nauðsynleg.
Nánari upplýsingar veitir 

Anna Gyða í síma 530 7004. 
Umsóknareyðublöð á staðnum 

eða gegnum subway.is

Ert þú næturmanneskja?
Subway Hringbraut/N1 auglýsir 

eftir duglegum starfsmanni 
með mikla þjónustulund á næt-
urvaktir. Um 100% starf er að 

ræða. Unnið er 7 nætur í röð og 
7 nætur frí. Góð íslenskukunn-

átta er nauðsynleg.
Nánari upplýsingar veitir 
Magga í síma 696 7064. 
Lágmarksaldur er 18 ár. 

Umsóknareyðublöð á staðnum 
eða gegnum subway.is

2 lagerstarfsmenn 
óskast

Málning hf. Kópavogi óskar 
eftir tveimur hörkuduglegum 

lagerstarfsmönnum. Mötuneyti 
á staðnum. Uppl. gefur Ólafur 

Helgason, lagerstjóri.
Umsækjendur mæti á staðinn 

eftir kl. 13.00. Málning hf., 
Dalvegi 18, Kópavogi.

Vélsmiðja í 
skipaþjónustu

Óskum eftir að ráða járniðn-
aðarmenn, vélvirkja og aðra 

starfsmenn. Tökum við nemum. 
Möguleiki á hlutastarfi.

Upplýsingar í síma 896 2336 & 
896 2335.

Hjá Jóa Fel Holtagarðar
Óskum eftir að ráða hressar 

og duglegar manneskjur í 
afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 
Holtagörðum og Kaffihúsið í 

Smáralind.
Upplýsingar gefur Dóra í síma 

861 2417 eða Unnur í síma 
893 0076, einnig umsóknir á 

unnur@joifel.is

American Style 
Nýbýlavegur, Kópavogur

Starfsmaður í sal. Vinnutími er 100% 
starf í vaktavinnu, unnið er aðra hverja 
helgi. Öruggur vinnustaður, samkeppn-
ishæf laun. Umsóknir á: umsokn.food-
co.is

Óskum eftir starfsfólki í sal og á bar. 
Sveigjanlegur vinnutími og góð laun í 
boði. Umsóknir sendist með mynd á 
b5@b5.is.

Jógakennari óskast
Nú er félagsstarfið að 

hefjast af fullum krafti í 
Félagsmiðstöðinni Hvassaleiti. 
Leitum að góðum jógakennara 
til að kenna tvo morgna í viku. 

Þarf að geta byrjað í september.
Nánari upplýsingar gefa 

Álfhildur eða Ásta í síma 535 
2720. Netfang: alfhildur.hall-

grimsdottir@reykjavik.is

Gluggasmiðjan
Gluggasmiðjan ehf., Viðarhöfða 
3, Reykjavík, óskar eftir að ráða 
vörubílstjóra á vörubíl fyrirtæk-

isins sem ber 5 tonn.
Upplýsingar veitir Gunnar Levý 

í síma 577 5050.

Veitingahúsið Café 
Aroma

Óskum eftir að ráða í efitrfar-
andi störf. Matreiðslumaður í 
fullt starf. Þjónusta í sal dag-
vaktir, kvöld og helgarvaktir.

Áhugasamir geta sótt um með 
því að senda póst á aroma@

aroma.is eða á staðnum.

BÍLSTJÓRI
Er að leita að duglegum og 

samviskusömum meiraprófs-
bílstjóra til útkeyrslu og -þjón-

ustustarfa.
Svör með uppl. sendist á 

hebra@simnet.is

Tælenskur veitingastaður
Óskum eftir að ráða starfsfólk 
í matreiðslu á veitingastaðinn 

Síam í Hafnarfirði. Reynsla 
skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir 
Guðni í s. 693 3247.

Húðlæknastöðin ehf. 
óskar eftir sjúkraliða til 
starfa sem fyrst. Starfið 
er fjölbreytt og starfs-
hlutfall 60% til 80% 
aðallega í dagvinnu.

Umsóknum er hægt að skila 
á tölvupósti á póstfangið 

maria@hls.is eða bréflega til 
Húðlæknastöðvarinnar merkt 

„starfsmannastjóri“.
Húðlæknastöðin ehf.

Smáratorgi 1
201 Kópavogur

Óskum eftir reyndu starfsfólki í eldhús 
og afgreiðslu í fullt starf og/eða hluta-
starf. Farið er fram á meðmæli frá síð-
asta vinnustað. Hafið samband í síma 
8207121 á milli 15.00-18.00.

Hefur þú metnað og 
áhuga til að veita góða 

þjónustu?
Pizza Hut leitar að duglegu og stund-
vísu starfólki í sal. Starfmenn Pizza 
Hut fá alþjóðlega þjálfun sem byggir 
á þjónustugleði, gæðum og áreiðan-
leika. Vilt þú koma í Pizza Hut liðið? 
Lágmarksaldur er 18 ára. Umsóknir 
sendist á www.pizzahut.is . Allar nánari 
upplýsingar hjá Þórey á Sprengisandi 
í síma 822-3642, Leó Nordica 865-
9691.

Móttaka - Hótel
Hótel Óðinsvé óskar eftir starfs-
manni í móttöku. Góð íslensku- 

og tölvukunnátta skilyrði.
Upplýsingar gefur Jónína í 

síma 511 6200.

Súfistinn kaffihús aug-
lýsir skemmtileg störf til 

umsóknar.
Súfistinn bókakaffi Iðuhúsinu 
Lækjargötu 2 A Rvk. Erum að 
leita að vaktstjóra í bókakaffi 
Súfistans. Vinnutími kl. 9 til 
17. Einnig í boði 100% starf 

við afgreiðslu og þjónustu og 
hlutastörf. 

Súfistinn Hafnarfirði Fullt starf 
við afgreiðslu og þjónust, en 

einnig er óskað eftir starfsfólki 
í hlutastörf .

Umsóknareyðublöð liggja 
frammi á kaffihúsum 

Súfistans. Upplýsingar um 
störfin gefur Hjördís í síma 

694 9148.

Atvinna í boði
Óskum eftir að ráða menn í 
háþrýstiþvott og almennar 

húsaviðgerðir. Reynsla æskileg, 
þó ekki skilyrði.

Uppl. í s. 517 0117.

Veitingahúsið 
Lækjarbrekka

Ræstingar og uppþvottur á 
Lækjarbrekku Vinnutími er 

100% starf í vaktavinnu, unnið 
er aðra hverja helgi Í starfinu 
felst að ræsta veitingastaðinn 

á morgnanna, svokölluð „extra“ 
þrif og uppþvottur Hæfniskröfur 

- hentar best 35-45 ára - 
heiðarleiki - rösk og vönduð 

vinnubrögð - erlendir umsækj-
endur þurfa að vera með góða 
íslenskukunnáttu og með gild-

andi atvinnu- og dvalarleyfi
Nanari upplýsingar veitir 

Sigríður 691-2435 alla virka 
daga milli 10-12 og 14-18, 
sigridur@laekjarbrekka.is. 

Umsóknir á umsokn.foodco.is

Rafvirkjar óskast
Rafís ehf vill ráða ráða til sín faglærða 
rafvirkja. Góð laun í boði fyrir rétta 
menn. Upplýsingar í síma 824 0420 
Sigsteinn og 892 2071, Einar.

American Style 
Kópavogur og Hafnafirði, 

fullt starf
Frábær vinnuandi á báðum stöðum! 
Vaktavinna, unnið er aðra hverja 
helgi. Öruggur vinnustaður, sam-
keppnishæf laun, skemmtilegt fólk. 
Íslenskukunnátta áskilin. Umsóknir á: 
umsokn.foodco.is

Nings Veitingahús
Nings veitingahús óska eftir 

duglegu starfsfólki í afgreiðslu. 
Um er að ræða vakta-

vinnu. Aldurstakmark 18 ár. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Endilega hafið samband í síma 
822 8840 eða www.nings.is

Óskum eftir röggsömum starfsmönnum 
á þjónustustöðvar okkar á Akureyri og 
Egilsstöðum. Störfin fela m.a. í sér þjón-
ustu á hjólbarðaverkstæði og smur-
stöð. Reynsla æskileg. Íslenskukunnátta 
nauðsynleg. Dekkjahöllin s. 4623 
002(AK) og 4712 002(EG).

Veitingahús í Hfj. óskar eftir fólki í vinnu 
2 kvöld í vikur og aðra hverja helgi. 
Uppl. í s. 822 5229.

Vantar þig vinnu sem 
skilar góðum tekjum?

Volare vantar sjálfstæða söluráðgjafa 
um land allt. Kynntu þér málið www.
volare.is Lydía Sigurðardóttir hópstjóri 
s. 867 9839 lydia@internet.is

Vantar vana vélamenn á Egilsstaði. 
Á gröfur, hefil, kranabíl og trailer. 
Malarvinnslan. Uppl. veitir Ragnheiður 
í s. 860 0120.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson óskar eftir 
að ráða starfsmenn í áfyllingar í fullt 
starf til framtíðar og hlutastörf. Leitað 
er að samviskusömum og stundvísum 
einstaklingum. Lágmarksaldur er 18 ár 
og bílpróf skilyrði. Áhugasamir sendi 
umsókn á netfangið birgir.gudmunds-
son@olgerdin.is fyrir 17. ágúst n.k.

B Y G G I N G A V I N N A 
HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ Vana menn 
vantar í mótauppslátt upplýsingar í 
síma 896 4067/ 899 1529

Bílstjóri með meirapróf (trailerpróf) 
óskast. Akstur milli Patreksfj. og RVK. 
Gott ef búseta er í RVK. Þarf að geta 
hafið störf sem fyrst. Uppl. s. 456 1102 
eða 893 4102 (Helgi eða Sigurbjörg).

Íslandspóstur óskar eftir bréfberum til 
starfa á höfuðborgarsvæðinu. Bæði er 
um að ræða fullt starf og hlutastarf. 
Einnig er möguleiki á annað hvort inni 
eða útivinnu. Hægt er að sækja um á 
heimasíðu Póstsins www.postur.is eða 
senda tölvupóst á postur@postur.is

Restaurant on Laugavegur seeks 
EXPERIENCED fine dining chef. Call 
8493875

Vélstjóri Vélavörður
Vélavörð vantar á bát, vélast. 682kw. 
Vélstjóra vantar á bát, vélst. 478kw. 
Uppl. í s. 892 0367.

Lítil matvöruverslun á svæði 105 óskar 
eftir duglegum starfskrafti. Vinnutími 9-
18 virka daga og annan hvorn laugardag 
10-16. Nánari uppl. í síma 5526803

Veitingahúsið Hornið
Veitingahúsið Hornið óskar eftir að ráða 
vanan pizzubakara. Unnið er vakta-
vinnu. Sendið mail með mynd á horn-
ið@hornið.is

Grillhúsið
Óskar eftir þjónum í sal í hlutastarf, 
íslenskukunnátta skilyrði. Vinsamlegast 
hafið samband við Lindu í s. 697 6797 
eða 562 3456.

Duglegt starfsfolk i Hargreiðslu vantar 
50-100 % á hars. CARTER í Hafnarfirði. 
Uppl. i sima 699 0979 og a staðnum 
Harstofan carter.

Vantar starfskraft í skólamötuneyti í 
FB Breiðholti. Aldur 30-50 ára. Uppl í 
s. 892 9814.

Vélavörður óskast
Vélavörður óskast á Sigurborgu SH-12 
frá Grundarfirði. Uppl. gefur Ómar í 
s.852 4695.

Ísbúð í miðborginni Starfskraftur óskast 
í ísbúð í miðborginni, um er að ræða 
virka daga frá kl.11-18, möguleiki á 
meiri vinnu ef óskað er. Upplýsingar í 
s.8937090

Au-pair Luxemborg Við erum íslensk 
fjölskylda búsett í Luxemborg og leitum 
eftir stúlku til að gæta 2ja ára drengs 
auk léttra heimilisstarfa. Þarf að vera 
orðin 18 ára hafa bílpróf og vera reyk-
laus. sogb@simnet.is

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

20 ára strákur óskar eftir vinnu á höf-
uðborgasv. sem fyrst. S. 865 2597 eða 
770 4055.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, suðumenn, 
fiskvinnslufólk o.fl. S. 845 7158.

Miðaldra íslenskur maður óskar eftir 
þrifalegri atvinnu. Er vanur fyrirtækja-
rekstri og mannaforráðum. Hreint 
sakavottorð og bílpróf. Er reglusamur, 
stundvís og heiðarlegur. Skoða flest. 
Upplýsingar í síma: 697 7572 eða senda 
fyrirspurn á blondal21@simnet.is

 Tilkynningar

3 kassavanir kettlingar fá gefins. 
Upplýsingar í síma 697-9975.

FUNDARLAUN 20.000.- Lísa, Silfurgrá 
Persnesk Kisa týndist frá heimili sínu 
á Bárugötu. Athugaðu hvort hún sé 
í kjallaranum þínum. Hennar er sárt 
saknað. GSM: 856-5031 og 845-1048

 Einkamál

908 6666 & 908 2000
Tvær nýjar byrjaðar og eru í 
góðum gír. Hver verður kær-
astan þín í kvöld ? Opið allan 

sólarhringinn, engin bið.

Kona: leitar þú
Tilbreytingar eða varanlegra kynna? 
Auglýstu hjá Rauða Torginu Stefnumót, 
það er ókeypis og mjög árangursríkt. 
S. 555 4321. Nánar á www.raudat-
orgid.is.

Dömurnar á Rauða Torgi
Eru í góðum gír þessa dagana og 
hefur fjöldi yndislegra kvenna bæst 
í hópinn undanfarna daga og vikur. 
Hvaða dömur verða til viðræðu í kvöld? 
Hver þeirra verður vinkona þín? Símar 
908 6000 (símatorg) og 535 9999 
(visa, mastercard). Nánar á www.rau-
datorgid.is.

Norðlenskur karlmaður
Á miðjum aldri vill kynnast karlmanni, 
35-55 ára. Augl. hans er hjá Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905 2000 (síma-
torg) og 535 9920 (visa, mastercard), 
augl.nr. 8276.

Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24 alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

GARÐSTÍGUR 3 - HF. SÉRHÆÐ
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15.00 TIL 16.00

Fr
u

m

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í sölu glæsilega efri sérhæð á þessum
frábæra stað við Garðstíg 3. Eignin er 236,6 fm þar af er sérstæður bílskúr 35 fm.
Eignin er sérlega vel staðsett við grænt svæði í Suðurbæ Hfj. Eignin skiptist í for-
stofu, hol, gang, herb, þvottahús og geymslu. Á efri hæð er stofa, borðstofa, sól-
stofa, eldhús, hol, gangur, 2 góð herb, hjónah, og baðh. Fallegar innr. og gólfefni.
Frábært útsýni. Eign í sérflokki. Skipti möguleg á minni eign. V. 49. millj.

Halldóra tekur á móti áhugasömum væntanlegum kaupendum.

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S .  588 9090  • fax 588 9095
www.eignamidlun. is • e ignamidlun@eignamidlun. is
Sverr ir  Kr ist insson,  löggi ltur  fasteignasal i  

Fr
u

m

Mjög snyrtilegg og vönduð samtals 219 fm einbýlishús á einni
hæð á mjög góðum stað á Völlunum í Hafnarfirði. Húsin eru
innst í lokuðum botnlanga og er íbúðarhlutinn 175 fm og bíl-
skúrinn 44 fm, samtals 219,0 fm. Húsið skilast fullbúið að ut-
an og fokhelt að innan, lóð grófjöfnuð.
Húsið er til afhendingar strax. V. 37 – 37,5 m.

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI KL 13:00 OG 13:30

OPIÐ HÚS 
FJÓLUVELLIR 11-13 – HFJ. 
TIL AFHENDINGAR STRAX

Húsin eru byggð úr steinsteyptum einingum frá Loftorku. Íbúð-
arhlutinn er 194,0 fm og innbyggður bílskúr er 27,3 fm, sam-
tals 221,3 fm. Á fyrstu hæð er forstofa, gestabað, eldhús og
stofa, bílskúr og geymsla. Á annarri hæð eru 4 svefnherbergi (
hjónaherbergi með fataherbergi ), sjónvarpshol, baðherbergi
og þvottahús. Húsin verða afhent tilbúin undir tréverk. Glæsi-
legt útsýni. V. 35,9 – 36,9 m.

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI KL 13:30 OG 14:00

OPIÐ HÚS 
KLUKKUVELLIR 40-50 – HFJ. 

TIL AFHENDINGAR STRAX

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 13:00 - 14:30 
BOGAHLÍÐ 7-9, íbúð 0202

Skemmtileg íbúð með sál, samtals 145,0 fm 3 herb. í
íbúð, 1 í kjallara, 2 samliggjandi stofur, tvennar svalir.
1½ baðherbergi. Stutt í allt, þ.á.m. leik-, grunn- og
framhaldsskóla, sem og alla þjónustu.
VERÐ 34,0 millj.

Þorgeir, sími 848 4621, 
tekur vel á móti þér og þínum.
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Svavar Geir Svavarsson 
löggiltur fasteignasali

LÝSING EIGNAR: Rúmgóð 2ja herbergja íbúð með bílskúr
á eftirsóttum stað á höfuðborgarsvæðinu. 
Bílskúr 21,5 fm. 
Heildar stærð: 91,3 fm.
Verð: 22,9 millj.

Svava sýnir sími 898 3023

Sími 534 5400

TJARBARBÓL 14 - 170 SELTJ.
OPIÐ HÚS Í DAG SUN. KL. 17:00 – 17:30

Fr
um

Svavar Geir Svavarsson 
löggiltur fasteignasali

Glæsilegt 2ja hæða parhús á besta stað í Árbænum
LÝSING EIGNAR.: Húsið er á 2 hæðum með glæsilegu
útsýni, stór sólpallur með heitum potti. Þrjú rúmgóð
svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Glæsilegt eldhús.
VIRKILEGA FLOTT EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA.
Bílskúr 24,6 fm. Heildar stærð 182,8 fm. Verð 54,9 millj.

Svava sýnir sími 898 3023

Sími 534 5400

VIÐARÁS 25A - 110 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG SUN. KL. 15:00 – 15:30

Fr
um

Svavar Geir Svavarsson 
löggiltur fasteignasali

Tveggja íbúðar hús hentar vel fyrir stóra fjölskyldu eða
leiga auka íbúð út. LÝSING EIGNAR: Gólfefni eru parket
og flísar, fallegar viðarinnréttingar í eldhúsi. Aukaíbúð 3ja
herbergja 90 fm. Aðalhæð: 5 herbergja tvö salerni. Bílskúr
23 fm. Heildar stærð: 264,7 fm. Verð 46,9 millj.

Svavar sýnir sími 696 1388

Sími 534 5400

FLJÓTASEL 5 - 109 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG SUN. KL. 17:00 – 18:00

EINNIG MÁN. 18.8. KL. 17:00 - 18:00

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S .  588 9090  • fax 588 9095
www.eignamidlun. is • e ignamidlun@eignamidlun. is
Sverr ir  Kr ist insson,  löggi ltur  fasteignasal i  

Fr
u
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OPIÐ HÚS ENNISHVARF 25 - KÓP.
OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 15.00 - 16.00 

ATH. MÖGULEG EIGNASKIPTI Á MINNI EIGN.

Vegna flutninga erlendis er þetta fallega hús til sölu eða langtímaleigu.
Eignin er u.þ.b. 200 fm „funkis“-hús ásamt 40 fm sökkli fyrir sérstæð-
an bílskúr á þessum vinsæla stað skammt frá Elliðavatni. Húsið skipt-
ist m.a. í tvær stofur og fjögur til fimm herbergi. Verönd er til suðurs út
frá borðstofu, Mikil lofthæð. Fallegt útsýni. Möguleg eignaskipti á minni
eign. Verð 69,9 m.

Verið velkominn. Fasteignasali verður á staðnum.

Fr
um

Svavar Geir Svavarsson 
löggiltur fasteignasali

LÝSING EIGNAR: Virkilega skemmtileg 3ja herbergja íbúð
á efstu hæð á góðum stað í Reykjavík.
Herbergja: 3ja.
Stærð: 62,7 fm
Verð: 16,9 millj.

Svavar sýnir sími 696 1388

Sími 534 5400

KLEPPSVEGUR 60 - 104 R.VÍK
OPIÐ HÚS Í DAG SUN. KL. 16:00 – 16:30

Garðatorg 7 - 210 Garðabæ - Sími 545 0800 - Þórhallur Guðjónsson, lögg. fast.sali

Opið hús í dag kl. 15:00–17:00 - Hrísateigur 8 - Reykjavík

Fr
u

m

Mjög falleg og vel skipulögð efri

sérhæð í fjórbýli. Íbúðin er talsvert

endurnýjuð. Húsið er nýmálað að

utan og búið er að endurnýja lagnir.

Húsið stendur á stórri og gróinni

lóð og er garðurinn fallegur og vel

hirtur. Hér er um fyrsta flokks eign

að ræða á frábærum stað í borg-

inni. Verð 26,9 millj. 

Sölumaður Sigurður sími 898 3708
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Sólarsalir 6
201 Kópavogur
4ra herb. og bílskúr

Stærð: 156,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 27.540.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.800.000
Glæsileg 156,3 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í 5 íbúða fjölbýli ásamt  22,8 fm. bílskúr (hluti af heildarfm.)
Vandaðar  innréttingar  úr  ölvið,  gólfefni,  eikar  plankaparket  og  flísar.   Göngufæri  í  alla  þjónustu,  skóla,
sundlaug og verslanir.  Eignin getur verið laus við kaupsamning. Sölumaður er Þórarinn s. 770-0309

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

Þórarinn Th
Sölufulltrúi

sigsam@remax.is

th@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 18. ágúst Kl. 18:00 - 18:30

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

896 2312

770 0309

822 3702

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–17
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

NÝBYGGINGAR
DREKAVELLIR 28 og 30
- FJÓRBÝLI Glæsilegar full-
búnar 3ja til 4ra og 4ra herb.
íbúðir í 4-býli ásamt bílskúr.
Fallegar innréttingar, laust við
kaupsamning. Verð frá 21,7
millj. 7626

FURUÁS 16-20 - GLÆSI-
LEGT ÚTSÝNI Ný og falleg
268 fm RAÐHÚS, á tveimur
hæðum með innbyggðum BÍL-
SKÚR á FRÁBÆRUM ÚTSÝN-
ISSTAÐ INNST Í BOTNLANGA í
nýja ÁSAHVERFINU. 7595 

HNOÐRAVELLIR 13 -19
Ný og falleg raðhús á einni
hæð í nýja VALLAHVERFINU.
Verð 29,9 miðja  - 31,9 endi.
Húsin eru 170 fm að stærð og
teiknuð og hönnuð af Kára Ei-
ríkssyni arkitekt. Flott skipulag
eignar. Laust fljótlega. 7469

GLITVELLIR 4 - FJÓRBÝLI
Glæsilegar þriggja og fjögurra her-
bergja íbúðir í fjórbýli. Sérlega vand-
aðar innréttingar. Stutt í alla þjónustu,
skóla of leikskóla.
Afhentar í okt. 2008. 7762

KVISTAVELLIR 4 og 6 HFJ.
Falleg 191,3 fm raðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og fokhelt að innan. Verð frá 28,9
millj. 4 svefnherb. Laust við kaup-
samning. Hægt að fá húsið lengra
komið. Gott skipulag eignar. 6781

NÝTT

INDIAN MANGO
REKSTUR OG HÚSNÆÐI TIL SÖLU

Rekstur og húsnæði veitingastaðarins
Indian Mango er nú til sölu. Staðurinn
hefur verið í sama húsnæði við Frakkastíg
12 síðan hann opnaði í október 2005 og er
því orðinn Íslendingum vel kunnur. Þá
hefur staðurinn verið vel sóttur af ferða-
mönnum og fengið góða dóma í helstu
„travel guide“ bókum og vefsíðum. Veit-
ingahúsið er í 143 fm rými á jarðhæð í
einu af reisulegri timburhúsum Reykjavík-
ur, byggðu 1904. Því hefur verið vel við-
haldið og er það vilji eiganda að svo verði
áfram. Öll leyfi eru fyrir hendi fyrir áfram-
haldandi rekstur staðarins og næg tæki-
færi fyrir hugmyndaríkan framkvæmda-
aðila að byggja upp blómlegan rekstur.

Albert Lúðvígsson
albert@husakaup.is

s. 617-1818

Nethylur 1
Reykjavík
góð staðsetning

Stærð: 433 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 62.750.000
Bílskúr: Nei

Verð:  tilboð

Remax Bær kynnir: Atvinnu húsnæði á frábærum stað að Nethyl 1 ártúnsholti Rvk. Jarðhæð er 288 m2 sem er
flísalagður  salur  ásamt  fundaherbergi  og  salerni.  Þrjár  stórar  innkeyrsluhurðir  eru  á  húsinu  og  gönguhurðir  á  3
hliðum. Efri hæð er 145 m2 Fundarherbergi/skrifstofur og eldhús. Byggingarleyfi er að öðru húsi á lóðinni og fylgja
teikningar  og  gatnagerðagjöld  eru  greidd.  Athygli  er  vakin  á  því  að  lóðin  er  samþykkt  sem  íbúðar  lóð  og
samkvæmt núgildandi nýtingarhlutfalli má byggja um 2000 m2. Frábær lóð með mikla möguleika.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

binni@remax.is

Má byggja allt að 2000m2

893-6001

820-8080

Kársnesbraut 107
200 Kópavogur
Glæsilegt Einbýli

Stærð: 236,5 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 35.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 64.900.000
Einstaklega  glæsilegt  236,5  fm.  einbýlishús  á  frábærum  stað  í  Vesturbæ  Kópavogs.   Afar  vandaðar
innréttingar og gólfefni.  Eignin hefur mikið verið endurnýjuð á siðustu árum.  Glæsilegur suðurgarður með
hellulagðri  verönd.   Sérstaklega  glæsilegt  yfirbragð  yfir  eigninni.   Eignin  er  laus  strax.   Allar  nánari  uppl.
veitir Þórarinn s. 770-0309

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

Þórarinn Th
Sölufulltrúi

sigsam@remax.is

th@remax.is

Opið
Hús

mánudag 18 ágúst kl.19:00 -19:30 

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

896 2312

770 0309

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109 • huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

Gulaþing 10–12, Kópavogi
OPIÐ HÚS Í DAG, sunnudag 17. ágúst kl. 14:00–15:00

Glæsilegar 3ja - 4ra herbergja íbúðir
með frábæru útsýni. Eignir sem vert er
að skoða.

Verðdæmi 1 Verðdæmi 2
4ra herb. 118,6 fm íbúð 3ja herb. 114,4 fm íbúð 

Verð 31.000.000 29.700.000
Íbúðalsj. 20.000.000 20.000.000
Bankalán 3.000.000 3.000.000
Lán byggingaraðila 3.000.000 3.000.000
Greitt við kaupsamning 2.000.000 1.500.000
Greitt við afhendingu 1.000.000 1.000.000
6 mán eftir afhendingu 2.000.000 1.200.000

Allar nánari upplýsingar veita 
Baldvin Ómar í síma 898 1177 og Skúli Þór í síma 848 0275

Fr
u

m

Baldvin Ómar Magnússon - Löggiltur fasteignasali

Baldvin Ómar
Magnússon

Löggiltur fasteignas.
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yfir, þótt ótrúlegt sé, að engin rann-
sókn á stjórnkerfi landsins hefð 
verið gerð fyrir valið á gestgjafa-
landi Ólympíuleikanna fyrir 2009.

Hefði ekki verið réttast að snið-
ganga Ólympíuleikana í Kína?

„Það voru engar raunverulegar 
umræður um að sniðganga leikana 
í Peking. Aðallega bara talað um 
það hver ætlar að mæta á opnun 
og hver ekki. Kínversk stjórnvöld 
sjá þarna tækifæri til að nota 
Ólympíuleikana til að sýna stór-
veldi sitt. Þrátt fyrir vitneskjuna 
um það að Kína beitir þegna sína 
ofbeldi var landinu falið að halda 
leikana. Ég tel að stjórnmálamenn 
ættu að mæta á staðinn og spyrja 
um samviskufanga og mannrétt-
indabrot. Til dæmis minnast á Hu 
Jia sem situr í Hubai-fangelsinu í 
Tianjin. Amnesty International og 
Blaðamenn án landamæra vekja 
stöðugt athygli á mannréttinda-
brotum í Kína, sem hafa aukist 
fyrir og í sambandi við leikana.“

Var umræða um að sniðganga 
Ólympíuleika Hitlers?

„Það var mikill fjöldi í Banda-
ríkjunum sem vildi gera það en 
þeir mættu sterkri andstöðu innan 
Alþjóðaólympíunefndarinnar. Til 
dæmis slóst Avery Brundage gegn 
því enda var hann sjálfur þekktur 
gyðingahatari. Margir í stjórn 
ólympíunefndarinnar á þeim tíma, 
eins og hinn sænski Clarence von 
Rosen, voru rasistar.

 Ólympíuleikarnir í Berlín urðu 
mikill áróðurssigur fyrir nasista, 
frá því er sagt í bókinni. Einnig 
það að hið þögla samþykki landa 
eins og Bandaríkjanna veitti ein-
ræðis- og ofbeldisstjórn Hitlers 
nokkurs konar virðingu.

Við skipulagningu og fram-
kvæmd Ólympíuleika Hitlers 
komu einræðishylli og kynþátta-
fordómar hjá hinni ólympísku 
hreyfingu þess tíma berlega í 
ljós. 

Nú fyrir Ólympíuleikana í Pek-
ing birtist hugsjónalaus kapítal-
isminn undan þunnri grímu lýð-
ræðis.“

 Hvað finnst þér að stjórnmála-
menn sem fara til Kína ættu að 
gera?

„Það getur verið að stjórnmála-
menn réttlæti þögn sína á ýmsan 
hátt. Þar með leyfa þeir einnig 
einræðisherrum að túlka þögn 
þeirra sem samþykki. Ég tel að 
öllum stjórnmálamönnum sem 
fara til Kína beri siðferðileg 
skylda til þess að tala um sam-
viskufanga og mannréttindabrot í 
landinu. Sannleikurinn kemur 
nefnilega alltaf í ljós fyrr eða 
síðar.“

Auglýsingasími

– Mest lesið

Þjóðmenningarhúsið – The Culture House 
National Centre for Cultural Heritage
Hverfi sgötu 15 · 101 Reykjavík
Sími 545 1400 · www.thjodmenning.is
Sýningar · leiðsögn · verslun

Opið daglega kl. 11.00 – 17.00
Leiðsögn án endurgjalds í boði fyrir skólahópa. 
Leiðsögn á ensku um handritasýninguna kl. 15.30 alla 
virka daga nema miðvikudaga. 
Veitingar á virkum dögum. 

Aðrar sýningar:  Handritin - saga handrita og hlutverk um aldir.  Síðbúin sýn - ljósmyndir Halldórs Laxness.  Reykjavík - ljósmyndir Ara Sigvaldasonar.  Þjóðin og náttúran - kvikmyndir Páls Steingrímssonar.

SÝNINGAR Á 
ÖLLUM HÆÐUM
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SURTSEY – JÖRÐ ÚR ÆGI
Surtsey er komin á heimsminjaskrá UNESCO yfi r 

náttúruminjar sem eru einstakar á heimsvísu. 

Sérstaða Surtseyjar felst einkum í því að hún var 

friðuð frá upphafi  og lífríki hennar hefur þróast 

án afskipta mannsins. 

Á sýningu Náttúrufræðistofnunar Íslands er rakin 

myndunar- og þróunarsaga Surtseyjar fram til 

dagsins í dag og spáð fyrir um framtíð eyjarinnar 

og þróun lífríkis hennar næstu 120 árin.

Allt sem þú þarft... ...alla daga

46,25% 

31,16% 

66,13% 

– Fréttablaðið er grunnurinn að dagblaðalestri þjóðarinnar

Óslitin sigurganga

Fréttablaðið er með 43% meiri lestur en
24 stundir og  112% meiri lestur en Morgunblaðið

Það er engum blöðum um það að fletta að yfirburðir Fréttablaðsins eru ótvíræðir. 
Í stærsta neysluhópnum, 18–49 ára er Fréttablaðið sem fyrr, langmest lesna 

dagblað landsins, samkvæmt könnun Capacent Gallup maí–júlí 2008. Kannanir 
síðustu fjögurra ára hafa skotið samkeppnisaðilunum lengra og lengra afturfyrir 
Fréttablaðið. Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum góða árangri og bendum 
auglýsendum á að notfæra sér forskotið okkar þegar þeir velja auglýsingamiðil.

Auglýsendur athugið!
Yfirburðir Fréttablaðsins umfram bæði Morgunblaðið

og 24 stundir eru mjög miklir í nánast öllum aldurshópum.
Hvar er þín auglýsing?

Fréttablaðið tryggir þér aðgang að rúmlega 45 þúsund fleiri lesendum en 
Morgunblaðið og rúmlega 25 þúsund fleiri lesendum en 24 stundir í 

aldurshópnum 18-49 skv. nýjustu könnun Capacent.
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Óslitin sigurganga Fréttablaðsins undanfarin sex ár er staðfest með nýrri lestrarkönnun Capacent

24stundir

* Meðallestur 18–49 ára – allt landið

Fréttablaðið Morgunblaðið 24 stundir
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Þegar Flauelsbyltingin hafði fleytt 
Vaclav Havel upp í forsetaembætti 
þáverandi Tékkóslóvakíu, þurfti 
hann að festa hið nýfrjálsa lýðveldi 
í sessi með því að heimsækja heim-
inn. Leikreglur valdsins kváðu á 
um að fyrsti áfangastaður hins 
nýkjörna forseta skyldi vera Wash-
ington D.C. – svört borg á bökkum 
Potomac árinnar í Virginíu. Havel 
hlýddi leikreglunum og fór þangað 
sem fyrir var mælt að hann skyldi 
fara. 

En hann hafði ekki verið „dissid-
ent“ áratugum saman fyrir ekki 
neitt. Hann var leikskáld, gagnrýn-
andi og andófsmaður gegn pólitísk-
um Alzheimer sovésku leppanna 
sem ríktu á bökkum Moldár í skjóli 
Rauða hersins. Hann hafði verið 
tekinn úr umferð og sýningar á 
verkum hans voru bannaðar. 
Sjálfur hafði hann séð fæst af verk-
um sínum á sviði. 

Það rifjaðist upp fyrir honum að 
íslenskur leikstjóri hafði beitt sér 
fyrir þýðingu á verkum hans og 
uppfærslu á þeim í íslenska Þjóð-
leikhúsinu. Þessi leikstjóri var 
Brynja Ben. Í viðurkenningarskyni 
– eða var það bara fyrir forvitni-
sakir – lagði Havel lykkju á leið 
sína á leiðinni til Washington. Hann 
fór fyrst til Reykjavíkur. Þar fékk 
hann að sjá í fyrsta sinn uppfærslu 
á „Uppbyggingunni“, tvíræðri 
ádeilu á hugsjón sem snýst upp í 
andhverfu sína; draumi sem endar 
í martröð. Þetta verk hafði þá verið 
bannað í rúma tvo áratugi í heima-
landinu. Auðvitað gat hann ekki 
staðist freistinguna að sjá upp-
færslu Brynju í eigin persónu. 
Flutningur verksins á íslensku 
virtist ekki hamla skilningi skálds-
ins á eigin höfundarverki. 

Þetta var eftirminnileg stund 
fyrir okkur öll sem upplifðum 
hana. Þarna sat andófsmaðurinn, 
sem valdið hafði sent í svartholið, í 
Þjóðleikhússalnum með fríðu föru-
neyti. Nú var hann orðinn fulltrúi 
valdsins og horfði sem slíkur á höf-
undarverk andófsmannsins. And-
ófsmaðurinn sem var orðinn að 
forseta hafði með í för heila her-
singu af attaníossum valdsins: Ráð-
herra, erlenda sendiherra, lífverði 
og aðra áhangendur. 

Havel á aðra hönd sat íslenski 
leikstjórinn sem hafði fært upp 
höfundarverk hans samkvæmt 
sinni eigin lífsreynslu og skilningi. 
Hinu megin sat bandaríski sendi-
herrann við hirð forsetans í Prag, 
Shirley Temple; barnastjarna úr 
Hollywood og beibígörl hins amer-
íska draums, sem hafði keypt 
sendiherraembættið sér til afþrey-
ingar. Ég velti því fyrir mér þar 
sem ég sat fyrir aftan þau á næsta 
bekk hvort leikskáldið kynni að 
meta íróníuna eða hvort forsetinn, 
fulltrúi valdsins, þættist hvorki sjá 
né heyra. Þessi eftirminnilega 
uppákoma í Þjóðleikhúsinu lýsir 
vel karakter Brynju Ben. Hún var 
dágóð leikkona en miklu betri leik-
stjóri. Sem leikstjóri naut hún þess 
að hún var víðlesin og hugmynda-
rík en um leið fæddur stjórnandi. 
Þessir eiginleikar hennar náðu 
yfirhöndinni oftar en einu sinni á 
leikhúsferli hennar. Dæmi um 
þetta var Inuk. Ég veit ekkert 
hvernig það varð til. Hitt þykist ég 
vita að margir góðir menn lögðu 
þar hönd að verki, þeirra á meðal 
Sveinn Einarsson, Þjóðleikhús-
stjóri og Haraldur Ólafsson, mann-
fræðingur. Drifkrafturinn að ævin-
týrinu og leikstjóri sýningarinnar 
var Brynja Ben. Með þetta verk 
fór hún sigurför vítt og breitt um 
heiminn, þ.á.m. til Suður-Ameríku. 
Löngu seinna, eftir að Stefán 
Baldurs son, þáverandi Þjóðleik-
hússtjóri, hafði forheimskað sig á 
því að reka Brynju í blóma lífs og á 
hátindi skapandi ferils frá Þjóð-
leikhúsinu, var Brynja svo sem 
ekki lengi að erfa óverðskuldaða 
lítilsvirðingu. Hún lagði út í annað 

ævintýri. Það heitir „Ferðir Guð-
ríðar“. 

Árið 2000 efndu ríkisstjórnir 
Norðurlanda til samstarfs við 
Smithsonian safnið í Washington 
D.C. um að minnast þúsund ára 
afmælis landafunda norrænna 
manna í Ameríku. Það var mikið í 
þetta lagt. Opinberir aðilar á 
Norður löndum styrktu sýningu á 
vegum Smithsonian safnsins sem 
hét: Vikings – the North Atlantic 
Saga. Þessi sýning fór víða um 
helstu borgir Norður-Ameríku 
næstu árin. Þessu til viðbótar var 
boðið upp á opinbera styrki til að 
framleiða kvikmyndir eða standa 
fyrir menningarviðburðum víðs 
vegar í helstu borgum Bandaríkj-
anna og Kanada. 

Sjálft stóð íslenska ríkið fyrir 
meira en tvö hundruð menningar-
viðburðum í að minnsta kosti sjötíu 
borgum í Norður-Ameríku. Vand-
inn við þetta var sá að boðskapur-
inn var á tvist og bast því að menn-
ingaryfirvöld Norðurlandaþjóða 
voru engan veginn á einu máli um 
hin meintu sögulegu afrek forfeðra 
vorra í nýja heiminum. Var Leifur 
maður íslenskur eða bara norskur 
útlagi? Hver var hlutur Dana og 
Svía – eða Finna – í þessari sögu? 
Menn höfðu greinilega ekki unnið 
heimavinnuna sína.

Brynja Ben leysti málið. Hún 
samdi leikritið „Ferðir Guðríðar“, 
sem er einleiksþáttur um víðförul-
ustu konu heims á miðöldum, Guð-
ríði Þorbjarnardóttur. Guðríður 
átti ættir að rekja til Noregs en var 
keltnesk í móðurætt og fædd á 
Íslandi. Hún var þátttakandi í 
íslenska landnáminu á Grænlandi. 
Tvívegis fór hún í rannsóknarleið-
angra til meginlands Norður-Amer-
íku, fyrst með bróður Leifs og síðar 
með eiginmanni sínum, Þorfinni 
Karlsefni. Sumir hafa fyrir satt að 
þau Karlsefni hafi búið um skeið á 
eyju við Hudson ána sem nú heitir 
Manhattan.

Snorri Þorfinnsson, sonur þeirra 
Guðríðar og Karlsefnis er fyrsti 
Evrópumaðurinn sem fæddur er á 

meginlandi Ameríku, hálfu árþús-
undi áður en aðra Evrópumenn, 
Spánverja, Ítali og Breta rak á þær 
fjörur. Á efri árum sínum fór Guð-
ríður pílagrímsför til Rómar. Vat-
ikanið varðveitir heimildir um það 
að þessi víðförlasta kona miðalda 
kunni að segja lærdómsmönnum 
við hirð páfa frá tilvist Nýja heims-
ins og landkostum þar af eigin 
reynslu. Það var Brynju líkt að 
setja Guðríði í aðalkvenhlutverkið 
við hliðina á Leifi á landafundaár-
inu. Guðríður átti það svo sannar-
lega skilið. Brynja samdi leikritið 
og leikstýrði því. Hún hafði upp á 
og leikstýrði leikkonum sem gátu 
flutt verkið á íslensku, ensku, 
Norðurlandamálum. frönsku og 
spænsku. Þetta var Inuk í öðru 
veldi og fór sigurför um Nýja 
heiminn, Norðurlönd og víðar um 
veröldina. Þetta sýndi enn einu 
sinni að Brynju var ekki fisjað 
saman. Þótt ríkið ræki hana úr 
þjónustu sinni, þurfti það að leita á 
hennar náðir þegar mikið lá við á 
landafundaárinu. Og hún var ekki 
að erfa smámuni, hún Brynja. 

Ég er hér að lýsa miklum karakt-
er, persónu sem var fyllilega jafn-
oki hinna bestu og lét sig ekki muna 
um að láta að sér kveða, svo að eftir 
væri tekið bæði heima og erlendis. 
Sjálfur fylgdist ég með þessu öllu 
bara úr fjarlægð. En allt frá því að 
ég naut þeirra forréttinda að fá að 
vera bekkjarbróðir Brynju í 
Skeggja bekk í Laugarnesskólanum 
upp úr miðri seinustu öld vissi ég 
að eitthvað mikið stóð til. Og arf-
leifðin blívur. Með höfundarverki 
sínu og óviðjafnanlegum stjörnu-
leik í Mr. Skallagrímsson hefur 
sonur Brynju og Erlings, Benedikt, 
sýnt, að þar er ekki tjaldað til einn-
ar nætur. Við Bryndís kveðjum 
Brynju skólasystur okkar með ást, 
söknuði og djúpri virðingu.

Jón Baldvin Hannibalsson 
Höfundur var bekkjarbróðir Brynju 
Benediktsdóttur í Skeggjabekk í 
Laugarnesskólanum um og upp úr 
miðri seinustu öld.

Í minningu Brynju

Brynja Benediktsdóttir leikstjóri

Járngarðurinn
á Laugarnestanga

Fjölbreytt, fallegt og 
hreinlega ómótstæðilegt!

 Sumarhúsið
& Garðurinn

Áskriftarsími 578 4800
www.rit.is

Blaðið fæst á öllum helstu blaðsölustöðum.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Í dag kl. 16 mun Erna 
Ómarsdóttir flytja dansverk 
sitt Talking Tree á Sögulofti 
Landnámsset-
urs í Borgar-
nesi. Þetta er 
í fyrsta sinn 
sem dansverk 
er flutt í Land-
námssetri en 
þegar Erna sá 
verkið Brák fékk hún löngun 
til að flytja verkið í þessu sér-
staka rými. Í verkinu dansar 
Erna jafnframt því sem hún 
segir sögu. Hún túlkar 3.000 
ára gamalt tré sem er að 
hálfu leyti mennskt og telur 
sig hafa spádómsgáfu og 
svör við öllum hlutum. Það 
syngur og dansar skrýtnar 
sögur um fyndnar og sorg-
legar skepnur og persónur 
úr öðrum heimi. Hún mun 
síðar í vikunni flytja verkið í 
Edinborgarhúsinu á Ísafirði. 

Stalla Ernu, Steinunn 
Ketilsdóttir, lauk í gær 
sýningum í Edinborg á verk-
inu Crazy in 
love with MR. 
PERFECT. Það 
var frumsýnt 
á Reykjavík 
Dance Festi-
val síðastliðið 
haust og hefur 
verið sýnt víða síðan, í  New 
York, London, Dublin og 
Árósum. Brian Gerke dansar 
með Steinunni en þau voru 
tilnefd til Grímuverðlauna 
snemmsumars fyrir sýning-
una. Steinunn starfar einnig 
með Andreas Constantinou 
og saman stofnuðu þau Ugly 
Duck Productions og settu 
á fót 108 Prototype sem er 
mánaðarleg sýningaröð fyrir 
listaverk í vinnslu. Steinunn 
starfar sem fagstjóri nútíma-
deildar Listdansskóla Íslands. 

Shakespeare verður fyrir-
ferðarmikill á fjölum leikhúsa 
hér á næsta vetri: Makbeð, 
Óþelló og Þrettándakvöld 
verða á fjölunum. Hið síð-
astnefnda verður í samstarfi 
Þjóðleikhúss og Listaháskól-
ans, Makbeð í leiksmiðju-
vinnu á sama stað og Ívar 
Sverrisson leikari hefur lýst 
eftir ungum kröftum sem 
kunna á ýmsar nýjar áhættu-
íþróttir til samstarfs um 
flutning á Óþelló. Sviðsetning 
Baltasars Kormáks á Már-
anum í Feneyjum á sviði 
Þjóðleikhúss og í Barbican 
mun aftur vera dottin upp 
fyrir – um tíma.

• Landnáms- og Egilssýningar opnar alla daga frá 10-19

Falleg gjafavöruverslun opin alla daga frá 10-19

Fjölskylduvænn veitingastaður opinn frá 10-21

Skemmtun, fræðsla og gómsætur matur

•

•

•

www.landnamssetur.is • sími 437 1600
Landnámssetur Íslands Borgarnesi



Hljóðupptöku og
lagasmíðanámskeið
- í samstarfi við Digidesign framleiðanda Pro-Tools

Tónvinnsluskólinn „Sponsored Digidesign School“
Nýlega gerðu Tónvinnsluskólinn og Digidesign með sér samstarfssamning
um þjálfun nemenda í Pro Tools og kallast nú Tónvinnsluskólinn
„Digidesign Sponsored School“.
Þetta veitir okkur rétt til að kenna til alþjóðlega viðurkennds prófs 
Pro Tools 101 og Pro Tools 110. 101 gráðan gerir mönnum kleift að 
nota Pro Tools til eigin hagsmuna við lagasmíðar og upptökur meðan 
að 110 gráðan gerir mönnum kleift að nota Pro Tools í 
hljóðversumhverfi atvinnumannsins. 

Veitir rétt til framhaldsnáms
Eftir að hafa tekið þessi próf geta nemendur farið beint í 201 og 210 
gráðurnar erlendis sem gerir menn að viðurkenndum „Pro Tools Operator“ 
sem gefur möguleika á störfum hér og erlendis í hljóðverum 
og kvikmyndaverum. 

Hvernig klárar maður lag frá A til Ö
Að öðru leiti er námskeiðið óbreytt. Farið er í hvernig lag er unnið allt frá
því að það er samið til þess þegar það er tilbúið á disk eða í spilun í
útvarpi. Kennt er hvernig Midi er notað til að spila á hin ýmsu tölvuhljóðfæri
og hvernig það er notað til að taka upp "Demo". Farið er í notkun hljóðnema
og upptökur í hljóðveri yfirleitt, eftirvinnslu hljóðblöndun (Mix) og
lokafrágang (Mastering). Kynnt eru forritin Melodyne og Reason.
Kennarar eru Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson (hljóðblöndun, eftirvinnsla), 
Markús Leifsson "Certified Pro Tools Operator" (Pro Tools, upptökur),
Vignir Snær Vigfússon (lagasmíðar og  Midiforritun), 
Gunnar Þór Jónsson (upptökur og forritun).

HAUSTNÁMSKEIÐIN HEFJAST Í SEPTEMBER

Námskeiðin
hefjast í 
september.

Skráningar í 
síma 534 9090
eða á 
heimasíðunni
www.tonvinnslu
skoli.is

Sponsored Digidesign School
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timamot@frettabladid.is

Þennan dag árið 1969 lést þýski arkitektinn Ludwig Mies van 
der Rohe, sem er almennt talinn vera einn af frumkvöðlum 
nútímalistar. Verk hans einkennast af einföldu formi úr stáli og 
gleri. 

Mies vann í verslun föður síns og á þó nokkrum hönnunarstof-
um áður en hann flutti til Berlínar, þar sem hann vann hjá innan-
húsarkitektinum Bruno Paul.

Mies hóf sinn feril sem arkitekt sem 
lærlingur á stofu Peter Brehrens. Þar 
vann hann frá árunum 1908-1912. Fólk 
kom fljótt auga á hæfileika hans og hóf 
hann brátt að vinna að sjálfstæðum verk-
efnum þrátt fyrir að eiga enga sérhæfða mennt-
un að baki.

Ein frægasta hönnun hans er án efa Bar-
celona-stóllinn sem margir Íslendingar 
þekkja. Mies hannaði hann árið 1929 fyrir 
Heimssýninguna sem þá var haldin í Bar-
celona og kemur heiti stólsins þaðan.

MERKISATBURÐIR
1924 Ítalski flugmaðurinn Ant-

onio Locatelli kemur til 
Reykjavíkur á flugbáti. 
Héðan fór hann til Græn-
lands.

1946 Valgerður Þorsteins-
dóttir tekur einkaflug-
mannspróf, fyrst íslenskra 
kvenna, þá 21 árs.

1979 Monty Python-myndin 
Life of Brian er frumsýnd.

1980 Heklugos hefst. Það stóð 
í fáa daga. Annað stutt 
gos hófst 9. apríl 1981 og 
er það talið framhald af 
þessu.

1998 Bill Clinton viðurkennir 
fyrir framan kviðdóm 
samband sitt við Monicu 
Lewinsky.

2000 Demókratar tilnefna Al 
Gore sem forsetafram-
bjóðanda flokksins.

LEIKARINN SEAN PENN ER 
48 ÁRA Í DAG.

„Hjónabandið er ekki 
auðvelt, en oftast er 

það yndislegt.“

Sean Justin Penn er 
amerískur leikari og 

leikstjóri fæddur í Los 
Angeles. Hann hefur 

unnið til fjölda verðlauna 
fyrir myndir sínar.

Hefðbundnu starfi í sumarbúðunum 
í Kaldárseli lýkur nú um helgina. „Af 
því tilefni ætlum við að hafa vöflu-
kaffi og opið hús frá klukkan 13 til 17 
í dag. Sumvardvalarflokkunum lýkur 
nú með því sem við köllum vöflukaffi. 
Áður var þetta hnallþóru og kaffisala 
en við ákváðum að breyta til,“ segir 
Gunnar Ingimundarson, sem situr í 
stjórn sumarstarfs KFUM og KFUK í 
Kaldárseli.

„Það eru allir velkomnir til að 
njóta staðarins og hátíðarinnar með 
okkur, skoða húsakynnin, taka þátt í 
skemmtilegum leikjum og njóta góðr-
ar útivistar. Svo verður líka hoppu-
kastali á svæðinu fyrir börnin.“

 Foreldrar og forráðamenn barn-
anna sem dvöldu í Kaldárseli í sumar 
eru sérstaklega boðnir velkomnir 
sem og Hafnfirðingar sem hafa taug-
ar til staðarins og allir hinir sem vilja 
skella sér í bíltúr um fagurt umhverfi, 
því Kaldársel er tilvalinn áningarstað-
ur fyrir sunnudagsbíltúrinn.

„Umhverfið er fallegt í Kaldárseli 
og á góðum degi getur fólk gleymt sér 
úti í náttúrunni. Það er hraunið, áin 
og fjöllin í kring svo fátt eitt sé nefnt. 
Staðurinn er tilvalinn til að slaka á og 
njóta stundarinnar,“ segir Gunnar.

Í sumar hafa hressir krakkar á aldr-
inum 7-10 ára dvalið í sumarbúðun-
um KFUM og KFUK í Kaldárseli frá 
mánudegi til föstudags og dundað ým-
islegt sér til viðurværis. Farið er í 
göngu- og hellaferðir og ýmsa leiki í 
nágrenni Kaldársels. 

„Það er svo sannarlega mikið líf og 
fjör í sumarbúðunum og allt gert til 

að láta börnunum líða sem best. Það 
er leikið í hrauninu, kofar eru byggðir 
ásamt ýmsu fleiru í þessu einstaklega 
fjölbreytilega og skemmtilega um-
hverfi sem þó er ekki í mikilli fjar-
lægð frá höfuðborgarsvæðinu. Á 
kvöldin eru haldnar kvöldvökur, þar 
er sungið og leikið, segir Gunnar. 
„Hjá okkur í Kaldárseli er börnun-
um kennt að bera virðingu fyrir ná-
unganum og fá börnin leiðsögn um 
góð mannleg samskipti. Þau læra og 
syngja söngva, biðja bænir og læra 

um kristna trú. Þannig hefur þetta 
starf gengið fyrir sig í 82 ár og geng-
ur alltaf jafn vel.“

Inntur eftir því hver starfsem-
in í Kaldárseli sé á veturna segir 
Gunnar hana vera mjög fjölbreytta. 
„Við höfum leigt staðinn út fyrir ýmsa 
hópa. Það hafa verið hérna tónlistar-
hópar, skátahópar og leik- og grunn-
skólar héðan úr Hafnarfirði. Mjög vin-
sælt hefur verið að fá að leigja húsið 
á meðan sumardvalarstarfið stendur 
ekki yfir.“ sigridurp@frettabladid.is

SUMARBÚÐIR KFUM OG KFUK:  SUMARDVALARSTARFINU LÝKUR Í DAG.

Kaldársel er tilvalinn staður til 
að slaka á og njóta stundarinnar

GUNNAR INGIMUNDARSON Segir sumardvalarstarfið í Kaldárseli vera fjölbreytt og fræðandi. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

KOFASMÍÐI Er eitt af því sem krakkarnir í Kaldárseli fást við í sumarbúðunum. MYND/KFUM 

ÞETTA GERÐIST:  17. ÁGÚST 1969

Hönnuðurinn Ludwig Mies fellur frá

PÉTUR 
ARASON 
listaverka-
safnari er 
64 ára í 
dag.

BJÖRN INGI 
HILMARS-
SON leikari 
er 46 ára í 
dag.

THIERRY 
HENRY 
knattspyrnu-
maður er 31 
árs í dag.

ELLERT 
A. INGI-
MUNDAR-
SON leikari 
er 51 árs í 
dag.

AFMÆLI

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð og hlýhug við andlát og útför 
foreldra okkar, tengdaforeldra, systur, 
ömmu, afa, langömmu og langafa,

Páls Pálssonar og 

Ingu Ásgrímsdóttur
frá Borg
Hraunbæ 103, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks líknardeildar á 
Landakoti, B2 deildar Landspítalans í Fossvogi og 
sr. Þórs Haukssonar fyrir einstaklega umhyggju og 
velvild. Guð blessi ykkur öll.

Páll Pálsson Hafdís Halldórsdóttir

Ásgrímur Gunnar Pálsson Helga Tryggvadóttir

Arndís Pálsdóttir Rafn Árnason

Auðunn Pálsson Anna Baldvina

 Jóhannsdóttir 

Karl Ásgrímsson Oddbjörg Júlíusdóttir

                  barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Jónína S. Snorradóttir
áður til heimilis að Bauganesi 14, 
Skerjafirði,

sem lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund hinn 9. 
ágúst, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju þriðjudag-
inn 19. ágúst kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á að láta Rauða Kross Íslands njóta þess.

Snorri Aðalsteinsson Martha Sverrisdóttir

Eggert Aðalsteinsson Guðrún E. Bjarnadóttir

Gunnar Aðalsteinsson Guðbjörg Guðmundsdóttir

                                 og barnabörn.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Heyrðu, pabbi! 
Þú hefur nú lifað 
nokkuð lengi og 

ert orðinn 
gamall kall!

Já... 
Takk fyrir 

það!

Svo við vonum að 
þú hafir ekkert á 
móti því að verða 

afi!

Nei? 
Ertu að 
segja 
að...

Jább! Við erum 
búin að leggja 
grunninn! Nú 
á Kamilla bara 
smotterí eftir!

Yndislegt! 
Hvernig 
líður þér, 
elskan 
mín?

Jú, takk, 
ég er svolítið 
þreyttur, en...

Þegiðu, 
Jói!

Pabbi - 

nefndu 
skemmtilegustu 
mynd sem þú 

hefur séð.

Ööö... 
City 

Slickers.

Þú veist...

Billy Crystal...

Daniel Stern...

Bruno Kirby...

...búgarður?

...nautgripir?

Mamma, nefndu skemmtileg-
ustu mynd sem þú hefur séð

á þessari 
öld.

Sum okkar hafa 
ekki tíma til að 
horfa á allar 

myndir um leið 
og þær koma 

út!

Þú gleymdir 
pípunni þinni.

Bless, 
Kolla! 

Takk fyrir 
að gista 
hjá mér í 

nótt!

Þetta var 
gaman!

Þakkaðu fyrir 
þig.

Bless! Og 
takk!

Hann er 
sérstaklega 

stoltur 
af þessum!

Það eru svona tíu mánuðir síðan ég 
skrifaði síðast um borgarmál á þessum 
vettvangi. Þá líkti ég borgarmálunum 

við sápuóperu, enda var borgarstjórnar-
meirihlutinn sprunginn og REI-málið í 
algleymingi með tilheyrandi dramatík. 
Minnisleysi kom meira að segja við sögu, 
líkt og í öllum alvöru sápum. Á þeim tíma 
grunaði fáa hvað myndi gerast á mánuðun-
um sem á eftir fylgdu. 

Það var ekki nema hundrað 
dögum síðar að meirihluti 
sprakk á ný, öllum að óvörum 
og nánast upp úr þurru. Í 
fjórða skiptið var þetta svo 

hætt að koma okkur á óvart. Við 
höfðum lært að þegar kemur að 

borgarmálum í Reykjavík er 
ekkert ómögulegt. 

Borgarmálin fóru úr því 
að vera sápuópera í það að 

vera farsi og eru nú þannig að þau líkjast 
helst Carry on-myndunum gömlu, þar sem 
hver vitleysan rak aðra. Flokkarnir eiga 
allir sinn hlut í því. 

Einkunnarorð nýjasta meirihlutans eru 
ansi skondin í þessu ljósi. „Höldum áfram.“ 
Það vísar til þess að halda áfram með 
málefnasamning Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks sem var gerður áður en 
allt ruglið hófst. Það á greinilega að reyna 
að nýta veikleika íslenskra kjósenda, 
nefnilega gleymskuna. Vona, að ef flokk-
arnir gera eitthvað gott á næstu mánuðum 
og láta nógu mikið eins og undanfarnir tíu  
mánuðir hafi aldrei átt sér stað, þá fari allt 
vel. 

En ætli málefnasamningurinn góði sjái 
ekki til þess að ekkert gleymist. Einkunnar-
orðin „höldum áfram“ eru nefnilega ágætis 
þýðing á „carry on“ og munu því geta 
minnt kjósendur á vitleysuna miklu. 

Höldum áfram!

NOKKUR ORÐ
Þórunn 

Elísabet 
Bogadóttir

VELJUM LÍFIÐ 

FRÁ MANNFÓLKINU SEM FÆRÐI OKKUR
„FINDING NEMO“ OG „RATATOUILLE“

FRÁ MANNFÓLKLKLKKININUI SEM FÆRÐI OKKUR
FIFIFIFFIFIFFFI„FIFFFIFIFFIFIFFFFFFFFIINDINDNDINDNDNDDNDDNDNDDNNDIDNNNNNNDNNNNNNDDNDINN NGNGNGGNGG NEMNEMNEMNEMNEMNEMNEMMEMMMEMEMEMEMEMNENENENENENEENENENENNNNN MEENNNEMMN MO“O“O“OO“OO“O“OO“O“O“O“O“O“OO“O“O““““OOO OGGGGGGGGGGGGG„RAARRRAAAA„RA„RAAAAA„„ TATTATTATATTATTATATATTATATATATATATAA OUIOOUIUUIOUIOOUIOUILLELLLLLELLEELLELLLLLLLLLLLLLLLLL “““““

Sprenghlægileg gamanmynd frá leikstjóra The Full Monty
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Styrkur Tónlistarsjóðs Rótarý
Tónlistarsjóður Rótarý á Íslandi auglýsir eftir umsóknum um styrk.
Tilgangur sjóðsins er að veita ungu tónlistarfólki sem skarað hefur fram úr
á einhverju sviði tónlistar viðurkenningu í formi fjárstyrks til frekara náms.
Styrkurinn verður veittur í janúar 2009 og verður að upphæð kr. 500.000.

Umsóknarfrestur er til 10. október næstkomandi

Umsóknum skal skilað til skrifstofu Rótarýumdæmisins,
Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. Netfang: rotary@simnet.is.

M
b

l 1
03

66
55

krónum lagið

Frá

Fyll'ann takk!   

Á Tónlist.is getur þú nálgast yfir 50.000 lög og fyllt 

spilarann þinn af topptónlist. Allt efni á Tónlist.is er 

ólæst (DRM laust) og kostar frá 79 krónum lagið. 

Þannig getur þú fært tónlistina hindrunarlaust á milli 

tölvunnar, spilarans og farsímans.

   Vertu tilbúinn í sumarfríið!



SUNNUDAGUR  17. ágúst 2008 19

Hljómsveitin Dúndurfréttir heldur 
tvenna tónleika í Færeyjum í októ-
ber þar sem hún spilar lögin af plötu 
Pink Floyd, The Wall, með hjálp 
Sinfóníu hljómsveitar Færeyja.

„Ég hlakka mikið til. Ég hef aldrei 
komið til Færeyja. Ég átti að fara til 
Færeyja með Jógvan síðasta sumar 
en komst ekki og þurfti að senda 
staðgengil,“ segir söngvarinn 
Matthías Matthíasson. „Ég held að 
þetta verði mjög gaman þótt þetta 
verði mikil vinnuferð.“

Dúndurfréttir héldu tvenna tón-
leika í Laugardalshöll síðasta sumar 

þar sem hún spilaði The Wall með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands við frá-
bærar undirtektir fyrir um fimm 

þúsund manns. Eftir þá tónleika 
kviknaði hugmyndin hjá þeim félög-
unum að prófa Færeyjar næst með 
milligöngu Bernharðs Wilkinsonar, 
stjórnanda hjá Sinfóníuhljómsveit 
Íslands.

Dúndurfréttir munu spila á einum 
tónleikum til viðbótar í Færeyjum 
þar sem hún spilar lög með Led 
Zeppelin. „Við erum í svakaformi,“ 
segir Matthías. „Við erum líka að 
fara svolítið um landið og spila fyrir 
hina og þessa. Við vorum á Akureyri 
um daginn og stefnum síðan á Egils-
staði og Ísafjörð.“ - fb

Dúndurfréttir í Færeyjum

DÚNDURFRÉTTIR Hljómsveitin Dúndur-
fréttir spilar á þrennum tónleikum í 
Færeyjum í október.

Bresku rokkar-
arnir í Oasis ætla í 
fyrsta sinn að gefa 
út endurhljóð-
blandaða útgáfu 
af lagi sínu. Lagið 
nefnist Falling 
Down og var hljóð-
blandað af dans-
dúettinum Chemi-
cal Brothers.

Lög Oasis hafa 
verið endurhljóðblönduð af ýmsum 
aðilum, en aldrei hefur slík útgáfa 
komið út opinberlega með sam-

þykki sveitar-
innar. Lagið verð-
ur að finna á 
nýjustu smáskífu 
Oasis, The Shock 
of the Lightning, 
sem kemur út 29. 
september. Það 
lagverður aftur á 
móti að finna á 
sjöundu plötu 
sveitarinnar, Dig 

Your Soul, sem kemur út í október. 
Þrjú ár eru liðin síðan síðasta plata 
Oasis kom út.

Nýjungar hjá Oasis

OASIS Rokkararnir í Oasis gefa út plötu 
6. október næstkomandi.

FRÉTTIR AF FÓLKI

Þrátt fyrir hræðilega frammistöðu á 
síðustu MTV-verðlaunahátíð hefur 
Britney Spears verið tilnefnd 
til MTV-verðlaunanna fyrir besta 
myndband ársins við lagið Piece of 
Me. Þar gerir hún grín að 

orðspori sínu sem 
slúðurblaða-
drottning í Holly-
wood. Britney 
keppir um sigur-

launin við 
hina vinsælu 
Jonas-bræð-
ur, Chris 
Brown, 
Pussycat 
Dolls og 
The Ting 
Tings. 

Harðjaxlinn Vinnie Jones þurfti að 
halda aftur af tárunum á dögunum 
þegar hann fylgdist með útskrift 
sonar síns úr breska hernum. Jones 
flaug frá Los Angeles til Englands 
til að fylgjast með athöfninni og 
var að sjálfsögðu afar stoltur af syn-
inum. „Þetta var mjög tilfinninga-
þrungin stund. Ég hef gert ýmislegt 
í mínu lífi og hann er 
sjálfur að stíga sín 
fyrstu spor en 
þetta er vafalít-
ið stærra afrek 
en ég hef 
nokkru sinni 
náð,“ sagði 
Jones. „Hann 
ætlar að verja 
landið okkar 
og ég er 
mjög 
stoltur af 
honum.“

Leikararnir Eric Bana og Clifton 
Collins Jr. þurftu að 
læra geimverutungu-
mál fyrir hlutverk sín 
í nýjustu Star Trek-

myndinni. Leikstjóri 
myndarinnar, J.J. 
Abrams, vildi að 
leikurinn væri eins 
sannfærandi og 
kostur er og bjó því 

til nýtt tungumál og 
skikkaði leikarana í 
kennslustundir. Áttu 
þeir í mestu erfið-
leikum með verk-
efnið en náðu á 
endanum góðum 
tökum á því.

Leikkonan Kate Beckinsale er 
undrandi á því hversu vel aðdáend-
ur hennar og gagnrýnendur hafa 
tekið leik hennar í hasarmyndum 
á borð við Underworld og Van 
Helsing. Beckinsale óttaðist að allir 
myndu hlæja að henni en raunin 
hefur orðið allt önnur. „Mér finnst 
ótrúlegt að fólk skellihlæi ekki að 
mér þegar það sér mig með byssu 
í hendinni. Ég get ekki einu sinni 
spilað borðtennis en svo virðist 
sem vopn leiki í höndunum á mér,“ 
sagði hún. 

   Ed Thigpen • Olivier Antunes • Jesper Bodilsen • Anders Bergcrantz • Tomas Franck •
Olivier Manoury • Rubens Santana • Leonardo Montana • Lukmil Perz Herrera • Kristjana Stefánsdóttir •

Agnar Már Magnússon • Bill Stewart • Ben Street • Haukur Gröndal • Jón Páll Bjarnason •
Reynir Sigurðsson • Ásgeir Ásgeirsson • Þorgrímur Jónsson • Ragnheiður Gröndal • Travis Sullivan •

Sigríður Thorlacius • María Magnúsdóttir • Scott McLemore • Gunnar Hrafnsson •  Tómas R. Einarsson •
Ómar Guðjónsson • Jóel Pálsson • Sigurður Flosason • Philip Catherine • Davið Þór Jónsson • BMX • Mógil • Theo Bleckman •

Stórsveit Reykjavíkur • Steintryggur • Kristján Martinsson • Matthías Hemstock • Stórband Thórshavnar • Kazumi  Watanabe • Tepokinn •
Lennart Ginman • Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson • Björn Thoroddsen • Hilmar Jensson • M Blues Project • Raggi Bjarna • Steinar Sigurðarson •
Sigurður Rögnvaldsson • Pétur Sigurðsson • Kristinn Snær Agnarsson • Ívar Guðmundsson • Erik Qvick • Kári Hólmar Ragnarsson •
Leifur Jónsson • Sturlaugur Jón Björnsson • Ívar Guðmundsson • Jóhannes Þorleiksson • Magnús Trygvason Eliassen

JAZZHÁTÍÐ 2008
26.-30. ágúst • August 26th-30thREYKJARE VÍK

•  KL 18 Agnar Már og tríó í Vonarsalnum Efstaleiti -Tónleikahljóðritun 

•  KL 20 Setning Jazzhátíðar í Iðnó Frítt -Allir velkomnir 

•  KL 21 Iðnó -K tríó. Kristján Martinsson píanó, Pétur Sigurðsson bassi, 
 Magnús Trygvason Elíassen trommur   

•  KL 22 Agnar Már og tríó í Vonarsalnum Efstaleiti -Tónleikahljóðritun 

•  KL 23 Bítbox á Glaumbar -Pönkrokklúðrasveit íslenska lýðveldisins 
 – tónlist Kára Hólmars Ragnarssonar Frítt

•  KL 12:15 Ingólfsnaust -Hádegisjazz í Ingólfsnausti Frítt

•  KL 15   Iðnó -Svingtónleikarestrasjón -Sextett Hauks Gröndal með Ragga Bjarna  

•  KL 200 Iðnó -Steintryggur -BMX frá Noregi ásamt Hilmari Jenssyni

•  KL 22    Iðnó /uppi -Ameríska söngbókin-Stofuhljóðritun.  Siggi Flosa, 
 Lennart Ginman, Jón Páll Bjarnason 

•  KL 22 Organ -Tepokinn, M blues Project, Skver

•  KL 23 Bítbox á Glaumbar  -Autoreverse – jazz/funk Frítt

•  KL 12:15 Ingólfsnaust -Hádegisjazz í Ingólfsnausti Frítt

•  KL 15   Iðnó -Svingtónleikarestrasjón – Sextett Hauks Gröndal með Ragga Bjarna

•  KL 19 Háskólabíó - Heimildarmynd um Tónleikaferð Stórsveitar Samúels Jóns 
 um landið

•  KL 20 Fríkirkjan  -Trúnó. Tómas R Einarsson og Ragnheiður Gröndal

•  KL 21 Háskólabíó -Gítarhátíð Bjössa Thor.  Philip Catherine, 
 Kazumi Watanabe, Maggi Eiríks, Þórður Árnason

•  KL 22   Iðnó /uppi -Ameríska söngbókin-Stofuhljóðritun.  Siggi Flosa, 
 Lennart Ginman, Jón Páll Bjarnason

•  KL 23 Bítbox á Glaumbar  -Samúel Jón Samúelsson Big Band Frítt

•  KL 12:15 Ingólfsnaust -Hádegisjazz í Ingólfsnausti Frítt

•  KL 18   Iðnó /uppi -JAZZ QUIZ!  Frítt

•  KL 20   Fríkirkjan -Mógil / Theo Bleckman solo 

•  KL 22 Organ Jóel Pálsson -Varp,  Ómar Guðjónsson og hljómsveit

•  KL 23 Bítbox á Glaumbar  -Jam Session Frítt

•  KL 15 Háskólabíó  -Móttaka blaðamanna og kynning á listamönnum

•  KL 16 Háskólabíó -Stórsveit Reykjavíkur – Bjorkestra prógram 

•  KL 19    Norræna Husið -Stórband Thorshavnar

•  KL 21   Háskólabíó -Ed Thigpen og Scantet

•  KL 23   Nasa -Better Days! Kristjana Stefánsdóttir / Latin Jazz Nights! 
 Olivier Manoury 

ÞRIÐJUDAGUR  26.ÁGÚST

MIÐVIKUDAGUR  27.ÁGÚST

FIMMTUDAGUR  28.ÁGÚST

FÖSTUDAGUR  29.ÁGÚST

LAUGARDAGUR  30.ÁGÚST
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L.I.B.Topp5.is

60.000
manns á 24 dögum

STÆRSTA OPNUN Á ÍSLANDI FYRR OG SÍÐARSTÆRSTU OG BESTU ÆVINTÝRIN ERU 
EINFALDLEGA ÓDAUÐLEG!

Ásgeir j - DV

TSK - 24 stundir

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

GET SMART kl. 5:45 - 8 - 10.20 7

THE MUMMY 3 kl. 8 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

THE STRANGERS kl. 10:20 16 

GET SMART           kl. 1:30 - 3:50 - 5:50D - 8D - 10:30D L

THE MUMMY 3 kl. 5:40 - 8 - 10:30 12

DARK KNIGHT kl. 2 - 5 - 8  - 10:50 12

DARK KNIGHT kl. 2 - 5 - 8  - 10:50 VIP
WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

WALL-E m/ensku tali kl. 6:10 - 8:20 - 10:30 L

MAMMA MÍA kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 L

LOVE GURU kl. 10:30 12

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

GET SMART   kl. 1:30D - 3:30D - 5:40D - 8D - 10:20D L

X-FILES 2 kl. 8D - 10:10D 16

THE MUMMY 3 kl. 5:50 - 8 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30D - 3:40D - 5:50D L

DARK KNIGHT kl. 10:10 12

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

GET SMART kl. 5:40 - 8 - 10:20 7

MAMMA MÍA kl. 3:30 - 5:40 L

LOVE GURU kl. 8 12

DARK KNIGHT kl. 10 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 L

GET SMART kl. 4 - 6 - 8 - 10:20 L

WALL-E. m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 2 L

THE MUMMY 3 kl. 5:50 - 8 12

DARK KNIGHT kl. 10:20 12

tommi - kvikmyndir.is

SparBíó 550krSparBíó 550kr

- bara lúxus
Sími: 553 2075

GET SMART kl. 2, 5, 8 og 10.15 L

MÚMÍAN 3 kl. 8 og 10.15 12

WALL–E – ÍSLENSKT TAL kl. 2, 4 og 6 L

THE DARK KNIGHT kl. 2, 7 og 10.15 12

����
Tommi - kvikmyndir.is

����½
Ásgeir J - DV

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

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
16
12
12
12
L
L
7

X - FILES kl. 6 - 8 - 10
SKRAPP ÚT  kl. 4 - 10.10
MAMMA MIA     kl.3.50 - 6 - 8

16
12
L

X - FILES kl.1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
X - FILES LÚXUS DIGITAL kl. 1- 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20 
SKRAPP ÚT kl. 6 - 10
THE MUMMY 3 kl. 8D - 10.30D

THE LOVE GURU kl.1 - 4 - 8
WALL-E ÍSL. TAL    kl.1D - 3.30D - 5.45D

MAMMA MIA kl. 3D - 5.30D - 8D - 10.30D

MEET DAVE  kl.1 - 3.30

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

16
12
12
L

X - FILES kl.3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
SKRAPP ÚT  kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE DARK KNIGHT kl.3 - 6 -  9 
MAMMA MIA kl.3 - 5.30  - 8 - 10.30

5%

5%

SÍMI 551 9000

12
16
12
L
7

LOVE GURU kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE STRANGERS kl. 6 - 8 - 10
HELLBOY 2 kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
MAMMA MIA kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
MEET DAVE kl. 3.30

SÍMI 530 1919

“…meistarverk.” 
– New York Magazine

“...SKEMMTILEGA“...SKEMMTILEGA
SKRÍTIN OG ÖÐRUVÍSI SKRÍTIN OG ÖÐRUVÍSI

MYND ÞAR SEM MANNI MYND ÞAR SEM MANNI
LEIÐIST ALDREI”LEIÐIST ALDREI”

- S.V., MBL- S.V., MBL

“...SKEMMTILEGA
SKRÍTIN OG ÖÐRUVÍSI 

MYND ÞAR SEM MANNI 
LEIÐIST ALDREI”

- S.V., MBL

“FÍNASTA SKEMMTUN. “FÍNASTA SKEMMTUN.
MYNDIN ER MYNDIN ER

SKEMMTILEGSKEMMTILEG
OG NOTALEG.”OG NOTALEG.”

- MANNLÍF- MANNLÍF

“FÍNASTA SKEMMTUN. 
MYNDIN ER 

SKEMMTILEG
OG NOTALEG.”

- MANNLÍF

KVIKMYNDIR.ISKVIKMYNDIR.ISKVIKMYNDIR.IS

“...fílgúdd mynd. Húmorísk, elskuleg saga 
með góðum lyktum og breyskum persónum”

- P.B.B., FBL

“ VEL GERÐ, VEL “ VEL GERÐ, VEL
LEIKIN...OG DIDDA LEIKIN...OG DIDDA

JÓNSDÓTTIR ER JÓNSDÓTTIR ER
FRÁBÆR”FRÁBÆR”
- J.V.J., DV- J.V.J., DV

“ VEL GERÐ, VEL 
LEIKIN...OG DIDDA 

JÓNSDÓTTIR ER 
FRÁBÆR”
- J.V.J., DV

TIL AÐ FINNA SANNLEIKANN 
VERÐUR ÞÚ AÐ TRÚA!

MULDMULDMULDMULDMULMULDMULDULDER OER OER OER OER OER OOG SCG SCG SG SCGG SSG SCSG ULLYLLLY ERU MÆTÆTMÆTÆÆÆÆTÆTTÆÆTT AFT AFT AFAFT AFAFT AFTUR TURTUR ÍÍ
FRÁBFRÁBFRÁBÁBFRÁBÁÁBBBBÆRRIÆRRIÆRRRRIRRRRÆÆRRÆRRÆRRÆÆ R  SPE SPESPPSPPPSSPESPPENNUMNNUMYND YND NDNND NDDDDND ND Í ANÍ ANÍ ANÍ ANÍ AÍ ANÍ AAÍ DA ÞDA ÞÁTTAÁTTANNA.NA.NNA.

MULDER OG SCULLY ERU MÆTT AFTUR Í
FRÁBÆRRI SPENNUMYND Í ANDA ÞÁTTANNA.

Hljómsveitin Hraun hefur verið 
starfandi í fimm ár. Hún vakti tölu-
verða athygli í fyrra þegar hún 
komst í úrslit í tónlistarkeppninni 
The Next Big Thing sem BBC 
World Service stóð fyrir. Þar tefldi 
Hraun fram laginu Ástarsaga úr 
fjöllunum sem var á fyrstu plötu 
sveitarinnar með frumsömdu efni, 
I Can’t Believe It’s Not Happiness, 
sem kom út í fyrra og nú er önnur 
platan, Silent Treatment, komin.

Tónlist Hrauns er þjóðlagaskot-
ið popp með rokkívafi. Silent Treat-
ment byrjar á nýrri útgáfu af lag-
inu Dansa sem söngvari og 
aðallagasmiður Hrauns, Svavar 
Knútur, sigraði Trúbadorakeppni 
Rásar 2 með árið 2005. Fín útgáfa 
af fínu lagi og góð byrjun á Silent 
Treatment. Skemmtileg röddun 
sem einkenndi Ástarsögu úr fjöll-
unum er í hávegum höfð í Dansa 
og fleiri lögum á plötunni. 

Bestu lögin á Silent Treatment 

eiga það sameiginlegt að byrja 
frekar rólega og sækja svo í sig 
veðrið. Þetta á við um Dansa, titil-
lagið og Thunderball og fleiri lög. 
Sveitinni fer verr að rokka stíft og 
lögin Það er ekkert I í lið og So let 
us drink eru ekki alveg að virka.

Mér finnst platan líka líða fyrir 
flatan og slappan hljóm. Þetta er 
sérstaklega áberandi í háværari 
köflunum. Nokkuð sem sveitin 
ætti að hafa í huga þegar hún fer í 
hljóðver til að taka upp næstu 
plötu.

Á heildina litið má segja að 
Hraun sé enn fyrst og fremst efni-
leg sveit. Svavar Knútur er ágætis 
söngvari og upprennandi laga-
smiður. Sveitin er á réttri leið, 
Silent Treatment er betri en fyrri 
platan, en það vantar samt tölu-
vert upp á að Hraun hafi náð að 
skapa sér þá sérstöðu sem er nauð-
synleg fyrir alvöru tónlistarmenn. 
 Trausti Júlíusson

Ennþá efnileg

TÓNLIST
Silent Treatment
Hraun

★★★
Svavar Knútur er ágætur söngvari 
og upprennandi lagasmiður. Silent 
Treatment sýnir að Hraun er efnileg 
sveit á réttri leið.

Gosbrunnur og grasþökur 
eru meðal þess sem mun 
prýða Gallerí O, Laugavegi 
66, sem verður opnað á 
Menningarnótt. Tölvur með 
fríu interneti verða í boði 
og alltaf heitt á könnunni. 
Galleríið er liður í fegrun 
Laugavegarins.

Á Laugavegi 66 rís innitorg með 
tilheyrandi gosbrunni og grasþök-
um. Gustavo Marcelo Blanco, Ásta 
Kristín Pálsdóttir og Þorbjörn 
Kjærbo standa að torginu, sem ber 
nafnið Gallerí O eða Gallerí Hring-
ur, með hjálp Reykjavíkurborgar. 

„Þetta er partur af því að fegra 
miðbæinn fyrir Menningarnótt. 
Það verður frítt kaffi og internet 
og svo er þetta gallerí líka. Þór-
hallur Sigurðsson er að mála 
myndir. Svo ætlar Davíð Örn Hall-
dórsson að vera gestalistamaður,“ 
segir Gustavo. 

„Þetta byrjaði allt á því að ég 
fékk mér kaffi úr Senseo-kaffivél 
og það var geðveikt gott kaffi. Og 
þegar ég komst að því að pokarnir 
kosta bara tuttugu kall eða eitt-

hvað, þá langaði mig að opna kaffi-
hús með Senseo-kaffi. Svo er það 
allt háð leyfum og rugli. Þannig að 
Senseo ákvað bara að leyfa mér að 
gefa kaffið. Vodafone gefur inter-
netið og Apple er að gefa tölvur í 
þetta. Exton stökk inn í með ljós. 
Slippfélagið ætlar líka að styrkja 
okkur. Það eru allir tilbúnir að 
aðstoða.“ 

Eigandi húsnæðisins lánar það 
til framkvæmdanna. „Þannig að 
hann er alveg „memm“ í því að 
fegra Laugaveginn.“

Vantar torgstemningu í Reykja-
vík? „Nei nei, er ekki Austurvöllur 
með ágæta torgstemningu? Það 
vantar frekar gosbrunn á Austur-
völl,“ segir Gustavo. 

Gosbrunnurinn er sérhannaður 
af Svavari hjá gosbrunnar.is. 
„Þetta verður enginn venjulegur 
gosbrunnur. Allt er í gerjun og svo 
verður það sett í ofninn, nóttina 
fyrir Menningarnótt. Þetta verður 
samt opnað og lokað á Menningar-
nótt. En þangað til getur fólk kíkt 
við. Ég skal tengja kaffivélina.“    

            kolbruns@frettabladid.is

Gosbrunnur við innitorg

SEIÐANDI Ásta og Gustavo reisa gos-
brunn innandyra fyrir Menningarnótt. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN      

TILBOÐSVERÐ

KL. 1 SMÁRABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓKL.3.50 BORGARBÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓKL.3.20 HÁSKÓLABÍÓ

KUNG FU PANDA ísl. tali
kl. 1:30 í Álfabakka, Kring-
lunni, Selfossi og í keflavík.
kl. 2 á Akureyri

MAMMA MIA
kl. 1:30 í Álfabakka

WALL-E með íslensku tali
kl. 1.30 í Álfabakka
kl. 1.30 í Kringlunni 
kl. 1.30 á Selfossi kl. 2 Akureyri og kl. 1:30 í Keflavík

laugardag og sunnudag
SparBíó 550krSparBíó 550kr

DARK KNIGHT
kl. 2 í Álfabakka

GET SMART
kl. 1:30 í Álfabakka
kl. 1:30 í Kringlunni
kl. kl. 5:45 í kefl.



Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is

TV-skenkur m/ljósi
Fáanlegur í svörtu og hvítu háglans.
Stærð: 180cmX50cmXH:46cm

Verð áður: 68.000,-

-30%
VERÐ NÚ: 47.600,-

Borð
Verð áður: 69.000,-
VERÐ NÚ: 

55.200,-

Spegill
Verð áður: 28.000,-
VERÐ NÚ: 

19.600,-

Juan skenkur
Verð áður: 95.000,-
VERÐ NÚ: 

76.000,-

Cube leðurstóll
Verð áður: 19.800,-
VERÐ NÚ: 

9.900,-

Skápasamstæða
Verð áður: 209.000,-
VERÐ NÚ: 

146.300,-

GEGNHEIL MANGO HÚSGÖGN
20-30% afsláttur

Clay leðursófasett
Dökkbrúnt leður
3+1+1

Verð áður: 225.000,-

-25%
VERÐ NÚ: 168.750,-
3+2,5

Verð áður: 207.000,-

-25%
VERÐ NÚ. 155.250,-

Palma leðursófasett
Dökkbrúnt leður
3+2

Verð áður: 237.000,-

-25%
VERÐ NÚ: 177.750,-

Lia stóll
Verð áður: 14.500,-

-20%
VERÐ NÚ: 

11.600,-

Lotus stóll
Fáanlegur í svörtu, brúnu og hvítu

Verð áður: 13.400,-

-30%
VERÐ NÚ: 9.380,-

Tito stóll
Fáanlegur í svörtu, hvítu og brúnu

Verð áður: 13.500,-

-20%
VERÐ NÚ: 10.800,-

Paris leðurstóll
Fáanlegur í svörtu, hvítu og 
brúnu

Verð áður: 17.500,-

-20%
VERÐ NÚ: 14.000,-

TV-skenkur
Stærð: 180cmX60cmXH:60cm

Verð áður: 78.000,-

-20%
VERÐ NÚ: 62.400,-

Glerskápur
Stærð: 103cmX45cmXH:188cm

Verð áður: 69.000,-

-30%
VERÐ NÚ: 48.300,-

Veggsamstæða 
f/sjónvarp

Hnota
Stærð: 243cmX56cmXH:156cm 

Verð áður: 145.000,- 

-20%
VERÐ NÚ: 116.000,-

ÚTSALAN ER HAFIN
Palma leðurrsóffasettt

20-70% AFSLÁTTUR
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Handbolti:
Ísland-Danmörk  32-32 (17-18)
Mörk Íslands (skot): Snorri Steinn Guðjóns-
son 8/4 (13/5), Guðjón Valur Sigurðsson 6 
(9), Ólafur Stefánsson 5 (11), Arnór Atlason 
4 (7), Róbert Gunnarsson 3 (3), Alexander 
Petersson 3 (6), Ásgeir Örn Hallgrímsson 2 
(3), Sigfús Sigurðsson 1 (2).
Varin skot: Hreiðar Levý Guðmundsson 
14/1 (37/2) 38%, Björgvin Páll Gústavsson 
1 (10), 10%.
Hraðaupphlaup: 6 (Guðjón 2, Alexander 2, 
Arnór, Sigfús)
Fiskuð víti: 5 (Snorri 3, Guðjón, Arnór).
Utan vallar: 14 mínútur.
Mörk Dana: Jesper Nöddesbo 6, Lasse Boe-
sen 5, Bo Spellerberg 5, Kasper Sarup 5, Lars 
Christiansen 3, Joachim Boldsen 2, Jesper 
Jensen 2, Klavs Bruun 1.
Varin skot: Kasper Hvidt 22 (52/4) 42%.
Hraðaupphlaup: 3
Utan vallar: 10 mínútur.

Staðan í B-riðli eftir fjóra leiki:
1. Suður-Kórea 6 stig (markatala 0)
2. Ísland  5 stig (5)
3. Þýskaland  5 stig (-2)
4. Danmörk  4 stig (0)
5. Rússland  3 stig (-2)
6. Egyptaland  1 stig (-5)

Staðan í A-riðli eftir fjóra leiki:
1. Frakkland 8 stig (markatala 33)
2. Pólland  6 stig (19)
3. Króatía  4 stig (14)
4. Spánn  4 stig (6)
5. Brasilía  2 stig (-23)
6. Kína  0 stig (-49)

Ísland mætir Egyptum á aðfaranótt mánudags. 
Ísland er komið í átta liða úrslit þar sem efsta 
liðið í B-riðli mætir liðinu sem hafnar í fjórða 
sæti í A-riðli, og svo koll af kolli.

ÓL Í PEKING

PEKING 2008 Eins og fram kemur í 
viðtalinu við Þóreyju Eddu var 
það tilfinningaþrungin stund 
fyrir hana að ganga út af frjáls-
íþróttavellinum í Fuglshreiðrinu í 
gær.

Hún átti verulega erfitt með sig 
er hún hitti blaðamenn. Hún 
byrjaði á því að fara í viðtal hjá 
Samúel Erni Erlingssyni á RÚV 
og þegar skammt var liðið á 
viðtalið byrjuðu tárin að streyma. 
Þórey bað því um að slökkt yrði á 
vélinni á meðan hún jafnaði sig. 
Við þeirri bón var eðlilega orðið.
Eftir um þrjár mínútur kláraði 
hún síðan viðtalið af fagmennsku 
sem og við Fréttablaðið síðar.
  - hbg

Erfið stund: 

Þórey Edda grét 
hjá Samma

BRAST Í GRÁT Tilfinningarnar flæddu 
hjá Þóreyju, sem er nú hætt atvinnu-
mennsku í stangarstökki. FRÉTTABLAÐIÐ/HBG

PEKING 2008 Snorri Steinn Guðjóns-
son skaut strákunum okkar í átta 
liða úrslit á Ólympíuleikunum með 
marki úr vítakasti nokkrum sek-
úndum fyrir leikslok. Snorri jafn-
aði leikinn með markinu, lokatölur 
32-32 og Íslandi dugði stigið til 
þess að komast áfram.

Snorri sýndi sannkallaðar stál-
taugar í vítakastinu gegn hinum 
frábæra Kasper Hvidt sem hafði 
farið á kostum í leiknum. Snorri 
notaði engar gabbhreyfingar held-
ur skaut beint og í markið fór bolt-
inn.

„Hann var alltaf búinn að bíða 
áður þegar ég var með gabbhreyf-
ingar þannig að ég ákvað að láta 
bara vaða. Mér líður vel þegar ég 
tek víti og verð ekkert stressaður. 
Maður hugsar bara aðeins um þá 
sem manni þykir vænt um og skýt-
ur svo á markið,“ sagði Snorri 
Steinn en hann fagnaði á mjög 
frumlegan hátt með því að hlaupa 
undir eina stúkuna í húsinu og á 
eftir komu félagar hans.

„Það var ágætt að komast aðeins 
í burtu í stað þess að vera í að baða 
sig í sjónvarpsvélunum þegar 
maður er eins og fífl. Þetta var 
ekkert skipulagt heldur lá leiðin 
greið þarna inn svo ég skellti mér 
bara,“ sagði Snorri skælbrosandi.

Leikurinn í gær var hreint rosa-
legur og ótrúlega spennandi líkt og 
viðureignir liðanna síðustu ár. Þeir 
leikir hafa nánast undantekninga-
laust endað með naumum sigri 
Dana og skemmst er að minnast 
tapsins grátlega á HM í Þýskalandi 
2007. Það var því kominn tími á að 
Ísland bæri eitthvað úr býtum og 
Danir gengju svekktir af velli.

Varnarleikur íslenska liðsins var 
lengi í gang en þegar hann datt í gír-
inn voru strákarnir illviðráðanlegir. 

Hreiðar byrjaði einnig að verja í 
kjölfarið en frammistaða mark varð-
anna það sem af er móti er talsvert 
betri en á síðustu mótum. Vonandi 
verður framhald á.

Lengi vel hafði maður á tilfinn-
ingunni að Kasper Hvidt ætlaði að 
tryggja Dönum sigur í leiknum en 
hann varði ótrúlega vel og úr lygi-
lega góðum færum. Snorri sá sem 
betur fer við honum í lokin en 
Snorri átti enn og aftur stórleik og 
er að stimpla sig endanlega inn hér 
í Peking sem einn allra besti miðju-
maður heimsins.

Ólafur var einnig mjög öflugur, 
skoraði mikilvæg mörk og lagði 
upp enn fleiri. Guðjón Valur var 
einnig magnaður og ótrúlegt að sjá 
kraftinn í manninum. Alexander 
heldur einnig uppteknum hætti, 
spilar vel og stelur boltum á mikil-
vægum tímum en þó sjaldan eins 
og þegar skammt lifði leiks í gær.

Vörnin hefur verið hreint mögn-
uð og Sverre Jakobsson vart stigið 
feilspor með annað hvort Sigfús 
eða Ingimund sér við hlið sem 
báðir eru einnig að spila vel. Alex-
ander er einnig að spila frábær-
lega í vörninni.

Þessu íslenska liði eru allir vegir 
færir hér í Peking en hollningin á 
liðinu hefur ekki verið svona góð í 
háa herrans tíð. Vörnin að smella, 
markvarslan í lagi í öllum leikjum 
og allir að leggja lóð sín á vogar-
skálarnar. Liðsheildin er hreint 
mögnuð og þjálfarateymið aug-
ljóslega að vinna sína vinnu af 
stakri fagmennsku.

Stáltaugar Snorra skutu Íslandi áfram 
Íslenska handboltalandsliðið er komið í átta liða úrslit á Ólympíuleikunum eftir dramatískt jafntefli gegn 
Dönum, 32-32, í sannkölluðum spennutrylli. Snorri Steinn jafnaði úr víti með síðasta skoti leiksins.

PEKING 2008 „Það var skrítið að 
labba út af vellinum og vita að 
maður var að gera það í síðasta 
skipti. Það var talsvert erfiðara 
en ég átti von á,“ sagði Þórey 
Edda með tárin í augunum 
skömmu eftir stangarstökks-
keppnina í Peking í gær. Hún 
náði sér ekki á strik í keppninni. 
Komst yfir 4,15 metra í fyrstu 
tilraun en felldi svo 4,30 metra 
þrívegis. Hún var nálægt því að 
komast yfir í annarri tilraun.

„Þessi íþrótt er búin að vera 
stór hluti af mínu lífi lengi og 
það var erfitt að labba af velli 
vitandi að þetta væri mitt síðasta 
stórmót. Það var líka leiðinlegt 
að mér skyldi ekki hafa gengið 
betur. Ég vildi kveðja á annan 
hátt en engu að síður hef ég 
afrekað margt og það tekur eng-
inn frá mér. Ég er mjög sátt við 
minn feril,“ sagði Þórey Edda, 
sem mun halda áfram að æfa á 
Íslandi og keppa sér til gamans 
eins og hún orðaði það.

„Ég fer nú í það að hefja venju-

legt líf eins og kannski má orða 
það. Ég er að fara að vinna hjá 
verkfræðistofu í Hafnarfirði. Ég 
er búin að vera í tólf ár að æfa og 
fór eiginlega strax að æfa sem 
atvinnumaður á mínu fyrsta ári. 
Þetta er búinn að vera langur og 
skemmtilegur tími en allt tekur 
víst enda,“ sagði Þórey Edda, 
sem hefur ekki náð sér á strik 
síðustu ár vegna þrálátra 
meiðsla.

„Það verður ágætt að vakna á 
morgnana og þurfa ekki að pína 
sig á æfingu þegar maður er að 
drepast einhvers staðar. Mér 
finnst ekki leiðinlegt að æfa en 
það er aftur á móti ekkert gaman 
að æfa þegar maður þarf að pína 
sig á hverja æfingu. Ég er búin 
að bíta á jaxlinn í tvö ár og þetta 
er orðið gott,“ sagði Þórey Edda 
Elísdóttir. - hbg

Tilfinningarnar báru Þóreyju Eddu Elísdóttur ofurliði eftir stangarstökkskeppnina í gær: 

Svanasöngur Þóreyjar Eddu í Peking

Á HVOLFI YFIR Þórey Edda fer hér yfir 
slána í Peking í gær. Hún felldi í kjölfarið 
slána, sem hékk þá í 4,30 metrum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

>Tryggja Valsstúlkur sér titilinn? 

Valsstúlkur geta í dag svo gott sem tryggt sér Íslands-
meistaratitilinn í kvennaflokki. Valur sækir KR heim í 
Vesturbæinn og með sigri nær liðið níu 
stiga forystu á KR þegar þrjár umferðir 
eru eftir. Valur er nú með miklu betri 
markatölu en KR, með 59 mörk í 
plús en KR 32. Þá er heil umferð í 
Landsbankadeild karla, Fylkir og ÍA 
mætast í mikilvægum fallbaráttu-
slag í Árbæ, Keflavík fær Þrótt í 
heimsókn, Fram og KR mætast 
í Laugardal, topplið FH mætir 
Grindavík, Breiðablik og Fjölnir 
mætast í Kópavogi og þá mætast 
Valur og HK að Hlíðarenda.

„Við fengum ósanngjarnar brottvísanir í síðari hálfleik en það styrkti 
okkur og í kjölfarið kom brjálæðið, hjartað og þessi læti og færsla 
sem við þurftum á að halda. Það var æðisleg tilfinning að komast 
aftur inn í leikinn einum manni færri,” sagði Guðjón Valur 
Sigurðsson, sem átti enn einn stórleikinn. 
Hann sagði hrokann í Dönum hafa hjálpað 
strákunum að gíra sig upp fyrir leikinn.

„Dönsku leikmennirnir eru svo 
hrokafullir í viðtölum í heimalandi 
sínu. Voru að segja að við værum 
ekki nógu góðir og það væri bara grís 
að við kæmum á óvart á þessu móti. 
Þeir væru miklu betri og þetta yrðu 
létt tvö stig. Þessi hroki hvatti okkur 
til dáða og dönsku blaðamennirnir 
eiga þakkir skildar fyrir að birta þetta 
í blöðunum sínum,” sagði Guðjón 
Valur og glotti.

Ólafur Stefánsson landsliðsfyrirliði 

var að vonum kampakátur eftir leikinn gegn Dönum og tók sérstak-
lega fram hversu vel sér liði.

„Það sem ég er ánægðastur með er að fjórði gírinn er 
kominn hjá mér. Ég er í alveg fáránlegu góðu formi. 

Ef mér líður vel þá á að láta mig fá boltann því þá 
verð ég óstöðvandi,” sagði Ólafur ákveðinn og bætti 

við að hann hefði vart séð einstaklingana í liðinu í 
þetta góðu formi áður.

„Við vorum allan tímann á því að komast 
í átta liða úrslit og við töpum okkur ekkert í 
gleðinni,” sagði Ólafur sem var ánægður með 
markið hjá Snorra Steini úr vítinu í lokin. 
„Fyrir fjórum árum hefði ég ekki leyft honum 
að taka þetta víti,” sagði Ólafur.
„Það er rosalega þungu fargi létt af mér 

núna. Við náðum þessu á eigin forsendum og 
tryggðum þetta sjálfir. Ég er ofboðslega stoltur 
af liðinu og þeim karakter sem það sýndi í leikn-
um,“ sagði þjálfarinn Guðmundur Guðmundsson.

GUÐJÓN VALUR OG ÓLAFUR STEFÁNSSON: KAMPAKÁTIR Í LEIKSLOK

Hrokinn í Dönum hvatti okkur til dáða

FÖGNUÐUR Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari slóst í hópinn með leik-
mönnum sínum í fögnuði eftir leikinn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HENRY BIRGIR GUNNARSSON
Skrifar frá Peking
henry@frettabladid.is
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Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn. 
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans.

Fylkirsun. 17. ágúst

sun. 17. ágúst

sun. 17. ágúst

sun. 17. ágúst

sun. 17. ágúst

sun. 17. ágúst

16. umferð

ÍA

Keflavík Þróttur R.19:15

17:00

Fram KR19:15

FH Gindavík19:15

Breiðablik 19:15

Valur HK19:15

Fjölnir

Landsbankadeild karla

KRsun. 17. ágúst

mán. 18. ágúst

mán. 18. ágúst

mán. 18. ágúst

mán. 18. ágúst

15. umferð

Valur

Fylkir Þór/KA19:15

16:00

Keflavík HK/Víkingur19:15

Afturelding Fjölnir19:15

Breiðablik 19:15 Stjarnan

Landsbankadeild kvenna

1. deild karla í knattspyrnu: 
ÍBV-Víkingur R. 1-0
Yngvi Borgþórsson
Leiknir-Fjarðabyggð 2-1
0-1 Sveinbjörn Jónasson, 1-1 Tómas Michael 
Reynisson, 2-1 Einar Örn Einarsson.
Þór-Víkingur Ó. 2-1
0-1 Pilipovic (45.), 1-1 Einar Sigþórsson (79.), 2-1 
Einar Sigþórsson (89.). 

Enska úrvalsdeildin: 
Arsenal-WBA 1-0
Samir Nasri (4.)
Middlesbrough-Tottenham 2-1
1-0 David Weather (71.), 2-0 Mido (86.), 1-2 
sjálfsmark (91)
Everton-Blackburn  2-3
0-1 David Dunn (22.), 1-1 Mikel Arteta (46.), 2-1 
Yakubu (64.), 2-2 Roque Santa Cruz (66.), 2-3 
Andre Ooijer (91.).
Bolton-Stoke 3-1
1-0 Grétar Rafn Steinsson (34), Kevin Davies 
(41.), 3-0 Johan Elmander (46.), 3-1 Ricardo 
Fueller (91.).
West Ham-Wigan 2-1
1-0 Dean Ashton (3.), 2-0 Dean Ashton (10.), 1-2 
Amr Zaki (47.)
Hull-Fulham 2-1
0-1 Seol Ki-Hyeon (8.), 1-1 Geovanni (22.), 2-1 
Caleb Folan (81). 
Sunderland-Liverpool 0-1
Fernando Torres (83.).

Enska 1. deildin: 
Barnsley-Coventry 1-2
Aron Gunnarsson spilaði allan leikinn með Coventry.
Reading-Plymouth 2-0
Ívar Ingimarsson lék með Reading en Brynjar 
Björn Gunnarsson er meiddur.

LEIKIR GÆRDAGS

Upplýsingar um skráningu veittar í síma 510 8200 eða á heimasíðu www.landakot.is

Stofnsettur 1896
Landakotsskóli

Landakotsskóli verður settur í Landakotskirkju
föstudaginn 22. ágúst kl. 11.00. Kennsla hefst
samkvæmt stundaskrá mánudaginn 25. ágúst.

Getum bætt við nokkrum nemendum í 2.-5. og 8.-10. bekki.
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SKÓLASETNING LANDAKOTSSKÓLA

PEKING 2008 „Við erum búnir að 
vera brosandi allan tímann síðan 
við komum hingað,“ sagði Sigfús 
Sigurðsson og brosti alveg út að 
eyrum eftir Danaleikinn. „Ég 
hafði engar áhyggjur af því að við 
myndum tapa þessum leik. Eina 
spurningin var hvort við myndum 
vinna leikinn eða hvort hann 
myndi enda með jafntefli.“

Það vakti talsverða athygli að 
kynnir leiksins talaði ávallt um 
skógarbjörninn Sigurðsson þegar 
Sigfús var í eldlínunni. Hann 
kunni því ágætlega.

„Hann má ekki kalla mig 
ísbjörn því þá verð ég skotinn. Þá 
er nú skárra að vera skógar-
björn,“ sagði Sigfús léttur.  - hbg

Skógarbjörninn Sigfús: 

Skotinn ef ég 
væri ísbjörn

FÓTBOLTI „Ég held að það séu bara 
vitleysingar sem reyna að skjóta 
þaðan,“ sagði Grétar Rafn Steins-
son eftir fallegt mark sitt í 3-1 
sigri Bolton á Stoke í fyrstu 
umferð ensku úrvalsdeildarinnar 
í gær.

Grétar fékk boltann úti á kanti 
við vítateigslínuna. „Ég ætlaði að 
senda hann fastan fyrir á milli 
markmannsins og varnarinnar,“ 
sagði Grétar en þess í stað flaug 
boltinn glæsilega yfir markmann 
Stoke, í samskeytin fjær og inn.

„En þetta bara gerðist,“ sagði 
Grétar, sem skoraði þarna sitt 
fyrsta mark í deildinni. „Það var 
fínt að ná marki, það skiptir engu 
máli hvernig það var. Það var fínt 
að þetta fór inn,“ sagði Grétar, 
sem var ánægður með sigurinn.

„Þetta er það sem við ætluðum 
okkur að gera, að byrja vel. Við 
vissum um styrkleikann hjá Stoke 
og við ætluðum að ná marki og fá 
þá síðan framar á völlinn. Það gekk 
allt eftir sem við ætluðum okkur 
að gera. Við hefðum getað sett 
fleiri mörk þannig að þetta lítur 
vel út. Það var að vísu svekkjandi 
að fá á sig mark, sem skýrist af 
einbeitingarleysi. Það var óþarfi. 
3-0 hefði litið vel út,“ sagði Grétar, 
sem er þó vel niðri á jörðinni. 

Spurður hvort sigurinn gæfi 
ekki góð fyrirheit fyrir tímabilið 
sagði hann: „Við skulum taka 
næsta leik fyrir og ekki fara fram 
úr okkur. En það er fínt að byrja 
svona.“ 

 - hþh

Grétar Rafn Steinsson skoraði stórbrotið mark: 

Bara vitleysingar reyna 
að skjóta þaðan

ERFITT LÍF Það er þungur róður fram 
undan hjá Stoke. Hér tapar Ricardo 
Fuller skallaeinvígi við Andy O´Brien í 
leiknum í gær. NORDIC PHOTOS/GETTY 

ENSKI BOLTINN Fernando Torres 
tryggði Liverpool 1-0 sigur á 
Sunder land í ensku úrvalsdeildinni 
í gær. Sigurmark Torres kom sjö 
mínútum fyrir leikslok með fallegu 
skoti í bláhornið utan vítateigs. 

Sunderland var síst lakari aðil-
inn lengst af en í síðari hálfleik 
jókst pressa Liverpool sem skilaði 
sér í markinu. Fram að markinu 
hafði Torres látið lítið fyrir sér 
fara.

Arsenal vann einnig 1-0 sigur. 
Samir Nasri, sem gekk í raðir 
félagsins í sumar, skoraði eina 
markið gegn WBA snemma leiks. 

Arsenal var sannfærandi í leiknum 
og hefði getað unnið stærra.

„Við vorum alltaf í bílstjórasæt-
inu og ég beið bara eftir öðru mark-
inu,“ sagði Arsene Wenger, stjóri 
Arsenal. „En leikmenn WBA börð-
ust vel og okkur skorti áræðni í 
kringum vítateiginn. Þar sem við 
náðum ekki að skora annað markið 
og tryggja sigurinn var alltaf hætta 
á að þeir myndu jafna. En ég er 
ánægður að landa stigunum.“  - hþh

Liverpool náði að landa sigri gegn Sunderland: 

Fernando Torres tryggði 
Liverpool öll stigin þrjú

FÖGNUÐUR Torres fagnar með fyrirliða 
sínum Steven Gerrard eftir að boltinn lá 
í netinu. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
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EKKI MISSA AF
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

> Sandra Bullock
„Mín markmið í lífinu eru að 
muna eftir stöðum sem ég hef 
komið til, gera það sem ég 
elska og segja ekki já nema 
ég vilji það.“ Bullock leikur 
í myndinni The Lake House 
sem sýnd er á Stöð 2 bíó í 
kvöld. 

12.15 Endursýnt valið efni frá lið-
inni viku

20.45 Gönguleiðir  þáttur um  áhuga-
verðar gönguleiðir á Íslandi. Endursýnt kl. 
21.45, 22.45.       

07.30 ÓL í Peking Samantekt

08.15 Morgunstundin okkar  Í nætur-
garði, Pósturinn Páll, Friðþjófur forvitni Nýi 
skólinn keisarans og Sígildar teiknimyndir.

09.55 ÓL í Peking  Fimleikar, úrslit.

12.50 ÓL í Peking  Frjálsar íþróttir, úrslit.

15.30 ÓL í Peking  Badminton, úrslit.

15.50 Íslandsmótið í fótbolta  Bein út-
sending frá leik í Landsbankadeildar kvenna.  
Reykjavíkurliðin KR og Valur eigast við.

16.50 Táknmálsfréttir

17.00 Íslandsmótið í fótbolta  KR - 
Valur.  Seinni hálfleikur 

18.00 Stundin okkar  (e) 

18.30 Á flakki um Norðurlönd  (6:8)

19.00 Fréttir

19.35 Veður

19.40 Út og suður 

20.10 Frelsisþrá  (2:6)

21.05 Systur  (Hermanas) Argentínsk bíó-
mynd frá 2005 um tvær systur sem hittast í 
Texas árið 1984 eftir langan aðskilnað. 

22.55 Ólympíukvöld  (9:16)

23.15 ÓL í Peking  Dýfingar kvenna, úrslit

00.30 ÓL í Peking  Handbolti karla, upp-
hitun fyrir leik Íslands og Egypta.

00.50 ÓL í Peking  Handbolti karla, Ís-
land-Egyptaland.  Lokaleikur í riðlakeppni.

02.30 ÓL í Peking  Badminton

03.05 ÓL í Peking  Körfubolti karla, Ástr-
alía-Litháen.

05.00 ÓL í Peking  Badminton

05.50 ÓL í Peking  Handbolti karla, Rúss-
land-Kórea.

06.20 Fíaskó

08.00 The Queen 

10.00 The Lake House

12.00 Ghost 

14.05 Fíaskó

16.00 The Queen

18.00 The Lake House Einmana læknir 
kynnist arkitekti í gegnum bréfaskriftir. Aðal-
hlutverk: Sandra Bullock og Keanu Reeves.

20.00 Ghost

22.05 16 Blocks

00.00 Nine Lives

02.00 Scary Movie 4

04.00 16 Blocks

09.20 Meistaradeild Evrópu / For-
keppni Útsending frá leik Standard Liege og 
Liverpool í forkeppni Meistaradeildar Evrópu.

11.00 US PGA Championship 2008 Út-
sending frá lokadeginum á US PGA Champ-
ionship mótinu í golfi.

15.00 Sumarmótin 2008 Sýnt frá Pæju-
mótinu á Siglufirði. 

15.45 Landsbankamörkin 2008 Allir 
leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í umferð-
inni skoðuð.

16.45 Landsbankadeildin 2008 Bein 
útsending frá leik Fylkis og ÍA í Landsbanka-
deild karla.

19.00 Einvígið á Nesinu Sýnt frá Einvíg-
inu á Nesinu þar sem 10 bestu kylfingar leiks 
mæta til leiks.

19.50 Supercopa 2008 Bein útsending 
frá Super Copa en þar mætast Valencia og 
Real Madrid.

22.00 Landsbankamörkin 2008 Allir 
leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í umferð-
inni skoðuð.

23.00 Landsbankadeildin 2008 Út-
sending frá leik Fylkis og ÍA í Landsbanka-
deild karla.

00.50 Supercopa 2008 Útsending frá 
Super Copa en þar mætast Real Madrid og 
Valencia.

09.10 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Bolton og Stoke í ensku úrvalsdeildinni.

12.10 Enska úrvalsdeildin Bein útsend-
ing frá leik Chelsea og Portsmouth í ensku 
úrvalsdeildinni en leikurinn er sýndur í HD.

14.40 Enska úrvalsdeildin Bein út-
sending frá leik Man. Utd og Newcastle í úr-
valsdeildinni en leikurinn er sýndur í HD.

17.15 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Aston Villa og Man. City í ensku úrvals-
deildinni. Leikurinn er sýndur beint á Sport 
3 kl 13.55.

18.55 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Sunderland og Liverpool í ensku úr-
valsdeildinni.

21.55 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Arsenal og WBA í ensku úrvalsdeildinni.

23.35 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Hull City og Fulham í ensku úrvals-
deildinni.

07.50 Vörutorg

08.50 MotoGP  Bein útsending frá Brno 
í Tékklandi þar sem tólfta mót tímabilsins í 
MotoGP fer fram. 

13.05 Dr. Phil  (e)

15.55 High School Reunion  (e)

16.45 The Biggest Loser  (e)

17.35 Britain’s Next Top Model  (e)

18.25 Design Star  (e)

19.15 The IT Crowd  (e)

19.45 America´s Funniest Home Vid-
eos - NÝTT  Fjölskylduþáttur þar sem sýnd 
eru fyndin myndbrot sem venjulegar fjöl-
skyldur hafa fest á filmu. 

20.10 Are You Smarter than a 5th 
Grader - Lokaþáttur  Í lok síðasta þáttar 
var keppandi kominn að milljón doll-
ara spurningunni og búinn að ákveða að 
spreyta sig á henni. Ef hann svarar rétt held-
ur hann heim á leið með fulla vasa af seðl-
um. 

21.00 Law & Order: SVU - NÝTT   
Bandarísk sakamálasería um sérdeild lög-
reglunnar í New York sem rannsakar kyn-
ferðisglæpi. Í fyrsta þættinum er ungri konu 
nauðgað á hrottafenginn hátt en hún neitar 
að vinna með lögreglunni. Upp úr krafsinu 
kemur að stúlkan var uppljóstrari fyrir FBI og 
nauðgunin tengist róttækum hægrisinnuð-
um samtökum.  

21.50 Swingtown - NÝTT  Þættirn-
ir gerast árið 1976 þegar kúltur- og kynlífs-
byltingin stóð sem hæst í Bandaríkjunum 
og diskótónlistin var að ryðja sér til rúms. 
Hjónin Susan og Bruce Miller sem eru á 
uppleið í lífinu og hafa efni á að flytja með 
fjölskylduna í fínt úthverfi í Chicago. Þau eru 
boðin velkomin í nýja hverfið með innilegri 
hætti en þau hafði órað fyrir. 

22.40 Sexual Healing  (e)

23.30 Da Vinci’s Inquest  (e)

00.20 Da Vinci’s Inquest  (e)

01.10 Vörutorg

02.10 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2       Barney og 
vinir, Ofurhundurinn Krypto og Fífí 

08.00 Algjör Sveppi 

09.35 Kalli litli kanína og vinir 

09.55 Stóra teiknimyndastundin 

10.20 Bratz 

10.45 Ævintýri Juniper Lee 

11.05 Stuðboltastelpurnar 

11.30 Latibær (1:18) 

12.00 Hádegisfréttir

12.30 Neighbours

12.50 Neighbours

13.10 Neighbours

13.30 Neighbours

13.50 Neighbours

14.15 Monk (9:16) 

15.00 Flipping Out (4:7) 

15.45 Creature Comforts (4:7) 

16.10 Beauty and The Geek (4:13) 

16.55 60 minutes

17.45 Oprah

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.49 Íþróttir 

18.55 Veður 

19.10 Grumpy Old Women (2:4) Orð-
heppnar miðaldra konur fá að nöldra linnu-
laust um allt það fáránlega sem þær þurfa 
að þola og horfa uppá nú til dags.

19.40 The Complete Guide To Parent-
ing (2:6) 

20.05 Women‘s Murder Club (9:13) 
Fjórar vinkonur sem vinna allar við morðrann-
sóknir. Ein er rannsóknarlögregla, önnur sak-
sóknari, þriðja dánardómstjóri og sú fjórða er 
rannsóknarblaðakona. 

20.50 Blue Murder (2:4) Breskur saka-
málaþáttur um rannsóknarkonuna metnaðar-
gjörnu Janine Lewis sem þarf að samræma 
starfið og móðurhlutverkið. 

22.00 The Tudors (3:10) Önnur þátta-
röðin um Hinrik VIII Englandskonung. Hann 
var ófeiminn við að beita óvini sínum harð-
ræði og átti í stormasömu sambandi við 
fjölda kvenna. 

22.55 Wire (9:13) 

23.50 Hotel Babylon (1:8) 

00.45 Canterbury‘s Law (4:6) 

01.30 The Dreamers

03.20 Lawnmower Man

05.05 Women‘s Murder Club (9:13) 

05.50 Fréttir Fréttir Stöðvar 2 (e) 

14.40 Man. Utd. - Newcastle 
  STÖÐ 2 SPORT 2

20.00 The Dresden Files 
  STÖÐ 2 EXTRA

20.10 Frelsisþrá (Tropiques 
amers)   SJÓNVARPIÐ

21.50 Swingtown - NÝTT  
 SKJÁREINN

22.00 The Tudors   STÖÐ 2

www.flugskoli.is

Námskeiðið hefst 6. október og lýkur um miðjan febrúar. 

Umsóknarfrestur er til 14. september. Allar nánari upplýsingar á www.flugskoli.is

Flugumferðarstjóra
Grunnnámskeið

Flugskóli Íslands er hluti af Tækniskólanum, skóla 

atvinnulífsins. Tækniskólinn er nýr framsækinn 

framhaldsskóli sem byggir á traustum grunni 

Fjöltækniskóla Íslands og Iðnskólans í Reykjavík.

Þegar ég var ellefu ára eyddum við heilum vetri af 
minni bresku skólagöngu í að læra allt mögulegt um 
hina ensku Tudor-fjölskyldu. Það var auðvitað mjög 
mikilvægt fyrir söguprófið að kunna nöfnin á öllum 
sex eiginkonum Hinriks áttunda og hvernig dauðdaga 
þeirra hefði borið að. Merkilegt fannst mér alltaf að 
önnur spúsa Hinriks, Anne Boleyn, var með sex fingur 
á annarri hendi en lítið hefur borið á þessu smáatriði 
í þáttaröðinni The Tudors sem nú er sýnd á Stöð 2 á 
sunnudagskvöldum. Auðvitað er þessi Dallas-útgáfa 
af ástum konungsins bráðskemmtileg en sögulegt 
gildi hennar lítilvægt. Breska pressan hefur kallað 
hana „bonkfest“ sem mætti þýða sem eins konar 
uppáferðamambó. En málið er bara að Hinrik áttundi 
var ekki að giftast og afhausa svo eiginkvensur vegna 
þess að að hann væri óstjórnlega graður, heldur var 
hann geysilega áhrifamikill konungur sem skapaði 
nýja kirkju og togaði England upp úr fenjum miðaldanna yfir í 

uppljómun endurreisnarinnar. Anne Boleyn hefur 
alltaf komið nokkuð illa undan sögubókunum og er í 
þáttaröðinni sem og annars staðar mikið klækjakvendi 
sem svífst einskis til að öðlast völd og sefur hjá allri 
hirðinni. Seinni tíma sagnfræðingar vilja þó meina að 
hún hafi verið nokkuð saklaust fórnarlamb pólitískra 
leikja nokkurra valdamikilla fjölskyldna. Til er skemmti-
leg lýsing á henni af samtímamanni sem konu sem 
var ekki sérstaklega fögur en hafði aftur á móti mikla 
persónutöfra, „Anne er með dökka húð, rennislétt 
svart hár og svört augu sem hún kann að nota til hins 
ýtrasta.“ Það er hreint ótrúlegt að Hinrik áttundi hafi 
snúið baki við kaþólsku kirkjunni og páfanum fyrir 
ástir þessarar kynþokkafullu konu aðeins til að senda 
hana á höggstokk þremur árum síðar. Þó að áhorfend-

ur ættu seint að láta glepjast af glamúr og glysi þátta-
raðarinnar vekur hún vonandi áhuga á þessu stormasama 

og mikilvæga tímabili Bretlandssögu. 

VIÐ TÆKIÐ ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON HEILLAST AF ANNE BOLEYN

Dallas-útgáfa Bretlandssögunnar

ANNA BOLEYN
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10.00 The Weakest Link 11.00 Ballykissangel 
12.00 Ballykissangel 13.00 Animal Hospital - The 
Big Story 13.30 Animal Hospital - The Big Story 
14.00 Animal Hospital - The Big Story 14.30 
Animal Hospital - The Big Story 15.00 Animal 
Hospital 15.30 Big Cat Diary: Family Histories 
16.00 Big Cat Diary: Family Histories 16.30 Big 
Cat Diary: Family Histories 17.00 Animal Park: Wild 
in Africa 17.30 Animal Park: Wild in Africa 18.00 
Animal Park: Wild in Africa 18.30 Animal Park: Wild 
in Africa 19.00 Days that Shook the World 20.00 
Blizzard - Race to the Pole 21.00 Terry Jones’ 
Barbarians 22.00 Wild Indonesia 23.00 Days that 
Shook the World 0.00 Blizzard - Race to the Pole

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
07.05 Morgunandakt
08.00 Morgunfréttir
08.05 Tónlistargrúsk
09.03 Framtíð lýðræðis
10.05 Veðurfregnir
10.15 Druslubækur og doðrantar
11.00 Guðsþjónusta í Minjasafnskirkjunni 
á Akureyri
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vem kan segla förutan vind?
14.00 Loftbelgur
14.30 Lostafulli listræninginn
15.00 Flækingur

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Sumartónleikar evrópskra útvarps-
stöðva
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Saga til næsta bæjar
18.52 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Óskastundin
19.40 Af minnisstæðu fólki
20.00 Leynifélagið
20.25 Kvikmyndatónskáld tuttugustu aldar
21.05 Gonzo
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Umhverfis jörðina
23.10 Andrarímur
00.07 Næturtónar

Gamanþáttaröð fyrir alla fjölskylduna. 
George Huntley er mikilsvirtur próf-
essor í uppeldisfræði, metsöluhöfund-
ur handbóka um foreldrahlutverkið 
og barnauppeldi. Þegar eiginkona 
hans ákveður að yfirgefa hann og sjö 
ára gamlan son þeirra reynir heldur 
betur á hina meintu uppeldishæfileika 
prófessorsins. En það kemur auðvitað 
á daginn að bókvitið og fræðin eru 
eitt og lífið sjálft annað. Með aðalhlut-
verk í þáttunum fer valinkunnur hópur 
kunnra sjónvarpsleikara og grínara. 
Þar fer fremstur í flokki Peter Davison sem ætti öllum að vera kunnur fyrir 
hlutverk sín í þáttum á borð við All Creatures Great and Small. 

STÖÐ 2 KL. 19.40

The Complete Guide to 
Parenting

16.00 Hollyoaks Bresk unglingasápa 
sem segir frá lífi og ástum íbúa Hollyoaks í 
Chester. 

16.25 Hollyoaks

16.50 Hollyoaks

17.15 Hollyoaks

17.40 Hollyoaks

18.00 Seinfeld (8:13) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk því hann er svo smámuna-
samur og sérvitur. Sem betur fer á hann 
góðan vinahóp sem er álíka duttlungafullur 
og hann sjálfur. 

18.30 Seinfeld (9:13) 

19.00 Seinfeld (7:24) 

19.30 Seinfeld (8:24) 

20.00 The Dresden Files (1:13) Harry 
Dresden er enginn venjulegur maður, hann 
er galdramaður og notar hæfileika sína við 
að upplýsa sakamál. Harry á sér dökka for-
tíð en hefur nú ákveðið að nýta sér reynsl-
una til góðs.

20.45 Twenty Four 3 (12:24) Nina hefur 
vírusinn undir höndum og CTU ræðst til at-
lögu. Sherry reynir með öllum ráðum að 
bjarga Palmer úr klemmu. Kim kemst að 
leyndarmáli Chloe.

21.30 Entourage (19:20) Verðlauna-
þættir lauslega byggðir á fyrstu árum Marks 
Wahlberg í bíóborginni. 

22.00 Seinfeld (8:13) 

22.25 Seinfeld (9:13) 

22.50 Seinfeld (7:24) 

23.15 Seinfeld (8:24) 

23.40 Sjáðu

00.05 Tónlistarmyndbönd frá Skífan 
TV 

10.45 Boxen  10.50 NI HAO OL direkte  14.20 NI 
HAO OL højdepunkter  15.30 Postmand Per  15.55 
Home things  16.00 NI HAO OL i dag  16.30 
TV Avisen  17.05 Den menneskelige zoo  18.00 
Rejseholdet  19.00 TV Avisen  19.15 NI HAO aften-
OL  20.10 Små og store sager. En kvinde forsvinder  
21.50 En sag for Frost  23.35 Slutspil  01.00 NI 
HAO OL direkte  05.00 NI HAO OL direkte   

11.00 Sommer-OL i Beijing. Friidrett  12.00 
Sommer-OL i Beijing. Sprangridning, lag og ind. 
avd. 2  13.00 Sommer-OL i Beijing. Friidrett  15.20 
Sommer-OL i Beijing. Sprangridning, lag og ind. 
avd. 2  16.00 Lillefot og vennene hans  16.25 
Herr Hikke  16.30 Energikampen 2007  17.00 
Dagsrevyen  17.30 Sommer-OL i Beijing. OL-studio  
19.15 Med lisens til å sende. Lokale augneblinkar  
19.45 Miss Marple  21.20 Kveldsnytt  21.35 
Rally-VM 2008. Rally Tyskland  22.25 Uka med 
Jon Stewart  22.50 Møtet med Forrester  01.00 
Sommer-OL i Beijing  

10.00 Sommar-OS i Peking  15.30 Sportoperan  
16.30 Anki och Pytte  17.00 Sagoberättaren  17.30 
Rapport  18.00 Den olympiska studion  19.30 
Olssons studio  20.00 Tävlingen Unga forskare  
20.30 En bro över Wadi  21.00 Rapport  21.10 
Sommar-OS i Peking  00.55 Sommar-OS i Peking  
04.00 Sommar-OS i Peking   

Valskonur eru með sex stiga forskot á 
toppi Landsbankadeildar kvenna og 
geta nánast tryggt sér Íslandsmeistara-
titilinn þriðja árið í röð með sigri 
á bikarmeisturum KR í dag. Vinni 
Valskonur verða þær komnar með 9 
stiga forskot og miklu betri markatölu 
þegar aðeins þrjár umferðir eru eftir. 
Þá gætu aðeins stærðfræðingar tekið 
af þeim fjórða titilinn á fimm árum.

VIÐ MÆLUM MEÐ

KR - VALUR, beint
Sjónvarpið kl. 15.50

▼

▼

GÓÐUR OG SVALANDI
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

Hvað er að frétta? Það er allt gott að frétta. 
Augnlitur: Brúnn.
Starf: Hárstílisti.
Fjölskylduhagir: Ég er mamma og unnusta.
Hvaðan ertu? Ég er upprunalega frá Líbanon, en alin upp í Vesturbæn-
um.
Ertu hjátrúarfull? Já, á vissa hluti. Ég nota mikið 7,9,13 þegar það á við 
og geng helst ekki undir stiga. Ég var mun hjátrúafyllri þegar ég var yngri, 
amma mín hafði mikil áhrif á það, en þetta virðist hafa elst af mér að 
einhverju leyti.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Það væru heimildarþættirnir á RÚV, 
núna er verið að sýna þætti sem kallast Summer of Love, sem eru mjög 
skemmtilegir.
Uppáhaldsmatur: Fondú með nautalundum og sósunni hennar 
mömmu.
Fallegasti staðurinn: Ströndin á Toulada í Sardiníu.
iPod eða geislaspilari: Plötuspilari.

Hvað er skemmtilegast? Skemmtilegast er vinnan mín og 
fjölskylda og vinir.
Hvað er leiðinlegast? Leiðinlegast er að pissa.
Helsti veikleiki? Held að það sé kvíði.
Helsti kostur: Starfið mitt.
Helsta afrek: Að njóta lífsins og móðurhlutverkið.
Mestu vonbrigðin: Ég sé eiginlega ekki eftir neinu, 
ég trúi því að allt sem gerist eigi að gerast.
Hver er draumurinn? Það væri að mennta mig 
meira og flytjast svo út í sveit og rækta fínan græn-
metisgarð.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Maðurinn 
minn.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? Þegar 
Aron kemur með lélega brandara.
Hvað er mikilvægast? Mikilvægast er að lifa í 
núinu. 

HIN HLIÐIN ANNA SIGRÍÐUR PÁLSDÓTTIR HÁRSTÍLISTI

Vil eignast fínan grænmetisgarð í sveitinni 

„Ég er alveg ofsalega stolt af 
henni. Hún er að gera það sem 
hún hefur áhuga á. Ég segi það 
að hún hafi þetta frá pabba sín-
um sem er blikksmiður því það 
er svo mikil handavinna í því.“

Margrét Þorsteinsdóttir, móðir Helgu 
Mjallar Oddsdóttur, sem er á leið í starfs-
nám hjá einum frægasta búningahönn-
uði Danmerkur.

20.10.1979

„Ég er að reyna að ryðja brautina 
fyrir íslenska R´n´B tónlist,“ segir 
söngkonan Anna Hlín Lewis sem 
gaf nýverið út frumraun sína, Kær 
Leikur. Anna Hlín semur alla laga-
texta sjálf en eiginmaður hennar 
semur tónlistina. „Textarnir eru 
bæði á ensku og íslensku og eru 
þeir hálfgerðar sögur sem fjalla 
um allt milli himins og jarðar.“ 

Anna framleiðir og kostar plöt-
una alfarið sjálf. „Ég sé um að 
framleiða hana, borga hana og 
selja hana. Þetta hefur kostað sitt 
en ég ákvað að fara þessa leið og 
ef að vel gengur, sem ég vona, þá 
stækka ég bara við mig.“ 

Anna Hlín hefur lengi verið við-
loðandi íslenska hip hop tónlist og 
hefur sungið inn á plötur með 
ýmsum íslenskum hip hop tónlistar-
mönnum og á Kærum Leik nýtur 
hún aðstoðar nokkurra þekktra 
rappara. „Ég fékk aðstoð frá Birki 
úr Forgotten Lores, Djiezus Nice 
og fleiri góðum tónlistarmönnum.“ 

Anna mun hafa nóg að gera á  
næstunni við að kynna plötuna og 
mun hún spila víða. „Ég spila 
kvöldið fyrir Ljósanótt í Keflavík, 
svo spila ég á ýmsum klúbbum og 
böllum líka. Ég ætla ekki að tak-
marka mig við einhvern ákveðinn 
markhóp heldur vil ég spila fyrir 
alla þá sem fíla tónlistina mína,“ 
segir Anna Hlín að lokum. Áhuga-
samir geta hlustað á tónlist söng-
konunnar á slóðinni www.myspace.
com/annahlin21may. - sm

Íslenskt R‘n‘B

„Mig hafði alltaf dreymt um að 
fara til Afríku og dýr eru mitt aðal 
áhugamál, svo þegar Arna Dögg 
Tómasdóttir vinkona mín sá aug-
lýsinguna ákváðum við ásamt 
Hans Árnasyni bróður mínum að 
fara út,“ segir Arna Björg Árna-
dóttir, 23 ára háskólanemi sem er 
nýkomin heim frá Simbabve og 
Mósambík þar sem hún dvaldi í 
tvo mánuði á vegum Nínukots.

„Fyrst dvöldum við í Zimbabwe 
Antilope Park þar sem við unnum 
að verkefni sem gengur út á að 
fjölga villtum ljónum í náttúr-
unni, en þeim hefur fækkað gífur-
lega upp á síðkastið. Þá eru ljóns-
ungar teknir frá mæðrum sem 

hafa verið í búrum allt sitt líf og 
þeim kennt að bjarga sér úti í 
náttúrunni, en þegar eigandi land-
svæðisins keypti það fyrir um 
þrjátíu árum var fjöldi ljóna í 
búrum án þess að nokkur vissi 
ástæðuna,“ útskýrir Arna Björg.

„Okkar starf var að fara með 
ljónsungana í gönguferðir tvisvar 
á dag, einn til tvo tíma í senn og 
láta þau venjast því að ganga 
frjáls. Það var auðvitað viss 
áhætta sem fylgdi þessu og við 
urðum að fylgja vissum reglum 
eins og að snúa aldrei baki í ljón-
in, beygja okkur ekki niður, né 
klæðast skærum eða áberandi 
fötum, en í hverri gönguferð voru 

alltaf tveir ljónatemjarar sem 
ljónin álitu foringjann í hópnum,“ 
segir Arna Björg, sem kveðst ekki 
hafa fundið til hræðslu innan um 
ljónin.

Eftir mánaðardvöl í Simbabve 
tók við annars konar ævintýri 
eftir að þremenningarnir höfðu 
skoðað Viktoríufossa og farið í 
teygju- og fallhlífarstökk. Þá 
skildu leiðir og Hans varð eftir, en 
Arna Björg og Arna Dögg fóru til 
Mósambík. „Við fórum að vinna á 
leikskóla við að kenna börnum 
ensku og portúgölsku, en á laug-
ardögum heimsóttum við munað-
arleysingjahæli sem var hluti af 
verkefni sem kallast African 

impact og þá kenndum við einnig 
fótboltastrákum ensku, hnýttum 
vinabönd með HIV-smituðum 
börnum og hjálpuðum til við að 
endurbyggja hús sem fólk hafði 
misst í fellibyljum,“ útskýrir Arna 
Björg. Aðspurð segir hún ferðina 
í heild vera einstaka lífsreynslu. 
„Margir höfðu áhyggjur af okkur, 
sérstaklega í Simbabve, en fólkið 
í landinu er yndislegt og í heildina 
gekk ferðin mjög vel. Í haust ætla 
ég í áframhaldandi háskólanám 
og get vel hugsað mér að læra 
jafnvel dýrasálfræði, planið er 
allavega að vinna með dýrum í 
framtíðinni,“ segir Arna Björg að 
lokum. alma@frettabladid.is

ARNA BJÖRG ÁRNADÓTTIR:  ÆVINTÝRI Í SIMBABVE OG MÓSAMBÍK

Í GÖNGUTÚR MEÐ LJÓNSUNGUM

GEFUR ÚT FRUMRAUN SÍNA Anna Hlín 
segist vilja ryðja brautina fyrir  íslenska 
R´n´B tónlist. 

ÆVINTÝRI Í AFRÍKU
Á meðal verkefna Örnu Bjargar var að fara í gönguferðir með 
ljónsunga, með öllum þeim hættum sem því fylgja. Hún 
segist hafa reynt margt á meðan á vinnu hennar í Afríku stóð, 
en hún fór meðal annars á fílsbak.

Verð aðeins 9.500 krónur með gistingu, dagskrá og fullu fæði
Allar nánari upplýsingar á www.kfum.is
Bókanir í síma 588-8899

Konur 18 - 99 ára

Dr. Arnfríður Guðmundsdóttir: 
Hvernig birtast kristnar konur 

í nútíma kvikmyndum?

Ragnheiður Ýr Grétarsdóttir, 
sjúkraþjálfari. Skógarjóga.

Fabula Syngur við 
eigin undirleik.

Sr. Petrína M. Jóhannesdóttir:
Er þörf á að elska náungann 

eins og sjálfan sig?

Jónína Kárdal, M.A.  
Hvernig geta konur verið 

leiðtogar í eigin lífi ?

Velkomnar í kvennafl okk í Vindáshlíð 29. ágúst - 31. ágúst 2008.

FH mætti enska úrvalsdeildarliðinu 
Aston Villa á fimmtudagskvöldið 
eins og alþjóð veit. Leikurinn end-
aði 1-4 fyrir þá ensku en leikurinn 
var í beinni á Stöð 2 Sport. Fyrir 
leik liðanna var byrjunarliði og 
þjálfurum varpað upp á skjáinn en 
fyrir mistök var skrifað að þjálfari 
Aston Villa væri Gunnar 
Oddsson, en ekki 
Martin O´Neill, 
en sá fyrrnefndi 
þjálfar Þrótt. Þó 
voru mistökin ekki 
svo galin því lið 
beggja þessara 
þjálfara hafa náð 
að skora fjögur 
mörk gegn FH í 
Laugardalnum í 
sumar. 

Blómstrandi dagar í Hveragerði 
hafa staðið yfir um helgina. 
Dagskráin er fjölbreytt og kennir 
þar ýmissa grasa. Það sem hefur 
staðið upp úr um helgina var einna 
helst tónleikar sem haldnir voru í 
Íþróttahúsinu í bænum, til heiðurs 
Bergþóru Árnadóttur, vísnakonu, 
sem var Hvergerðingur í húð og 
hár. Komu þar fram listamenn á 
borð við Magna, Pétur Jesús 
og Gumma Benn föður hans, og 
hinar eldhressu Hara systur. Voru 
menn sammála um að kominn 
hefði verið tími til að bærinn myndi 
heiðra þennan mesta listamann 
sem bærinn hefur getið af sér.
 - shs

FRÉTTIR AF FÓLKI
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OPIÐ FRÁ 11 - 01 VIRKA DAGA
OG 11-05:30 UM HELGAR

HEIMSKLASSASTAÐUR 
Á FRÓNI

OPNUM 22.08.08
Grensásvegi 5-7 - Sími 553 4030

steakandplay.is - steakandplay@steakandplay.is

SPORT CLUB

GOLF HERMIR

STEIKHÚS

PLAYSTATION

ALLAR AÐAL
SPORTRÁSIR HEIMS

SPORT CLUB

GOLF HERMIR

STEIKHÚS

PLAYSTATION

ALLAR AÐAL
SPORTRÁSIR HEIMS



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Davíðs Þórs 
Jónssonar

Í dag er sunnudagurinn 17. 
ágúst, 230. dagur ársins.

5.26 13.32 21.35
5.00 13.16 21.30

með ánægju
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Aðra leið með sköttum og öðrum 
greiðslum. Takmarkað sætaframboð, 
valdar dagsetningar og valin flug. 
Athugið að flugvallarskattur getur verið 
mismunandi á milli áfangastaða.

Iceland Express býður fjölda flugsæta á frábæru tilboðsverði til London,

Kaupmannahafnar og Berlínar. Einnig flugsæti á tilboðsverði til eða frá 

Kaupmannahöfn um Akureyri, Friedrichshafen, Frankfurt Hahn, Billund, 

Barcelona, Eindhoven og París.

Sölutímabil: Frá kl. 12.00 á hádegi 18. ágúst til miðnættis 19. ágúst

Ferðatímabil: 18. ágúst–15. september 2008

Sala á flugsætum á síðsumarstilboði hefst á hádegi á morgun og lýkur á 

miðnætti þriðjudags. Þú bókar á www.icelandexpress.is

*

Í seinni tíð hef ég tekið eftir því 
að samúð mín með fólki sem 

vorkennir sjálfu sér og finnst 
heimurinn leika það ósköp grátt 
hefur minnkað jafnt og þétt. Það 
er nefnilega grátlega augljóst að 
þetta fólk er yfirleitt ekki að bera 
sig aumlega yfir óréttlæti heims-
ins sem slíku, heldur því að heimur-
inn skuli aldrei þessu vant vera 
óréttláttur því sjálfu í óhag. Ég 
heyri þetta fólk nefnilega aldrei 
býsnast yfir því þegar aðrir verða 
fyrir barðinu á óréttlæti heimsins. 
Sjálfsvorkunnin er í raun ekkert 
annað en illa dulbúin eigingirni og 
heimtufrekja.

ÞAÐ er ekkert eðlilegt við að vera 
alltaf hamingjusamur. Lífið virkar 
einfaldlega ekki þannig. Fólk 
verður fyrir skakkaföllum. Fólk 
eldist, veikist og deyr. Slys og nátt-
úruhamfarir eiga sér stað. Heimur-
inn er ósanngjarn, það er of aug-
ljóst til að um það þurfi að hafa 
mörg orð eða verja miklum tíma í 
að svekkja sig á því. Enginn kemst 
í gegnum heilt líf án þess að verða 
fyrir harmi og missi. 

SÁ sem upplifir heiminn sem ein-
tómt sólskin og sleikipinna allt sitt 
líf er í besta falli verulega raun-
veruleikafirrtur, í versta falli ger-
samlega siðblindur. Hvernig dettur 
fólki í hug að gera þá kröfu á lífið 
að því eigi alltaf að líða voðalega 
vel? Hvað gaf því þá hugmynd til 
að byrja með að slíkar væntingar 
væru raunhæfar? Hvað fékk það 
til að halda að slíkt viðhorf væri 
eitthvað annað en óbrigðul upp-
skrift að vonbrigðum?

ER þá engum vorkunn? Jú, auðvit-
að. Það er einmitt á sorgarstund-
um sem maðurinn hefur þá dásam-
legu tilhneigingu að sýna sínar 
fegurstu hliðar; samhygð og kær-
leika, bróðurþel og umhyggju. Þá 
berum við hvert annað. Að gera út 
á þessi göfugu viðbrögð til að koma 
sér undan því að standa sjálfur í 
lappirnar er hins vegar bara ljótt. 

VIÐ eigum enga heimtingu á því 
að líða alltaf vel. Við getum aðeins 
vænst þess að líða eins vel og eðli-
legt er miðað við kringumstæður. 
Því fyrr sem við sættum okkur við 
það, þeim mun meiri gremju spör-
um við okkur á lífsleiðinni. Þess 
vegna er skynsamlegra að vera 
þakklátur fyrir það sem er í lagi, 
en að vera á bömmer yfir því sem 
er ekki í lagi. Og ef við sjálf erum í 
lagi eru allar líkur á því að við 
njótum kærleika þegar lífið leikur 
okkur þannig að okkur líður ekki 
sem best. 

Óréttlæti 
heimsins


