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NÚNA ER ALLT Í LAGI
Emilíana Torrini um lífið 
og ástina, óbeit á álverum 
og lamandi tíu rétta ítölsk 
matarboð.
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SAMGÖNGUR Fyrsti áfangi sam-
göngumiðstöðvar í Vatnsmýri verð-
ur ekki tekinn í gagnið á næsta ári, 

eins og samgönguráðherra og 
borgarstjórinn í Reykjavík ráð-
gerðu í vor. 
Í samkomulagi sem Kristján L. 

Möller og Ólafur F. Magnússon inn-
sigluðu í lok mars var stefnt að því 
að taka miðstöðina í notkun fyrir 
árslok 2009 og að hún yrði full-
byggð 2010. Í sama samkomulagi 
kom fram að Reykjavíkurborg 
gerði ráð fyrir að ljúka skipulags-
vinnu vegna byggingar miðstöðv-

arinnar „á næstu 100 dögum“. 
Þeir hundrað dagar eru liðnir 
og gott betur. 

Samkvæmt upplýsingum sem 
fengust á skipulags- og byggingar-
sviði Reykjavíkur hafa flutningar 
sviðsins og sumarhlé á störfum 
ráða borgarinnar orsakað tafir 
verksins. Það mun enn á borðum 
arkitekta sviðsins . 

Eftir því sem næst verður kom-
ist er nú stefnt að því að taka fyrsta 
áfanga samgöngumiðstöðvarinnar 
í gagnið árið 2010 og að hún verði 
fullbúin sex árum síðar.

Kristján L. Möller samgöngu-
ráðherra upplýsti í síðustu viku að 
vinna við nýja og stærri flugstöð 
við Akureyrarflugvöll væri hafin. 
Þær framkvæmdir eiga að hefjast 
að ári og vera lokið haustið 2010. 

Árni Gunnarsson, framkvæmda-
stjóri Flugfélags Íslands, segir 
stækkun flugstöðvarinnar á Akur-
eyri eðlilegt framhald lengingar 
flugbrautarinnar en furðar sig á að 
ekki hafi áður tekist að koma flug-
stöðvarmálum í Reykjavík í við-
unandi horf. Hús Flugfélagsins var 
reist á stríðsárunum og er löngu úr 
sér gengið. Reykjavíkurborg hefur 
hafnað óskum félagsins um að fá að 
byggja á lóð sinni og vísað til þess 
að flugsækin starfsemi við Reykja-
víkurflugvöll eigi að vera í og við 
samgöngumiðstöðina. Þar til hún er 
risin geti Flugfélagið ekki boðið 
farþegum betri aðstöðu en nú er.

 - bþs

Samgöngumiðstöðin 
frestast um sex ár
Skipulagsvinnu vegna samgöngumiðstöðvar í Vatnsmýri er ekki lokið. Gert var 
ráð fyrir að miðstöðin yrði fullbyggð 2010. Nú er ráðgert að það verði 2016.

ÍÞRÓTTIR Úrslitaleikur Íslendinga 
og Frakka um Ólympíugullið í 
handknattleik karla verður víða 
sýndur í dag. Útsending sjónvarps-
ins hefst klukkan 7.15 með 
upphitun fyrir leikinn en leikurinn 
hefst svo klukkan 7.45.

Leikurinn verður sýndur beint í 
Vetrargarðinum í Smáralind. 
Einnig verður hann sýndur á 
risaskjá í Vodafone-höllinni, að 
Ásvöllum í Hafnarfirði, í íþrótta-
húsinu á Seltjarnarnesi og í 
félagsheimili Þórs á Akureyri. Þá 
munu Sambíóin sýna leikinn í 
bíóhúsum sínum í Álfabakka í 
Reykjavík, á Akureyri og á 
Selfossi. 

Fyrri hugmyndir um að sýna 
leikinn á risaskjáum á Klambra-
túni voru slegnar út af borðinu í 
gær. Að auki verður leikurinn 
sýndur á fjölmörgum veitinga- og 
skemmtistöðum um land allt. - ovd

Úrslitaleikurinn við Frakka:

Strákarnir 
hvattir áfram 
við risaskjái

LANDSLIÐIÐ STUTT Stuðningsmenn 
landsliðs Íslands í handknattleik láta 
ekki sitt eftir liggja. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sandra Jóhannsdóttir
Sýnir Áströlum hvað einangrun er með ljós-
myndum frá Íslandi. Myndirnar sýna samband 
fólks og náttúru og dramatískt landslag.

AFBROT „Vinnuferðin okkar hefur 
farið í að þrífa og ganga frá eftir 
einhverja drullusokka,“ segir 
Magnús Tómasson, gjaldkeri skála-
nefndar ferðaklúbbs 4x4. 

Magnús fór um helgina í vinnu-
ferð í fjallaskála ferðaklúbbsins, 
sunnan við Hofsjökul ásamt öðrum 
úr klúbbnum. Þegar komið var að 
skálanum var búið að brjóta allt og 

bramla. Bjórflöskur og matarleifar 
voru á gólfinu og síminn slitinn úr 
sambandi.

„Engu var stolið en það var búið 
að skemma margt. Búið var að 
brjóta rúðu og sparka upp klósett-
hurðinni. Síðan grilluðu þeir greini-
lega innandyra á gólfinu. Það má 
þakka fyrir að þeir kveiktu ekki í 
húsinu því það var stór bruna-

blettur á gólfinu,“ segir Magnús.
Hann segir líklegast að sníkju-

dýrin hafi brotist inn á fimmtu-
dagskvöldið þegar mikil rigning 
var á svæðinu. „Síðan hafa þeir leit-
að skjóls hjá okkur því þessir leppa-
lúðar þoldu ekki rigninguna eins og 
sannir Íslendingar.“

Búið er að kæra málið til lög-
reglu - vsp

Brotist var inn í fjallaskála ferðaklúbbsins 4x4 og allt brotið og bramlað:

Grillað á gólfi fjallaskálans

PEKING Að minnsta kosti tólf 
slösuðust í innkaupaæði í Peking 
þegar sérlega lágt verð var boðið á 
matarolíu og eggjum í verslun 
einni á fimmtudag. Fjórir voru 
fluttir á sjúkrahús. 

Þeir sem æðið rann á voru flestir  
ellilífeyrisþegar. Sú elsta sem 
slasaðist var 81 árs.

Þrír létust í svipuðu útsöluæði í 
borginni Chongqing í Kína í fyrra. 
Ríkisstjórn landsins fyrirskipaði 
þá stórmörkuðum að hafa stjórn á 
slíkum ofurútsölum. - vsp

Aldraðir útsöluóðir í Peking:

Tólf slösuðust í 
innkaupaæði

FER AÐ RIGNA   Í dag verða suð-
austan 5-13 m/s hvassast suðvest-
an til. Úrkomulítið í fyrstu en fer að 
rigna sunnan og suðvestan til síðar 
í dag. Hiti 8-15 stig, hlýjast eystra.
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Patrekur, er þetta stórasta 
stund íslenskrar íþróttasögu?

„Stórara gerist það ekki.“

Íslenska landsliðið í handbolta leikur 
við Frakka um Ólympíugullið klukkan 
7.45 fyrir hádegi í Peking í dag. Patrekur 
Jóhannesson er fyrrverandi landsliðs-
maður í handbolta.

REYKJAVÍK Guðlaugur G. Sverris-
son, ný kjörinn stjórnarformaður 
Orku veitu Reykjavíkur, segist 
ekki vilja tjá sig efnislega um 
stefnu fyrirtækisins að svo stöddu. 
Hann biður um stundarfrið til að 
setja sig almennilega inn í málin.

„Ég var auðvitað kallaður til 
með skömmum fyrirvara og ég vil 
heyra í borgarstjóra, formanni 
borgarráðs, forstjóra Orku-
veit unnar og stjórninni áður en ég 
vil fara að tjá mig nokkuð um 
hvaða stefnu og strauma ég vil 
hafa í þessu,“ segir hann.

Skipan Guðlaugs í starfið hefur 
sætt gagnrýni frá fulltrúum 
minn ihlutans í borgarstjórn, 

meðal annars vegna þess að Guð-
laugur hafi enga sérstaka þekk-
ingu á orkumálum. Guðlaugur 
bendir hins vegar á að hann sé 
menntaður fjórða stigs vélfræð-
ingur, og hafi þannig þekkingu á 
öllum tækja búnaði og hugtökum 
sem tengjast raforkuvirkjun.

„En lykilatriðið er það sem ég 
bætti við mig í rekstrar- og við-
skiptanámi,“ segir hann. „Þannig 
að ég er með þá þekkingu líka. Svo 
kemur bara í ljós hvernig hún nýt-
ist, eins og í lífinu. Aðrir sem hafa 
tekið við stjórnarformennsku hafa 
nú ekki þurft að búa við þessa 
gagnrýni, þannig að ég tek henni 
létt.“  - sh

Nýr stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur segist hafa næga þekkingu í starfið:

Tjáir sig ekki strax um stefnu sína

NÝR Í BRÚNNI Guðlaugur biður um 
stundarfrið til að ræða við sína sam-
herja í meirihlutanum.

FRÉTTALBAÐIÐ / ARNÞÓR

SLYS Átta verkamenn hafa látist við 
gerð tveggja virkjana hér á landi; 
fimm við Kárahnjúkavirkjun, og 
framkvæmdir henni tengdar, og 
þrír við Hellisheiðarvirkjun.

Á tveimur og hálfu ári, frá því 
um áramótin 2006, hafa 12 menn 
látist við vinnu sína hér á landi. 
Þetta er mikil aukning frá því árin 
þar á undan. Sjö þeirra sem létust 

voru erlendir 
verkamenn.

Eyjólfur 
Sæmundsson, 
forstjóri Vinnu-
eftirlitsins, segir 
mikið áhyggju-
efni að banaslys-
um útlendinga 
hafi fjölgað 
mikið hér á 
landi. Til fjöl-
margra aðgerða 

sé hægt að grípa; Vinnueftirlitið 
undirbúi herferð til að taka á þessu. 
Þá megi breyta lögum.

„Við teljum að við stærri fram-
kvæmdir eigi að skerpa á ábyrgð 
verkkaupa og skyldum til að 
tryggja samræmingu á öryggis-
málum þeirra verktaka sem eru að 
vinna fyrir þá.“

Eyjólfur segir að svo virðist sem 
eitthvað vanti upp á í samskiptum 
hjá fyrirtækjum í stórum verkefn-
um. „Þeir sem hingað koma aðlag-
ast ekki nógu vel þeim öryggis-
kúltúr sem hér er við lýði. 
Öryggisreglur þurfa að vera skýr-
ar og það þarf að eyða tíma, fé og 
fyrirhöfn til að gera útlendingana 
þátttakendur í þeim.“

Eyjólfur telur að ekki sé lögð nóg 
áhersla á þetta. „Án þess að bera 

sakir á einn eða neinn teljum við 
vanta upp á þennan þátt. Þegar 
mannskapur er valinn verður að 
tryggja að samskipti geti átt sér 
stað á vinnustaðnum,“ segir Eyjólf-
ur.

Sigurður Bessason, formaður 
Eflingar, segir fjölgun erlendra 
verkamanna á íslenskum vinnu-
markaði, sem sprenging hafi orðið 
á árið 2006, og tungumálaerfiðleika 
því tengdu rót vandans.

Hann tekur undir að gera þurfi 
ábyrgðina á öryggisþáttum skýr-
ari. „Það þarf að vera að hluta til í 
ábyrgð þess sem tekur verkið að 
sér og fjalla þarf sérstaklega um 
öryggisþætti í verksamningum. 
Þetta þarf hins vegar að vinna á 
breiðum grundvelli og það er 
ákveðin hætta fólgin í því að setja 
ábyrgðina á einn aðila,“ segir Sig-
urður.

Bæði Sigurður og Eyjólfur taka 
það fram, vegna slyssins við Hellis-

heiðarvirkjun, að verkkaupinn þar, 
Orkuveita Reykjavíkur, sé þekktur 
að því að standa vel að öryggismál-
um. kolbeinn@frettabladid.is

Átta látnir við gerð 
tveggja virkjana
Átta hafa látist við gerð Kárahnjúka- og Hellisheiðarvirkjunar. Á tveimur og 
hálfu ári hafa sjö erlendir verkamenn látist í vinnuslysum hér á landi. Vinnu-
eftirlitið vill skerpa lög um ábyrgð verkkaupa á öryggi á vinnustað.

EYJÓLFUR 
SÆMUNDSSON

KÁRAHNJÚKAVIRKJUN Fimm létust við gerð Kárahnjúkavirkjunar. Þrír hafa látist við 
gerð Hellisheiðarvirkjunar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BANASLYS VIÐ VINNU
2006
Feb. Íslendingur lést í Reykjavík
Mars  Íslendingur lést við Kárahnjúka
Apríl  Íslendingur lést við Kárahnjúka
Júlí  Frakki lést við Hellisheiðavirkjun
Ágúst  Íslendingur lést í Reykjavík
Nóv.  Króati lést á Fljótsdalsheiði 
- framkvæmdir vegna Kárahnjúka-
virkjunar.

2007
Júní  Portúgali lést við Kárahnjúka
Okt. Íslendingur lést í Hafnarfirði
Nóv.  Pólverji lést í Hafnarfirði

2008
Júní  Pólverji lést í Hafnarfirði
Ágúst  Tveir Rúmenar látast við Hellis-
heiðarvirkjun

HANDBOLTI Þrjár safnanir standa 
nú yfir til styrktar Handknatt-
leikssambandi Íslands og ganga 
allar vel. 

Sigurjón Pétursson, varafor-
maður HSÍ, segir að fyrirtækja-
söfnunin hafi skilað tólf milljón-
um á tveimur síðustu dögum en 
tölur úr innhringisöfnuninni og 
það sem lagt hefur verið beint inn 
á bankareikning sambandsins 
liggur ekki fyrir. 

„Ég er nokkuð viss um að allt í 
allt sé þetta farið að nálgast á 
annan tug milljóna,“ segir 
Sigurjón sem er vongóður um að 
ríkið og stóru sveitarfélögin komi 
til móts við sambandið.   - shá

Þjóðin safnar fyrir HSÍ:

Þrjár safnanir 
ganga ágætlega

LEIKHÚS Sex þúsund miðar seldust á 
leikritið Fló á skinni á fyrsta 
miðasöludegi Borgarleikhússins 
fyrir komandi leikár á föstudaginn.

 „Þetta var besti miðasöludagur í 
sögu leikhússins,“ segir Sváfnir 
Sigurðsson, framkvæmdastjóri 
Borgarleikhússins. „Aldrei hafa 
fleiri miðar selst á staka sýningu á 
einum degi.“

Hann segir miðasöluna í 
anddyrinu hafa fyllst strax klukkan 
tíu um morguninn og biðröð hafi 
verið út á götu allan daginn. 

„Viðtökurnar voru það góðar að 
símkerfið hrundi og það þurfti að 
endurræsa það til að það kæmist 
aftur af stað.“ - vsp

Leikritið Fló á skinni vinsælt:

Sex þúsund mið-
ar á fyrsta degi

LÖGREGLUMÁL „Ég verð bara að bíða fyrir utan alla 
nóttina með haglabyssu eða einhverja kylfu,“ 
segir Örn Ægisson, íbúi að Mjóstræti í Grjóta þorp-
inu. Örn segir fíkniefnaneytendur líta á Grjóta-
þorpið sem fríríki og ógna öllum frið í hverfinu.

Örn segir að tvisvar sinnum hafi verið brotist 
inn til sín síðasta hálfan annan mánuðinn og einu 
sinni brotist inn í bílinn hans. „Það var farið inn 
hjá mér klukkan þrjú að degi til. Þeir bara rifu 
upp gluggann,“ segir Örn. „Svo fóru þeir einu 
sinni inn þegar ég var heima. Ég var bara uppi á 
lofti að skúra og dyrnar voru opnar.“ Þjófarnir 
tóku sjónvarp, stafræna myndavél, fartölvu, kíki 
og nokkuð af peningum.

„Þeir koma drukknir á bílunum sínum og leggja 
hérna fyrir utan og halda að enginn sjái þá reykja 
hass og dópa sig inni í bílunum. Þeir halda að þetta 
sé einhvers konar fríríki,“ segir Örn. „Svo er ég 
búinn að vera að tína upp nálar og sprautur fyrir 
utan hjá mér og mannaskít. Þetta er algjör 
viðbjóður.“

Örn segir lögregluna lítið geta aðhafst, þar sem 
mennirnir séu fljótir burt. „Lögreglan mætti 

keyra hérna um oftar,“ segir Örn. „Eða miðborgar-
verðirnir.“  - sgj

Fíklar brjótast inn í hús og hægja sér í görðum, segir íbúi í Grjótaþorpi:

Grjótaþorpið eins og fríríki

ÖRN ÆGISSON Íbúar í Grjótaþorpi eru orðnir langþreyttir á 
subbuskap og smáglæpum sem fylgja fíkniefnaneyslu í hverf-
inu. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Villtir ferðamenn
Tveir erlendir ferðamenn villtust 
á Fimmvörðuhálsi í gær. Að sögn 
lögreglunnar á Hvolsvelli komust 
mennirnir í nærliggjandi skála og eru 
báðir ómeiddir. 

Færra á menningarnótt
Nokkru minna var af fólki í miðbæn-
um á menningarnótt í ár en fyrri ár. 
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
telur votviðri um að kenna. Mikill 
fjöldi var þó í bænum og fjölgaði fólki 
eftir því sem leið á daginn. Að sögn 
lögreglunnar gekk dagurinn áfalla-
laust fyrir sig.

LÖGREGLUFRÉTTIR

FÆREYJAR Sannkallað handboltafár 
er í Færeyjum vegna góðs gengis 
íslenska karlalandsliðsins í 
handknattleik á Ólympíuleikunum 
í Peking. Slíkur er áhuginn að 
ríkisstjórn Færeyja „Landsstýrið“ 
gerði hlé á fundi sínum til að 

fylgjast með 
leik Íslendinga 
gegn Spánverj-
um á föstudag-
inn.

„Fólk í 
Færeyjum er 
mjög spennt og 
vonar að 
Íslendingum 
gangi vel,“ segir 

Helena Dam á Neystabø, dóms-
málaráðherra Færeyja. Hún ætlar 
sjálf að fylgjast með úrslitaleik 
Íslendinga og Frakka í dag. 

„Ég verð greinilega var við 
mikinn áhuga á þessum leik 
hérna,“ segir Eiður Guðnason, 
sendiherra og aðalræðismaður í 
Færeyjum. Hann ætlar að vera 
með opið hús í Fútastovu, aðal-
ræðis skrifstofu Íslands í Þórshöfn 
í Færeyjum. „Ég er búinn að fá 
stóran sjónvarpsskjá lánaðan og 
ætla að vera með opið hús frá 
klukkan hálfníu að færeyskum 
tíma og sýna leikinn.“  - ovd

Handboltafár í Færeyjum:

Hlé gert á ríkis-
stjórnarfundi

EIÐUR GUÐNASON

SLYS Keyrt var á fimm ára gamlan 
dreng við Lönguhlíð á tíunda 
tímanum í gærkvöldi. Vakthafandi 
læknir á slysadeild Landspítalans 
sagði líðan hans eftir atvikum 
góða og taldi að hann hefði 
brotnað á hægri fótlegg. Drengur-
inn var í rannsókn þegar blaðið 
fór í prentun en talið var að ekkert 
amaði frekar að drengnum. 

Drengurinn var á ferð með 
móður sinni og voru þau mæðgin 
að koma af tónleikum á Miklatúni 
að talið er. Mikið fjölmenni var í 
nágrenninu og bar fjölda fólks að 
slysstaðnum.   - shá

Keyrt á fimm ára dreng:

Fótbrotnaði en 
slapp annars vel

VIÐ LÖNGUHLÍÐ Sá stutti slapp betur en 
á horfðist í fyrstu. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SPURNING DAGSINS
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ÍÞRÓTTIR Íslenska landsliðið í 
handbolta rataði í New York 
Times, eitt virtasta dagblað 
heims, í kjölfar glæsilegs sigurs á 
Spánverjum í fyrradag. Á forsíðu 
laugardagsblaðsins er mynd af 
strákunum að fagna eftir að hafa 
tryggt sér sæti í úrslitaleik á 
Ólympíuleikunum í Peking.

„Ísland hefur aldrei unnið gull í 
ólympíuíþrótt. Ekki einu sinni á 
vetrarleikunum, þrátt fyrir að 
heitið á yfirborðinu sem leikið er 
á sé í nafni landsins,“ skrifar 
blaðamaður New York Times. 
„Handbolti er eins og lacrosse án 
kylfu eða körfubolti með mörkum 
í staðinn fyrir körfur,“ bætir 
hann við til útskýringar.  - sgj

Hróður landsliðsins berst víða:

Strákarnir prýða 
forsíðu NY Times

ÓLYMPÍUSAGA HELDUR ÁFRAM New 
York Times er eitt virtasta dagblað 
heims.

LÍBÍA, AP Seif al-Islam Gaddafí, 
sonur Moammars Gaddafís 
Líbíuleiðtoga, segist hættur 
afskiptum af stjórnmálum. 
Margir höfðu talið hann sjálf-
krafa verða arftaka föður síns.

Sonurinn vill hraða lýðræðis-
umbótum í landinu, en gaf engar 
ástæður fyrir ákvörðun sinni. Á 
fjölmennum fundi með ungu fólki 
sagði hann lýðræði ábótavant í 
arabaríkjum og mannréttindabrot 
væru algeng.

Moammar Gaddafí segist 
ekkert ósáttur við þessa ákvörðun 
sonar síns, sem undanfarin ár 
hefur haft töluverð afskipti af 
stjórnmálum í Líbíu. - gb

Sonur Gaddafís:

Hættur afskipt-
um af pólitík

MENNING Herra Karl Sigurbjörns-
son, biskup Íslands, veitti Liljuna 
í fyrsta sinn í gær. Liljan er 
viðurkenning til kirkjutónlistar-
fólks og er veitt þeim sem þykir 
hafa skarað fram úr á sínu sviði. 

Það voru Haukur Guðlaugsson, 
Jón Stefánsson og Marteinn 
Hunger Friðriksson sem hlutu 
Liljuna í ár fyrir störf sín í þágu 
kirkjutónlistar. 

Kirkjutónlistarfólk verðlaunað:

Liljan veitt í 
fyrsta sinn 

GEORGÍA, AP Fólk streymdi til heim-
ila sinna í Georgíu í gær eftir að 
Rússar hófu að draga herlið sitt til 
baka á föstudaginn. Hjálpar samtök 
á staðnum segja að tugir þúsunda 
muni enn þurfa aðstoð við að fá 
fæðu og skjól, en talið er að um 160 
þúsund manns hafi flúið heimili sín 
eftir að átökin brutust út.

Hundruð bíla komu til borgar-
innar Gorí í gær þar sem mestu 
átökin fóru fram. „Flestir frá Gorí 
munu geta snúið til heimila sinna. 
Töluverðar skemmdir hafa orðið í 
borginni og einhverjir hafa misst 
heimili sín og eigur, en það eru 
fáir,“ segir Ashley Clements hjá 
hjálparsamtökunum World Vision.

 „Þeir sem snúa til baka þurfa 
þó enn að horfast í augu við þá 

hættu sem stafar af ósprungnum 
sprengjum og jarðsprengjum,“ 
sagði Clements.

World Vision eru ein af fáum 
pólitískt sjálfstæðum hjálpar-
samtökum sem starfa í Georgíu, 
og eru samtökin nú að setja upp 
svæði fyrir börn sem hafa misst 
heimili sín. Á þeim svæðum geta 
börnin lært og leikið sér ásamt því 
að þeim er hjálpað að takast á við 
þá reynslu sem þau hafa upplifað.

Átökin í Georgíu hafa staðið yfir 
í rúmar tvær vikur og nú hafa 
Rússar tilkynnt að þeir ætli að 
draga herlið sitt til baka eftir mik-
inn þrýsting frá Bandaríkjunum 
og Evrópusambandinu. - vsp

Fólk streymdi til heimila sinna í Georgíu í gær eftir að hafa flúið þau:

Ósprungnar sprengjur skapa hættu

GORÍ Kona liggur lemstruð eftir loftárás 
á borgina Gorí. Hún getur þó líklega 
snúið aftur til heimilis síns núna eftir að 
Rússar hafa hafið að draga herlið sitt til 
baka. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Eldur í sumarbústað
Eldur kviknaði í sumarbústað í 
Ásgarðslandi aðfaranótt laugardags. 
Að sögn lögreglunnar á Selfossi gekk 
greiðlega að slökkva eldinn en miklar 
skemmdir urðu á bústaðnum.

Farþegi slasast í bílveltu
Farþegi í bíl sem ekið var út af Laugar-
vatnsvegi í gærmorgun var fluttur 
með þyrlu til Reykjavíkur eftir að í ljós 
kom að áverkar hans voru alvarlegir. 

Ólæti í Reykjavík
Sex gistu fangageymslur í Reykjavík 
vegna ölvunar og óláta aðfaranótt 
laugardags. Að sögn lögreglu var 
erilsamt á höfuðborgarsvæðinu og 
nokkuð um ölvun. 

LÖGREGLUFRÉTTIR
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ÁFRAM VÍÐA 
VÆTUSAMT   
Sú vinnuvika sem 
framundan er 
verður almennt 
vætusöm með 
auðvitað uppstytt-
um á milli. Áfram 
verður þó yfi rleitt 
þurrt norðaustan 
og austan til. Á 
miðvikudag verður 
yfi rleitt úrkomulítið 
á landinu lengst af 
en síðdegis þann 
dag fer að rigna 
sunnan og vestan 
til.

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

BANDARÍKIN, AP „Joe Biden er sér-
stök blanda. Í áratugi hefur hann 
boðað breytingar í Washington, en 
Washington hefur ekki breytt 
honum,“ sagði Barack Obama, for-
setaframbjóðandi demókrata í 
Bandaríkjunum, þegar hann kynnti 
varaforsetaefni sitt, öldungadeild-
ar þingmanninn Joe Biden í gær.

Hinn 65 ára gamli Biden hefur 
verið öldungadeildarþingmaður 
fyrir Delaware-ríki í 35 ár og hefur 
tvisvar sóst eftir embætti forseta 
Bandaríkjanna, nú síðast fyrir 
þessar kosningar. Barack Obama 
hlaut hins vegar útnefninguna og 
hefur Biden ákveðið að þiggja boð 
hans um að ganga til liðs við sig.

Biden er kaþólskur, löglærður 
og tvígiftur, en fyrri kona hans og 
nýfædd dóttir létust í bílslysi árið 
1972. Hann hefur mikla reynslu af 
utanríkismálum, en Obama hefur 
skort traust meðal kjósenda í þeim 
málaflokki. Biden studdi Íraks-
stríðið upphaflega, en segir nú að 
það hafi verið mistök og hefur 
gagnrýnt George Bush Banda-
ríkjaforseta harðlega. Biden er 
einnig mikill baráttumaður gegn 
kynbundnum launamun og heimil-
is ofbeldi.

Stuðningsmenn Obamas fengu í 
gærmorgun send smáskilaboð og 
tölvupóst þar sem tilkynnt var um 
valið á Joe Biden. Félagarnir komu 
svo opinberlega fram saman á 
fundi í bænum Springfield í heima-
ríki Obamas, Illinois, í gær.

„Joe verður ekki aðeins góður 
varaforseti, hann verður frábær. 
Eftir áratuga starf veit ég að hann 
getur hjálpað mér við að losa okkur 
við sundrung í Washington, svo að 

demókratar og repúblikanar geti 
saman lagt fram stefnu sem virkar 
fyrir bandarískan almenning,“ 
sagði Obama.

Með valinu á Biden lauk tveggja 
mánaða vangaveltum um hver 

yrði varaforsetaefni Obamas. 
Þingmaðurinn Evan Bayh, ríkis-
stjórarnir Tim Kaine og Kathleen 
Sebelius og sjálf Hillary Clinton 
höfðu öll komið til greina.

 steindor@frettabladid.is

Reyndur þingmaður 
til liðs við Obama
Barack Obama hefur valið  65 ára öldungadeildarþingmanninn Joe Biden sem 
varaforsetaefni sitt. Biden hefur verið þingmaður í 35 ár og hefur mikla reynslu 
af utanríkismálum. „Washington hefur ekki breytt honum,“ segir Obama.

Joe Biden hefur oft komist í hann 
krappan fyrir óvarleg ummæli. Þegar 
hann bauð sig fram gegn Barack 
Obama í forvali demókrata fyrir for-
seta kosningarnar lýsti hann því yfir 
að hann teldi Obama „ekki tilbúinn“ 
til að verða forseti. Hann lýsti einnig 
Obama sem „fyrsta almenna afrísk-
ameríska frambjóðandanum sem 
er vel máli farinn, klár og hreinn og 
lítur vel út“.

Biden kom einnig til greina sem 
varaforsetaefni fyrir John Kerry þegar 
hann bauð sig fram gegn George 
W. Bush fyrir fjórum árum. Biden 
hafnaði því að verða varaforsetaefni 
Kerrys og mælti með John McCain, 
sem býður sig nú fram til forseta fyrir 
hönd repúblikana. „Ég stend með 
McCain,“ sagði Biden í maí 2004. 
„Ég tel að McCain yrði frábær fram-
bjóðandi til embættis varaforseta.“

MISJAFN BIDEN

FÉLAGAR Í BARÁTTUNNI Barack Obama hefur valið Joe Biden sem varaforsetaefni 
sitt, en þeir börðust áður sín á milli um að verða forsetaframbjóðandi demókrata.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SAMGÖNGUMÁL Samfylkingin í 
Ísafjarðarbæ hefur sent frá sér 
ályktun um Dýrafjarðargöng í 
kjölfar umfjöllunar um að 
Kristján L. Möller samgöngu ráð-
herra hafi verið beittur þrýstingi 
til að fresta framkvæmdum við 
Dýrafjarðargöng og fara í stað 
þess í jarðgangagerð milli 
Ísafjarðar og Súðavíkur.

Í ályktuninni er mikilvægi 
Dýrafjarðarganga áréttað og er 
ráðherra hvattur til að láta 
„úrtöluraddir örfárra aðila ekki 
hafa áhrif á framkvæmdaröð 
jarðganga á svæðinu sem þegar 
hefur verið samþykkt í vegaáætl-
un“.  - shá

Samfylkingin ályktar:

Ekki verði kvik-
að frá göngum

LILJAN AFHENT Herra Karl Sigurbjörns-
son veitti Liljuna í fyrsta sinn í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ /DANÍEL

Ingunn Snædal var rangnefnd í 
ritdómi Sigurðar Hróarssonar um nýja 
ljóðabók hennar sem birtist í blaðinu 
á föstudag.

LEIÐRÉTTING

GENGIÐ 22.08.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

157,2593
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 81,34  81,72

151,17  151,91

120,57  121,25

16,160  16,254

15,189  15,279

12,872  12,948

0,7437  0,7481

128,13  128,89

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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TÆKNI „Varan er á lokastigi þróun-
ar. Framleiðslan er í gangsetningu 
sem stendur. Við reiknum með að 
sala á búnaðinum hefjist síðar á 
þessu ári,“ segir Sveinbjörn Hösk-
uldsson, framkvæmdastjóri heil-
brigðistæknifyrirtækisins Nox 
Medical.

Sjö starfsmenn fyrirtækisins 
hafa á síðustu tveimur árum, í 
samstarfi við sérfræðinga á sviði 
barnasvefngreininga, þróað tæki 
og hugbúnað til greiningar á 
svefnvandamálum meðal barna. 

„Svefngreiningar í dag snúast 
of mikið um fullorðna. Það sem 
hefðbundin svefngreining gengur 
út á er að finna kæfisvefn í fólki. 
Þá eru mældar öndunartruflanir í 
svefni ásamt fleiru. Það sem við 
sáum var að svefnvandamál hjá 
börnum eru mjög algeng líka og 
afleiðingarnar síst skárri en hjá 
fullorðnum. Þau geta leitt til hegð-
unar- og vaxtarvandamála, skertr-
ar námsgetu og einkenna athyglis-
brests og ofvirkni,“ segir 
Sveinbjörn.

Rannsóknir benda til þess að 
allt að ellefu prósent barna þjáist 
af svefntruflunum, en kæfisvefn 
hjá börnum er í flestum tilfellum 
hægt að meðhöndla á einfaldan 
hátt, til dæmis með hálskirtlatöku. 
Þrátt fyrir þetta er eingöngu um 
eitt prósent svefngreininga í Evr-
ópu framkvæmt á börnum.

„Búnaðurinn sem til var til 
greiningar hentaði ekki fyrir börn. 
Hann var fullur af vírum og stór, 
svo krakkarnir voru útbíaðir í 
vírum og skynjurum þegar búið 
var að setja búnaðinn á þau,“ segir 
Sveinbjörn. Starfsmenn Nox Med-
ical hafa nýtt tækninýjungar 

síðustu ára, meðal annars á sviði 
fjarskiptatækni, til að þróa næstu 
kynslóð svefngreiningarbúnaðar 
sem er fyrirferðaminni, þráðlaus 
og sjálfvirkari en sá búnaður sem 
fyrir er. Fyrirtækið var stofnað 
árið 2006 og hefur starfað innan 
veggja frumkvöðlaseturs Nýsköp-
unarmiðstöðvar Íslands. 

Framleiðsla á búnaðinum er að 
hefjast í Kína. Sveinbjörn segir að 
alls um fjórtán mannár hafi farið í 

hönnun hans. Vinnan hefur verið 
fjármögnuð með útgáfu hlutafjár 
og með styrk frá Tækniþróunar-
sjóði.

Sveinbjörn segir heimsmarkað 
fyrir svefngreiningartæki velta 
um tvö hundruð milljónum dollara 
á ári, jafnvirði um sextán millj-
arða króna, og vaxa um fimmtán 
prósent á ári. Helstu markaðir eru 
í Bandaríkjunum, Evrópu og Asíu. 
 gunnlaugurh@frettabladid.is

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA
897-2896 OG Á www.bakleikfimi.is
UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA
897-2896 OG Á www.bakleikfimi.is

RÓLEGIR OG KRÖFTUGIR HÓPAR Í
HÁDEGINU OG EFTIRMIÐDAGA Í
NÝLEGRI OG BJARTRI SUNDLAUG
VIÐ LAUGARÁS

RÓLEGIR OG KRÖFTUGIR HÓPAR Í
HÁDEGINU OG EFTIRMIÐDAGA Í
NÝLEGRI OG BJARTRI SUNDLAUG
VIÐ LAUGARÁS

BAKLEIKFIMI Í VATNI
BETRI LÍÐAN Í HÁLSI HERÐUM OG BAKI
UNDIR LEIÐSÖGN SJÚKRAÞJÁLFARA

Viðskiptatækifæri í Kína
Hópferð á Canton vörusýninguna
24. október - 4. eða 9. nóvember.

FÍS - Félag íslenskra stórkaupmanna og ÍKV - Íslensk kínverska
viðskiptaráðið í samvinnu við Surprize Travel efna til hópferðar
á hina heimsþekktu Canton vörusýningu Kína. 

Í þessari ferð verður flogið til Hong Kong og farið þaðan til 
Guangzhou á sýninguna þar sem m.a. gjafavörur, fatnaður,
vefnaðarvörur, lyf ofl. er sýnt. Ekki er hægt að fara til Kína án
þess að fara til Beijing og skoða allt það markverðasta þar, svo
sem Kínamúrinn, Himnahofið, Forboðnu borgina ofl. Farið 
verður til Xian þar sem m.a. Terra Cotta Waariors safnið verður
heimsótt. Fyrir þá sem hafa áhuga á að skoða og upplifa meira í
Kína er boðið upp á ferð eftir sýninguna. Íslenskur fararstjóri er
með í ferðinni.

Nánari upplýsingar um dagskrá ferðarinnar er að finna á 
heimasíðu ÍKV: www.ikv.is en einnig veita Linda Bára hjá ÍKV/
FÍS upplýsingar og Surprize Travel í s: 534 3890. Heimasíða
þeirra er: www.surprizetravel.is
Verð miðað við heimferð þann 3. nóvember: ISK 357.500 miðað við gengi USD 82,5
Verð miðað við heimferð þann 8. nóvember: ISK 430.200

Auglýsingasími

– Mest lesið

REYKJAVÍK Stjórnarformaður Heilsu-
verndarstöðvarinnar ehf. segir það 
„algjörlega ósatt og ómaklegt“ að 
fyrirtækið hafi blekkt borgarráð í 
viðræðum um húsnæði fyrir vímu-
efnasjúklinga að Hólavaði.

Jórunn Frímannsdóttir, formað-
ur velferðarráðs, harmaði í 
útvarpsfréttum að fyrirtækið hefði 
ekki staðið við samkomulag um 
húsnæðið og útilokaði ekki að geng-
ið yrði til samninga við SÁÁ í stað-
inn. Það er og vilji Þorleifs Gunn-
laugssonar, fulltrúa VG, sem 
heldur því fram að stöðin hafi 
blekkt borgarráð.

„Mín yfirlýsing [25. júní] byggð-
ist á yfirlýsingu þáverandi hús-

eigenda [Hagur ehf.]. Ég trúði 
henni,“ segir stjórnarformaðurinn, 
Gestur Pétursson. „Og við vorum 
tilbúnir með þetta áður en húseig-
andinn fór í þrot, en biðum staðfest-
ingar frá borginni. Þetta hefur því 
ekki verið neinn blekkingaleikur,“ 
segir Gestur.

Framtíð samstarfsins sé nú háð 
borginni. „Við höfum verið að ræða 
við Byr-sparisjóð um fjármögnun, 
en það fæst engin niðurstaða í slík-
ar viðræður um fjárskuldbindingar, 
nema afstaða borgarinnar sé skýr,“ 
segir hann.

Því sé beðið ákvörðunar nýs 
meirihluta. Heilsuverndarstöðin sé 
tilbúin til samstarfs.      - kóþ

Talsmaður Heilsuverndarstöðvar ehf. kveðst bíða eftir Reykjavíkurborg:

Segist engan hafa blekkt

HEILSUVERNDARSTÖÐIN Stjórnar-
formaður fyrirtækisins segist hafa trúað 
því að húsnæðið að Hólavaði yrði til 
reiðu. Hann bíði nú ákvörðunar borgar-
yfirvalda.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Þróa svefngreining-
arbúnað fyrir börn
Fyrirtækið Nox Medical hefur undanfarin tvö ár þróað búnað til greiningar á 
svefnvandamálum barna. Um ellefu prósent barna þjást af svefntruflunum sem 
geta haft slæmar afleiðingar. Framleiðsla á búnaðinum er að hefjast í Kína.

LANDHELGISGÆSLAN Togarinn Gull-
ver NS-12 frá Seyðisfirði fékk 
gamalt breskt tundurdufl í trollið 
þegar skipið var við veiðar á Aust-
fjarðamiðum. Duflið hafði ekki 
látið mikið á sjá eftir rúm 60 ár í 
sjónum og skipstjórinn hafði því 
samband við Landhelgisgæsluna, 
eins og venja stendur til. 

Varðskipið Týr kom að skipinu 
um klukkan sjö í fyrrakvöld með 
sprengjusérfræðinga Landhelgis-
gæslunnar sem var flogið austur. 
Þeir færðu duflið frá Gullver og 
yfir í varðskipið.

Varðskipið sigldi með duflið á 
grunnsævi út af Vöðlavík í Reyðar-
firði þar sem því var sökkt. 
Sprengjusérfræðingarnir köfuðu 
því næst niður að duflinu og festu 
við það sprengihleðslu. Var duflið 
síðan sprengt um klukkan hálftíu. 
Ekki er vitað hvort duflið var virkt 

en grunur lék á því. Höfðu skip-
verjar séð í sprengjuhleðsluna og 
hvellhettuna þegar duflið var 
komið upp á dekk. 

Þær upplýsingar fengust hjá 
Gæslunni að þessi aðferð væri 
ekki algeng en afar örugg. Íslensk 
skip fá reglulega tundurdufl í 

veiðarfærin enda var þeim sökkt í 
sjóinn í seinni heimsstyrjöldinni í 
þúsunda tali. Duflið sem hér um 
ræðir var breskt og var því ætlað 
að granda kafbátum Þjóðverja 
sem biðu þess að ráðast á skipa-
lestir bandamanna.

  - shá 

Togarinn Gullver frá Seyðisfirði kallaði á Landhelgisgæsluna vegna sprengihættu:

Fengu tundurdufl í trollið

DUFLIÐ Breskt dufl sem ætlað var að 
granda kafbátum Þjóðverja. MYND/LHG

SÖKKT Duflið var sprengt á um 20 metra 
dýpi. MYND/LHG

UMHVERFISMÁL Náttúruverndar-
samtök Íslands telja Hönnu Birnu 
Kristjánsdóttur borgarstjóra tala 
með „háskalegum skammtíma-
sjónarmiðum“ þegar hún fullyrðir 
að Bitruvirkjun „renni styrkari 
stoðum undir samfélagið“.

Þetta gangi þvert gegn niður-
stöðum Skipulagsstofnunar um 
umhverfisáhrif virkjunarinnar. 
Stofnunin sagði að óvíst væri um 
áhrif virkjunar á jarðhitaauðlind-
ina.

„Og svo er engan veginn víst að 
orkan sé þarna,“ segir Árni 
Finnsson. Verði hafist handa við 
Bitruvirkjun í ár, gæti hún verið 
tilbúin árið 2012. - kóþ

Náttúruverndarsamtökin:

Hanna Birna 
talar háskalega

Telur þú að Íslendingar verði 
Ólympíumeistarar í handknatt-
leik karla?

Já 78,4%
Nei 21,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Sóttir þú einhvern viðburða 
menningarnætur?

Segðu skoðun þína á vísir.is

BJÖRGVIN GUÐMUNDSSON, 
SVEINBJÖRN HÖSKULDSSON, 
HJÖRTUR ARNARSON OG KOR-
MÁKUR HERMANNSSON Allir 
starfa þeir hjá Nox Medical við 
að þróa svefngreiningarbúnað 
fyrir börn. Framleiðsla er að 
hefjast í Kína og gert er ráð fyrir 
að hvert tæki muni kosta um sex 
hundruð þúsund krónur 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SVEFNGREININGARBÚNAÐURINN 

KJÖRKASSINN
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FYRIR EFTIR

OPNI HOPNI HÁSKÓLINN ÁSKÓLINN

í háskólanum í reykjavík

HAGNÝTT NÁM FYRIR STJÓRNENDUR:

OPNI HÁSKÓLINN – StjórnMennt 

Gull í mund – þekkingaráskrift

Einstakt tækifæri fyrir fyrirtæki 
og stofnanir til að senda valinn 
hóp stjórnenda á erindi átta 
leiðbeinenda í heimsklassa og 
skerpa þannig á áherslum í 
stjórnun og rekstri (8 skipti).

opnihaskolinn.is

Auðlind einstaklinga – Auðlind atvinnulífsins
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7 venjur til árangurs

Vinnustofa sem byggir á verkum Stephen
R. Covey, The 7 habits of highly effective 
people/The 8th habit – From Effectiveness 
to Greatness. 

Við leggjum rækt við grunngildi, viðhorf 
og verklag þitt þannig að þú uppskerir 
aukinn árangur í starfi, rekstri og lífi! 
Næsta opna vinnustofa er 29.-31. október 
(20 klst).

Leiðtoginn og samskiptahæfni
9. september (33 klst.)

Fjármál stjórnandans
9. september (42 klst.)

Grunnþættir í mannauðsstjórnun
10. september (36 klst.)

Stjórnun og forysta í ferðaþjónustu
23. september (56 klst.)

Stjórnun og forysta í skólaumhverfi
18. september (30 eininga ECTS-nám)

Stjórnendur framtíðar
9. október (81 klst.)

Persónuleg forysta – 7 venjur 
til árangurs
29. til 31. október (20 klst.)

Coaching Clinic – Að laða fram 
það besta í öðrum
16. og 17. október (2 dagar)

Í samstarfi við

Kynntu þér þessi námskeið nánar á heimasíðu Opna háskólans. 

DÓMSMÁL Tuttugu og þriggja ára 
karlmanni hefur verið birt ákæra 
fyrir sérstaklega hættulega 
líkamsárás sem hann framdi á 
Hverfisgötu í júlí fyrir rúmu ári.

Árásin átti sér stað á horninu 
við Klapparstíg. Þar sló maðurinn 
jafnaldra sinn krepptum hnefa í 
andlitið. Þá sló hann manninn 
einnig tvisvar sinnum í höfuðið 
með gler flösku þannig að flaskan 
brotnaði.

Við aðfarirnar hlaut þolandinn 
glóðarauga vinstra megin, eymsli 
yfir kinnbeini og sár aftarlega á 
höfði vinstra megin. Hann krefst 
ríflega hálfrar milljónar í 
skaðabætur.  - sh

Ákærður fyrir líkamsárás:

Lét flöskuhögg 
dynja á manni

SKÓGRÆKT Landsmenn eru hvattir 
til þess að safna birkifræi og 
koma því til Hekluskóga. 

„Nú eru tilbúin landssvæði 
sem má sá í beint sem er mun 
ódýrara en að planta hríslum,“ 
segir Hreinn Óskarsson, verk-
efnisstjóri Hekluskóga og bætir 
við að óvenju mikið sé af fræi á 
birkitrjám í ár. 

„Sumarið í fyrra var mjög 
þurrt sem þýðir að birkið mynd-
ar mikið af fræjum,“ segir 
Hreinn. „Þetta er eitt mesta 
fræár sem menn muna eftir.“ 
Hreinn vill því nota tækifærið í 
ár og fá almenning til að styðja 
við verkefnið. 

„Það er hægt að týna fræin og 
senda þau beint til Hekluskóga 

en við verðum líka með móttöku 
við gömlu rafstöð Orkuveitunnar 
í Elliðaárdal.“ 

Í Reykjavík má víða finna birki 
og því ekki nauðsynlegt að fara 
lengra en út í garð. 

„Við mælumst til þess að fólk 
þurrki fræin, hafi þau blotnað, til 
þess að tryggja að þau komist 
heil til okkar,“ segir Hreinn.  

„Þótt pokinn sé lítill þá getur 
hann skipt heilmiklu því að í einu 
grammi af birkifræjum geta 
verið allt að þúsund spírandi 
fræ.“ Sáð verður frá Hrauneyj-
um að Gunnarsholti á Rangár-
völlum. 

 - hþj 

Landsmenn hvattir til að týna birkifræ fyrir Hekluskóga:

Óvenjumikið af birkifræi í ár

BIRKIFRÆIN MÁ FINNA VÍÐA Það er 
ódýrara að sá fræjunum en að gróður-
setja eitt tré í einu. Birkitrén koma í veg 
fyrir sandfok.

FJÖLMIÐLAR Ný sendir Bylgjunnar 
var nýlega settur upp á Náma-
fjalli við Mývatn. Á sendirinn að 
gera hlustendum kleift að hlusta 
á svæðinu í kringum Mývatn og á 
þjóðvegi eitt til austurs yfir 
Mývatnsöræfin. Nýi sendirinn 
hefur tíðnina 97,9 Mhz.

Ætlunin er að setja upp fleiri 
senda til að tryggja hlustendum 
góð skilyrði hringinn í kringum 
landið. - kg

Bylgjan næst víðar:

Nýr sendir við 
Námafjall

SKAGAFJÖRÐUR Sveitarstjórnar-
fulltrúar Vinstri grænna og 
Sjálfstæðisflokksins í Skagafirði 
telja ekki annað koma til greina 
en að leggja nýja háspennulínu 
yfir héraðið í jörð. Þeir setja 
einnig spurningarmerki við 
umfang framkvæmdanna. 
Samkvæmt tilkynningu telja 
fulltrúar flokkanna að það að 
leggja slíkar línur í gegnum 
blómleg byggðarlög sé tákn um 
úrelt viðhorf. Eina ásættanlega 
leiðin sé að leggja línuna í jörðu. 
Hægt sé að ná tilsettum mark-
miðum um orkuflutninga og 
kostnað, ásamt því að lágmarka 
neikvæð áhrif á náttúru og 
samfélag, með því að miða við 
lægri spennu og leggja nýja 
byggðalínu í jörð.
 - kg

VG og Sjálfstæðisflokkur:

Leggja skuli 
nýja línu í jörð

SIGLINGAR Siglingastofnun hefur verið falið að vinna 
að hönnun og uppbyggingu stórskipahafnar á 
vesturströnd Ástralíu. Í ráðgjafateyminu verða auk 
íslensku sérfræðinganna ráðgjafar frá JFA Consult-
ants í Ástralíu og HR Wallingford í Bretlandi, en 
framkvæmdaraðilinn er fyrirtækið Oakajee Port 
and Rail sem er í eigu japanska fyrirtækisins 
Mitsubishi og hins ástralska Murchison Metals. 
Áætlað heildarverðmæti framkvæmdarinnar er um 
120 milljarðar íslenskra króna. 

Undanfarin ár hefur hönnun íslenskra brimvarnar-
garða vakið athygli erlendis vegna hagkvæmni og 
nothæfni við óblíðar aðstæður. Sérfræðingar 
Siglingastofnunar á hafnasviði hafa áratuga reynslu 
og hafa verið eftirsóttir til fyrirlestra og samstarfs 
um hafnargerð í öðrum löndum. 

Fullbúnir verða kantar í nýju höfninni fyrir þrjú 
svokölluð „cape“-skip sem eru um 300 metra löng og 
þurfa 20 metra dýpi við kant og sex „panamax“-skip 
sem sem eru um 225 metra löng og þurfa 14,5 metra 
dýpi við kant. Gert er ráð fyrir að höfnin verði tekin 
í notkun árið 2012.  - shá

Siglingastofnun tekur þátt í framkvæmd að virði rúmlega 120 milljarða króna:

Hanna risahöfn í Ástralíu

Skóladráp í Tennessee
Nemandi við gagnfræðaskóla í Knox-
ville í Tennessee skaut á fimmtudag 
16 ára gamlan skólabróður sinn til 
bana í mötuneyti skólans. Sá sem 
skaut var handtekinn skömmu síðar. 
Engan annan sakaði. 

BANDARÍKIN

1 Hvaða lið unnu Íslendingar í 
undanúrslitum ÓL í handbolta?

2 Hversu margir Íslendingar 
hafa unnið til verðlauna á ÓL 
fyrir utan handboltalandsliðið?

3 Hvað hét færeyska söngkon-
an sem söng á menningarnótt?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 34

RISAOLÍUSKIP Þetta skip gefur hugmynd um stærð þeirra 
skipa sem nýja höfnin á að taka á móti. MYND/LHG

VEISTU SVARIÐ?



NÚ ER ÞJÓÐHÁTÍÐ 
UM HELGINA!!!

N1 er samstarfsaðili HSÍ um N1 deildina í handbolta.

Deildin hefst í haust og þá heldur gleðin áfram! WWW.N1.IS

Afsláttur er af dæluverði, alls staðar á landinu, á öllum 
þjónustustöðvum, N1 laugardag og sunnudag. Önnur tilboð 
og afslættir gilda ekki á þessum  tíma.

6 krónu afsláttur af eldsneyti á öllum stöðvum um land allt!
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Ó
lafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, og Hu Jintao 
Kínaforseti „hittust á hliðarlínunni“ á Ólympíuleikun-
um í Peking á föstudagsmorgun, eins og kínverska rík-
isfréttastofan Xinhua orðar það í frétt af fundi þeirra. 
Haft var eftir Hu að viðræður landanna um tvíhliða 

fríverzlunarsamning gangi vel. Vonir standi til að hægt verði að 
leiða þær til lykta fyrr en áætlað hafði verið. Ólafur Ragnar tekur 
undir þetta í frétt Xinhua og segir Ísland vilja hraða gerð fríverzl-
unarsamningsins. 

Í tilkynningu um fund forsetanna frá skrifstofu forseta Íslands 
segir, að Ólafur Ragnar hafi sagt samskipti Íslands og Kína vera 
„sýnidæmi um samskipti smáríkis og stórþjóðar“. 

Leiðtogar fjölmennasta ríkis heims hafa á liðnum árum sýnt 
óvenjulegan áhuga á samskiptum við eitt af fámennustu ríkjum 
heims hér á þessu eylandi norður við heimskautsbaug. Ein kenn-
ingin sem sett hefur verið fram til skýringar á þessum áhuga er 
að kínversku kommúnistaleiðtogarnir sjái í „norræna módelinu“ 
nokkurs konar fyrirmynd að því sem þeir hafi metnað til að inn-
leiða í Kína; leið til að samræma „sósíalisma“ og „kapítalisma“. 
Það snerti líka stolt þeirra minna að reyna að læra af Norður-
löndunum en af hinum stærri fyrrverandi nýlenduherraþjóðum 
Evrópu, hvað þá Bandaríkjunum. 

Það hefur einnig orðið tilefni ýmissa vangaveltna að kínverska 
kommúnistastjórnin skyldi hafa ákveðið að semja um fríverzlun 
við Íslendinga, fyrsta vestrænna þjóða. Hafa ber þó í huga að 
slíkur fríverzlunarsamningur nær aðeins til hluta þeirra mörgu 
þátta sem varða viðskipti landa í millum á dögum hnattvæðingar. 
Slíkur hefðbundinn fríverzlunarsamningur nær fyrst og fremst 
til niðurfellingar tolla af vöruviðskiptum. Það er gott og blessað. 
Það eru hins vegar aðrir og flóknari þættir sem til lengri tíma litið 
kunna að skipta meira máli, þættir á borð við vernd hugverkarétt-
ar og fleiri slík lögfræðileg atriði sem er mjög snúið að semja um 
við ríki þar sem löggjöf á þessum sviðum er enn vanþróuð. 

Hinn væntanlegi fríverzlunarsamningur mun ekki ná til slíkra 
þátta. Fyrirsjáanlegt er að um þá verður ekki samið fyrr en eftir 
að Evrópusambandið hefur haft forgöngu um slíka samninga. 
Reyndar hefur það verið reglan hjá EFTA, Fríverzlunarsamtök-
um Evrópu, að „elta“ fríverzlunarsamninga ESB við þriðju ríki. 
Samningar Íslands við Kína eru athyglisverð undantekning frá 
þessu. 

Heyrzt hefur að raunveruleg ástæða þess að Kínverjar hafi 
viljað fara út í að gera slíka samninga við Íslendinga sé sú að þeir 
álíti í samningunum felast viðurkenningu vestræns lýðræðis- og 
markaðsbúskaparríkis á því að Kína sé orðið markaðsbúskapar-
ríki. Þar kemur að pólitískt viðkvæmri hlið þessara samninga: 
Kæra Íslendingar sig um að vera sú þjóð sem hefur forgöngu um 
það á alþjóðavettvangi að viðurkenna kínverska alþýðulýðveldið 
sem fullmótað markaðsbúskaparríki? Gerði ríkisstjórn Íslands 
sér grein fyrir þessari „hliðarverkun“ fríverzlunarsamninganna 
við Kína þegar ákveðið var að fara út í þá? Er það þetta sem for-
seti Íslands telur vera „sýnidæmi um samskipti smáríkis og stór-
þjóðar“? 

Viðræður Íslands og Kína um fríverzlun: 

Pólitískar
hliðarverkanir

AUÐUNN ARNÓRSSON SKRIFAR

Eftir Sigrúnu Björk Jakobsdóttur

Ég efast stórlega um að 
hagsmunum okkar Íslendinga 

verði best borgið með inngöngu í 
Evrópusambandið og verð að 
viðurkenna að ég hef takmarkað-
an áhuga á að ganga inní sam-
bands ríkið Evrópu því mér 
hugnast ekki sú miðstýring og 
valdaafsal sem aðild felur í sér. 

Landhelgi og auðæfi 
Málflutningur þeirra sem 
fylgjandi eru inngöngu og veru 
Íslands í Evrópusambandinu 
(ESB) gengur út á það að öll 
vandamál þjóðarinnar muni 
leysast við þá ákvörðun og að 
okkur muni verða borgið til allrar 
framtíðar. En umræðan er lituð af 
efnahagsástandi dagsins um 
þessar mundir. Þegar þessi mál 
eru skoðuð ofan í kjölinn þá eru 
það fjölmörg önnur atriði sem 
þarf að taka tillit til og grund-
vallar spurningar sem þarf að 
svara aðrar en þær sem snúa að 
peningamálastefnu þjóðarinnar. 

Það er ljóst að við inngöngu í 
ESB myndum við ekki halda 
yfirráðum okkar yfir 200 mílna 
landhelginni. Erfitt gæti orðið að 
halda í okkar fríverslunarsamn-
inga við önnur ríki nema undir 
hatti ESB. Og ennfremur er ljóst 
að áhrif Íslands með fimm 
þingmenn yrðu harla lítil með 
þeim 785 fulltrúum sem sitja á 
Evrópuþinginu og fer með 
löggjafar- og framkvæmdavald í 
öllum ríkjum. Við Íslendingar 
búum yfir miklum náttúruauðæf-
um í formi orku, vatns, fiskjar og 
landbúnaðarafurða sem brýnt er 
að við stöndum saman um og 
ráðum yfir sjálf. 

Noregur og Sviss
Ég tel mjög mikilvægt að fylgjast 
með þróun mála í þeim löndum 
sem hafa kosið að standa utan við 
sambandið – þá sérstaklega 

Noregi en þar er núverandi 
ríkisstjórn ekki með þetta á 
stefnuskrá sinni og þar skiptist 
þjóðin í tvennt í afstöðu sinni til 
ESB – rétt eins og hér á landi. 
Menn greinir á um hvort við 
þurfum að hafa áhyggjur af 
stefnu Norðmanna í þessum 
málum, hvort það hafi áhrif á 
Ísland og EES-samninginn og 
líftíma hans. Ég held að við eigum 
að fylgjast vel með hvað Norð-
menn ætlast fyrir en ég tel að það 
þurfi ekki að hafa raunveruleg 
áhrif hér á landi og á gott 
samstarf okkar við ESB hingað 
til. Svisslendingar hafa náð 
tvíhliða samningum við ESB að 
undangengu miklu og löngu 
samningaferli, þar hafa þeir kosið 
að halda sérstöðu sinni þrátt fyrir 
að vera umluktir ESB og talið 
hagsmunum sínum betur borgið 
utan sambandsins en innan. Það 
er athyglisvert að mínu mati. 

Þriggja fasa samband?
Hins vegar er dýrt að halda úti 
sjálfstæðum gjaldmiðli og við 
sjáum að þessi gamla og góða 
króna er langt í frá bundin við 
íslenskan markað eingöngu. Við 
höfum ekki vald yfir henni lengur 
og erum illa varin gangvart ásókn 
erlendra fjárfesta í hátt vaxtastig. 
En upptaka evru er ekki e-ð sem 
gerist á morgun. Ég er hinsvegar 
nokkuð spennt fyrir hugmynd 
Björns Bjarnasonar um upptöku 
evrunnar og ég tel að það ætti að 
meta kosti og galla þeirrar 
hugmyndar. Við það myndi 
peningamálastefnan verða 
endurskoðuð og við myndum þá 
tengjast ESB á þrennan hátt í 
gegnum Schengen, EES-
samninginn og með evrusam-
starfi. Helstu gallar á 
upptöku evrunnar eru að 
ekki verður þá lengur hægt 
að beita peningamála-
stjórntækjum í hagstjórn-
inni – ekki væri hægt að 
bregðast við þenslu með 
því að hækka vexti. 
Hagstjórnarvandinn 
hefur verið annar hér 
heldur en í Evrópu 
undanfarin ár, hér höfum 
við búið við stöðugan uppgang 
og þenslu meðan í Evrópu hefur 
vandinn verið aukið atvinnuleysi 
og lítill hagvöxtur. Í þeim þreng-
ingum sem nú steðja að á Vestur-
löndum sjáum við að Seðlabanki 

Evrópu mun ekki bregðast við 
svæðisbundnum erfiðleikum 
þannig að það verður enn erfiðara 
fyrir einstaka lönd að bregðast við 
heima fyrir.

Umræðan hefur að undanförnu 
snúist um allt það sem muni 
breytast við aðild Íslands að ESB 
en höfum við velt því nægilega 
fyrir okkur – þeirri grundvallar-
spurningu – um hvað ESB vill fá 
fyrir aðild okkar að sambandinu? 
Ég tel víst að Ísland muni ekki 
njóta einhverrar sérmeðferðar líkt 
og önnur eylönd sem liggja fjærst 
meginlandinu eins og t.d. Azoreyj-
ar, Kanaríeyjar og fleiri. Landið er 
eitt af þeim ríkustu í heimi og vel í 
stakk búið til að leggja sitt af 
mörkum í erlendri samvinnu. 
Hvað kostar aðildin? Hvað 
leggjum við fram og hvað fáum 
við í staðinn og erum við, þegar 
öllu er á botninn hvolft, tilbúin til 
þess að láta það sem krafist er af 
hendi? 

Höfundur er bæjarstjóri á 
Akureyri.

Hvað erum við tilbúin 
til að láta af hendi?

Auglýsingasími

– Mest lesið

Lokalausn Björns
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra 
hefur fengið nokkurt lof fyrir að breyta 
ákvörðun Útlendingastofnunar um 
brottvísun Pauls Ramses. Á bloggi 
sínu tekur Björn saman skrif Jónasar 
Krist jánssonar ritstjóra eftir að Ramses 
var vísað úr landi. Jónas kallaði Hauk 
Guðmundsson, forstjóra Útlendinga-
stofnunar, „settan fangabúðastjóra“, 
sem eigi „að leika hlutverk Adolfs Eich-
mann“. Björn hafi „vafalaust skipað 
Hauki að ganga fram af mannvonzku 
í þessu máli sem öðrum“. Björn átelur 
Jónas fyrir að vísa til nasista í skrifum 
sínum. „Grípi menn til vopna úr búri 
nasista verða þeir marklausir í 
siðlegum, opinberum umræðum,“ 
skrifar Björn. Jónas hlýtur þó að 
vera sáttur við lokalausn ráðherr-
ans í máli Ramses.

Heimssýn bossadólgsins
Jónas hefur fyrir löngu skapað sér orð-
spor sem einn beittasti penni landsins. 
Á vefsíðu sinni, jonas.is, beinir hann 
spjótum sínum að félaginu Heims-
sýn, sem berst gegn aðild Íslands að 
Evrópusambandinu. Heimssýn bauð á 
dögunum breska Evrópuþingmannin-
um Nigel Farage til landsins til að 
ræða um galla Evrópusambandsins. 

Jónas skrifar um málið 
undir fyrirsögninni 
„Svipuórar bossa-
dólgsins“. Hann 
segir að Farage 
sé „bara frægur 

fyrir að láta hórur 
lemja 

sig með svipu“. Hann fái þær til að 
„taka sig á hné sér og lemja sig á 
bossann“. Loks híar Jónas á Heims-
sýnarmenn fyrir að bera virðingu fyrir 
bossadólginum.

Hvaða lausn?
Enn er deilt um eftirlaunalögin og virð-
ast forystumenn stjórnmálaflokkanna 
ómögulega geta komið sér saman 
um niðurstöðu í málinu. „Ég held að 

allir hafi áhuga á að finna lausn,“ 
segir Geir Haarde forsætisráð-
herra. En væri ekki réttast að 
flokksformennirnir upplýstu 
þjóðina um stefnu hvers og 
eins þeirra í málinu? Hver 

þeirra tefur að eftirlaun 
ráðamanna verði 
lækkuð?

steindor@frettabla-
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BRÉF TIL BLAÐSINS

Blessun bandarísku bílanna
Á umliðnum árum hafa margir bölvað 
hinum stóru bandarísku pallbílum á 
landinu, þó eru enn fleiri sem hafa 
keypt sér slíka bíla. Þessi hluti bíla-
flotans er ekki eins slæmur og margir 
halda, í raun felst hér stórkostlegt 
tækifæri.

Við Íslendingar höfum, frá fyrstu 
hendi, reynslu af vetnisknúnum 
almenningsvögnum. Það sem sumum 
þótti mæla á móti þeim farartækjum 
var umfang vetnistanksins í vagninum. 
Hins vegar var því haldið fram að lítið 
mál væri að breyta dísel eða bensín-
mótor í vetnismótor.

Hér er tækifærið. Nýlegir bandarískir 
pallbílar eru oftar en ekki mikil burðar-
dýr, og eins og nafnið gefur til kynna, 
bjóða upp á prýðilegan pall til að flytja 
hvað sem er.

Þegar fjölskyldubíll er með eitt til tvö 
þúsund kílóa burðargetu mætti ætla að 
engum yrði meint af því að nota stóran 
hluta pallsins undir eldsneyti bílsins. 

Hver og einn bíll sem notar vetni á 
Íslandi dregur úr viðskiptahalla þjóðar-
búsins. Vetnið yrði jú framleitt á Íslandi. 
Útblástur gróðurhúsalofttegunda myndi 
einnig dragast saman og ef uppátækið 
myndi fréttast út fyrir landsteinana 
fengi það eflaust jákvæða umfjöllun.

Ef til vill á einhver erfitt með að 
hugsa sér gljábónaðan bílinn sinn sem 
vetnisbíl, með gráa gufu út úr púströr-
inu. Það mætti eflaust leysa með því að 
setja ljósdíóðu við opið og gera þannig 
gufuna bláa, græna, rauða eða samlita 
bílnum.

Þormóður G. Símonarson.
Áhugamaður um umhverfismál.

Óperuhús á Kársnesi?
Nei, það gengur aldrei, sagði bæjarstjóri 
Kópavogs á aukabæjarstjórnarfundi í 
júlí. Á fundinum var meirihlutinn að 
liðka sig í valdníðslunni sem hann 
stundar gegn íbúum vesturbæjar 
Kópavogs. Þar var enn einu sinni keyrt 
í gegn skipulag í andstöðu við íbúana. 
Hugmyndir íbúa um skipulag svæðisins 
hafa m.a. verið þær að frekar vildu þeir 
sjá óperuhús á svæðinu en frekari þétt-
ingu byggðar með blokkum og tilheyr-
andi aukinni umferð. Og hver skyldu nú 
rök bæjarstjórans hafa verið fyrir því að 
ekki væri hægt að staðsetja óperuhús 
á Kársnesinu? Jú, það var vegna þess 
að umferðarþunginn yrði svo mikill. 
Bæjarstjórinn spurði hvort fólk gerði 
sér ekki grein fyrir hversu mikil umferð 
fylgdi svoleiðis húsi? Þetta var ákaflega 
merkileg yfirlýsing. Fylgir því eitthvað 
minni umferð að reisa húsið þar sem 
áætlað er, í Hamraborginni? Auðvitað 
ekki! Hvers eiga íbúarnir þar að gjalda? 
Umferðin um Hamraborgina er þegar 
töluverð. Ekki verður séð að neitt 
svigrúm sé til þess að breikka götur í 
kring. Hvað er þá til ráða? Jú, lausnin 
hjá Sjálfstæðisflokknum er að byggja 
bílastæðahús, eins og það minnki 
umferð. Ég læðist ekkert meðfram 
veggjum með þá skoðun mína að ég er 
andvígur hugmyndum um óperuhús á 
græna svæðinu milli Salarins og Gerða-
safns. Ég hef líka þá skoðun að nóg sé 
komið af þéttingu gamalgróinna svæða 
í Kópavogi, s.s. á Kársnesinu. 

Helgi Helgason. 
Formaður Frjálslynda flokksins í 
Kópavogi.
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Fyrst er ég 

alltaf spurð 

af hverju ég 

tali eins og 

Björk. Þá 

spurði ég af 

hverju allir  

i Þýskalandi 

tali eins og 

Derrick..

E
milíana Torrini er eitt sólskins-
bros og færir mér rifsber úr garð-
inum sínum þegar hún mætir í 
viðtal. Hún er hrifin af Norður-
mýrinni og segist heillast af þess-

um fallega skemmtigarði sem eitt 
sinn var kallaður Klambratún sem 
er nánast tómur allt árið um kring. 
„Ég er samt orðin algjör Brighton-
búi núna,“ útskýrir hún en undan-
farin fimm ár hefur hún átt heim-
ili í þessum líflega breska 
strandbæ sunnan Lundúna. „Þetta 
snýst allt um þennan radíus sem 
maður þarf að skapa í kringum 
sig. Í Brighton er stærri radíus 
heldur en í Reykjavík en minni 
heldur en í London. Þar er allt svo 
risastórt og svakalega dreift. Ég 
nennti bara ekki að eyða þremur 
klukkustundum í lest til að fara á 
milli staða þegar ég gat setið á 
kaffihúsi og borðað góða köku í 
staðinn.“

Emilíana segir Brighton hafa 
upp á heilmikið listalíf að bjóða. 
„Þar er allt að gerast. Allar hljóm-
sveitir stoppa þar til að spila, og 
alls kyns hátíðir í gangi allt árið 
um kring. Brighton er dálítill 
djammbær, en samt ekki meira en 
Ísland. Borgin skiptist svona í 
tvennt hvað djammið varðar, ann-
ars vegar er það kjötmarkaðurinn 
þar sem fólk er að pikka hvort annað upp 
klukkan þrjú, og hins vegar er það listaliðið. 
Svona alvöru liðið,“ segir hún og hlær. 
Aðspurð hvort það sé nauðsynlegt að búa 
erlendis ef maður ætlar að ná langt sem tón-
listarmaður segir hún það sennilega nytsam-
legt í byrjun. „En þetta fer alveg eftir því 

hvernig manneskja þú ert og hvernig þú vilt 
höndla þennan tónlistarheim. Ég er persónu-
lega lítið inni í þessum heimi, fer aldrei í 
partíin og er frekar einangruð í mínum hóp. 
Ég er stundum skömmuð af vinum mínum 

fyrir að vera ekki nógu dugleg í 
þessari „PR“-mennsku þar sem 
allt gengur út á að mæta í réttu 
teitin og kynnast rétta fólkinu. En 
ég á svo rosalega gott fólk í kring-
um mig og hef kynnst mikilli góð-
vild.“ Emilíana segist hins vegar 
eyða allt of stuttum tíma hérlend-
is. „Þetta eru svona tvær vikur 
þrisvar á ári í mesta lagi. Næst á 
dagskrá hjá mér er að reyna að 
eyða hálfu árinu heima á Íslandi.“ 

Bullaði inn á plötu með Thievery 
Corporation
Emilíana náði miklum vinsældum 
á Íslandi með fyrstu plötum sínum 
eins og Merman og Crouçie D‘où 
Là og ég velti fyrir mér hvernig 
hún endaði sem svona „indí“ tón-
listardrottning erlendis, með 
samning við plötufyrirtækið 
Rough Trade. „ Ég gerði í rauninni 
ekki neitt. Þetta var bara röð til-
viljana, og stundum gerast hlut-
irnir svoleiðis. En sennilega vakti 
rödd mín athygli fólks. Svona eins 
og Derrick Birket hjá One Little 
Indian sem varð hrifinn af rödd-

inni minni þegar hann heyrði hana og vildi 
endilega að ég færi að skrifa lög. Það var 
hins vegar eitthvað sem mér þótti snúið í 
byrjun. Ég hef alltaf verið að skrifa ljóð og 
var stútfull af tónlist, en ég hafði alltaf fóku-
serað svo mikið á röddina. Ég uppgötvaði 
hana fyrir alvöru þegar ég gerði Crouçie 

D‘où Lu og var í sífellu að gera tilraunir með 
hana, var með það á heilanum. Ég á senni-
lega billjón klukkutíma að baki í raddþjálfun 
frá því að ég var sjö ára,“ segir hún og hlær. 
„Ég kynntist lagaskrifum í byrjun á allt 
annan hátt en ég skrifa í dag. Þetta er allt 
svona í litlum kössum eins og maður sé að 
vinna í verksmiðju. Það var alls ekki fyrir 
mig og ég skrifaði ekki eitt lag á því tímabili. 
Ég náði engri tengingu við þau vinnubrögð. 
En með fullri virðingu fyrir fólki sem getur 
skrifað lög á fimm mínútum þá bara er ég 
alls ekki í þannig tjáningu.“ Emilíana segist 

hafa tekið sín fyrstu raunverulegu skref í 
laga- og textasmíð þegar hún „bullaði óvænt“ 
inn á plötu með „lounge“-risunum Thievery 
Corporation. „Við vorum öll í partíi í klúbb-
num þeirra í Georgetown og þá var ég að 
bulla einhverja tónlist með þeim. Þeir fengu 
mig svo til að fljúga aftur út og taka þetta 
upp, og þá gerði ég það sama, spann eitthvað 
upp úr mér. Það form hentar mér langbest 
við lagasmíðar.“ Emilíana semur lögin sín 
ásamt Dan Carey en hann og kona hans eru 
bestu vinir hennar og hún er guðmóðir barna 
hans. „Síðast þegar við tókum upp þá 

Núna er allt í lagi
Nýjasta plata söngkonunnar Emilíönu Torrini, Me and Arm-
ini, er komin út. Af því tilefni ræddi Anna Margrét Björnsson 
við hana á regnvotum haustdegi um lífið í Brighton, óbeit á 
álverum og lamandi tíu rétta ítölsk matarboð. 

EMILIANA TORRINI Segist stundum skömmuð af vinum sínum fyrir að vera ekki nógu dugleg í „PR“-
mennskunni, þar sem allt gengur út á að mæta í réttu teitin.  MYND/JON BERGMAN
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keyptum við trukk af mat og víni og höfðum 
það rosalega kósí. Gulrótin fyrir mig er alltaf 
að hafa einhvern æðislegan mat og vín að 
loknum vinnudegi. Ég elska að elda mat og 
spjalla. En ég vinn þetta í törnum, núna voru 
þetta fjórir upptökumánuðir, og vinna bæði 
daga og nætur.“

Alltaf spurð af hverju ég tali eins og Björk
Þegar Emilíana er ekki að spila tónlist eða 
taka hana upp segist hún eyða allt of miklum 
og leiðinlegum tíma í að fara í viðtöl og mynda-
tökur. „ Ég er ekki mikið fyrir sjónrænu vinn-
una. Reyndar finnst mér skemmtilegt að gera 
myndbönd en að fara i myndatökur finnst mér 
agalegt. Ég kem mér út úr því oftast og er 
með sömu myndirnar í mörg ár. Ég lendi oft-
ast í því daginn áður en haldið er í tónleika-
ferðalög að ég á ekkert til að vera í á sviði og 
þarf þá að hendast út og kaupa mér kjól. Svo 
er ég í sama kjólnum næsta hálfa árið,“ 
útskýrir hún og skellir upp úr.

„En vinkona mín kom með góðan punkt. Að 
það sé gott á mig. Að þurfa að gera eitthvað 
sem mér finnst pínlegt líka, því ég fæ að lifa í 
tónlist.“ Viðtöl við Emilíönu erlendis snúast 
oft um þær spurningar sem allir íslenskir 
listamenn eru vafalaust orðnir hundleiðir á. 
„Fyrst spyrja þeir mig alltaf af hverju ég tali 
eins og Björk. Þá spurði ég af hverju allir í 
Þýskalandi tali eins og Derrick. Og svo þessar 
spurningar um álfa og hvort maður sæki inn-
blástur úr íslenskri náttúru. Hvernig svarar 
maður því eiginlega nema að jú, ætli maður 
sæki ekki oft í nostalgíuna, þaðan sem maður 
kemur.“ En hvað finnst henni um virkjanamál 
í heimalandinu?

„Ég fæ reyk út úr eyrunum þegar ég hugsa 
um hvernig þessi mál standa á Íslandi. Ég er 
svo barnaleg í pólitík. Fyrir mér er allt mjög 
einfalt. Ég bara skil ekki að land sem á allt, 
þetta dekraðasta land í heimi fái svona snilld-
arlegar hugmyndir eins og að byggja álver. 
Ég trúi þessu varla. Verð kjaftstopp. Ég ber 
enga virðingu fyrir þessum ósköpum.

Reynt að myrða mann með mat á Ítalíu
Þegar Emilíana fer sjálf út í náttúru Íslands 
segist hún reyna að forðast of mikið fólk og 
ferðamenn. „Við frænka mín höfum uppgötv-
að næturbíltúra. Brunuðum til dæmis í Hval-
fjörðinn með Led Zeppelin og Doors í botni og 
sváfum í laut við fossinn Glym. Ég lifi fyrir 
svona stundir.“ 

Eins og eftirnafnið gefur til kynna á hún 

föðurættir að rekja til Ítalíu og sækir landið 
reglulega heim. „Það er nú samt ekki eins og 
ég hafi alist upp í draumkenndu Toskana-
héraði. Ég er frá Napólí þar sem fólkið er 
skemmtilega bilað. Allt er fullt af hundum og 
rusli. Þar ríkir gersamleg óreiða og ég elska 
það. Þegar það eru partí eru börnin alltaf með 
og þau sofna á stólunum þegar þau geta ekki 
meira og fullorðna fólkið heldur áfram að 
dansa fram á nótt. En ég fæ alltaf smá kvíða-
kast fyrir Ítalíuferðirnar. Þar er alltaf verið 
að reyna að myrða mann með mat.“ Fyrir síð-
ustu Ítalíuferð segist Emilíana hafa grátbeðið 
föður sinn að skila því til frænknanna að elda 
„bara pastarétt“ af því að eftir síðustu ferð 
hafi þau legið í hálfgerðu losti í fjóra daga. 
„Við vorum eins og snákar með úttroðna maga 
og lágum bara a bakinu í tvo daga á eftir. En 
viti menn, í næsta boði fór ég inn i eldhús til 
þess að athuga hvort frænka mín hafi staðið 
við loforðið. Jú, þarna stóð hún og hrærði í 
pastanu. Við hámuðum i okkur fulla diska af 
því. Eftir það kemur hún svo allt í einu með 
risafat af nautakjöti, og annað af grænmeti, 
Ég spyr pabba í paník hvaðan þessi matur sé 
að koma. Við fórum þá á stúfana og sáum að 
það var leynieldhús á bak við venjulega eld-
húsið. Eftir pastaréttinn mikla fylgdi svo kan-
ínuréttur, svo fiskréttur, svo bakkelsi og svo 
konfekt, og að lokum tvær risastórar tertur.
Og auðvitað varð maður að borða þetta allt 
þar sem þær stóðu yfir mér með sorgarsvip, 
sögðust hafa eytt öllum deginum í elda-
mennsku og að ég væri bara skinn og bein. 
Samt var maður tvöfalt stærri en þær. Þetta 
er oftast eins og að vera staddur í miðri bíó-
mynd.

Erfiður lærdómur
Á milli platnanna Love in the Time of Science 
og Fisherman‘s Woman liðu sex ár en árið 
2000 missti Emiliana kærastann sinn í slysi. 
„Þetta var hræðilegur tími, ég man varla eftir 
fyrstu tveimur árunum. Á sama tíma fór ég 
frá One Little Indian. Ég komst í gegnum 
þetta allt á einhverri maníu. Svo er þetta 
þannig í bíómyndunum að maður á bara að 
vera orðinn hress eftir ár, kominn með nýjan 
kærasta og allt í stakasta lagi. Svona er þetta 
ekki alveg. Ég hélt að ég gæti komist í gegn-
um þetta sjálf en að lokum hafði ég algjörlega 
misst tökin á öllu saman. Ég hreinlega vissi 
ekki að hve miklu leyti ég hafði brotnað 
saman, ég var farin að heyra hverju einustu 
hugsun inni í höfðinu á mér. En að lokum fékk 

ég hjálp. Þetta ferli tók alveg átta ár. En er allt 
í lagi núna? „Já, það er allt í lagi núna. Auð-
vitað fæ ég enn kökk í hálsinn og tár í augun 
en maður lærir bara að lifa með þessu. Það er 
erfiður lærdómur, að uppgötva að maður er 
dauðlegur og að ástvinir manns geti horfið á 
svipstundu. Út frá þessu fór ég að hugsa um 
hver tilgangur lífsins væri. Það sem skiptir 
mig mestu máli er að maður geri það allra 
besta sem maður getur á hverju augnabliki. Ef 
fólk bara byrjaði að hugsa um litlu hlutina, til 
dæmis bara að hjálpa gamalli konu í húsinu 
hjá manni að kaupa í matinn eða fara með 
hana í göngutúr. Til dæmis er maður sem á 
búð rétt hjá mér: Reglulega kemur maður til 
hans og bað hann um að fá að skrifa matinn hjá 
sér eina ferðina enn. Kaupmaðurinn svaraði 
alltaf: „En þú borgar aldrei reikninginn þinn. 
Þú lofar alltaf að borga næst.“ Svo stynur hann 
og segir: „Þetta er allt í lagi, taktu bara mat-
inn. Og ef fólk sagði við kaupmanninn, hvað er 
eiginlega að þér, þú veist að þú færð þetta 
aldrei borgað, þá yppti hann öxlum og sagði, 
nú og hvað á ég að gera? Sjáðu manninn. Eitt-
hvað verður hann að borða. Þetta myndi nú 
varla gerast í Hagkaup.“ Næst á dagskrá hjá 
Emilíönu eru tvö verkefni, partíplata og teikni-
mynd. „Mig hefur alltaf langað til að gera 
brjálaða diskóplötu og svo ætla ég að fara út í 
myndasögugerð á netinu ásamt vini mínum. Á 
næsta ári verður svo heilmikið túrað, Frakk-
land, Þýskaland, Ameríka og Ástralía meðal 
annars. Og vonandi til Brasilíu, það er fyrir-
heitna landið.“ En hvar sér hún sig eftir þrjá-
tíu ár? Mig langar að eiga fjörug ár í ellinni. 
Mig langar að vera hvíthærð með hrukkur og 
bumbu og halda áfram að syngja.“ 

Plötur :
■ 1994 - Spoon
■ 1995 - Crouçie D’où Là
■ 1996 - Merman 
■ 1999 - Love in the Time of Science
■ 2005 - Fisherman’s Woman
■ 2008 - Me and Armini

Meðal samstarfsverkna eru: 
■ 1997 - Is Jesus Your Pal?
 (GusGus, Polydistortion) 
■ 2002 - Hold Your Hand 
 (Paul Oakenfold, Bunkka)
■ 2002 - Heaven’s Gonna Burn Your Eyes 
 (Thievery Corporation, The Richest Man in 
 Babylon)
■ 2002 - Until the Morning 
 (Thievery Corporation, The Richest Man in 
 Babylon)
■ 2002 - Gollum’s Song 
 (The Lord of the Rings: The Two Towers)
■ 2003 - Slow (lagaskrif) 
 (Kylie Minogue, Body Language)
■ 2003 - Someday (lagasmíð) 
 (Kylie Minogue, Body Language)
■ 2003 - Soul On Fire (lagasmíð) 
 (Kylie Minogue, Slow)

FJÖLBREYTTUR FERILL EMILÍÖNU



STRÁKAR, TIL HAMINGJU MEÐ SÖGULEGAN ÁRANGUR.

Við höfum stutt íslenska landsliðið í tæpa hálfa öld.

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ



Icelandair hefur stutt íslenska landsliðið í handbolta í 

blíðu og stríðu í tæpa hálfa öld. Velgengni liðsins á 

Ólympíuleikunum í Peking er sögulegt afrek sem 

seint mun gleymast.

Við sendum liðsmönnum baráttukveðjur og við  

styðjum þá heils hugar til enn meiri afreka í 

úrslitaleik Ólympíuleikanna.

Áfram Ísland - alltaf!
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U
pphaflega átti þetta bara 
að verða ein bók,“ segir 
Lundbye „en svo urðu 
þær þrjár og ég er búinn 
að vera sex ár að skrifa 
þær. Forleggjari minn 

hjá Aschehoug Forlag sem nú heitir 
reyndar Lindhardt og Ringhof varð 
heldur skrýtinn á svip þegar ég kom og 
sagði honum að þetta yrðu þrjú bindi í 
staðinn fyrir eitt, en hann trúði á verk-
efnið og hér eru allar bækurnar þrjár 
komnar. Hann vill jafnvel láta þýða 
þetta yfir á norsku og íslensku en ég 
veit ekki hvort það er hægt. 

Mér finnst merkilegt að hafa ráðist í 
þetta stórvirki og spyr hvernig það hafi 
komið til.

Þetta er nokkuð sem hefur verið að 
gerjast með mér mjög lengi,“ segir 
Lundbye. „Ég tel að norrænar þjóðir 
séu sérstakar og hafi mjög sérstaka 
sjálfsmynd sem má rekja allt aftur til 
norrænna goðsagna. Gamla testament-
ið hefur litla sem enga skírskotun til 
okkar enda er það orðið til meðal þjóða 
sem bjuggu við allt annað umhverfi á 
allan hátt, annað landslag, annað veður-
far, annað mataræði, annan menningar-
heim, aðra hugmyndafræði. Sköpunar-
saga þess höfðar ekki til okkar af því að 
ræturnar eru aðrar en þær sem við 
skiljum. Norræna sköpunarsagan er 
alveg sérstök og öðru vísi en sköpunar-
sögur alls staðar annars staðar. Hug-
myndafræðin er líka önnur, Gamla 
testamentið boðar að Gyðingar eigi að 
ráða yfir öðrum mönnum, öllum dýrum 
og náttúrunni sjálfri. Í norrænni goða-
fræði renna þessar einingar saman í 
eina heild. Gamla testamentið boðar 
undirgefni konunnar og allur boðskap-
ur þess heldur að manni afneitun lík-
amans. Í norrænni goðafræði er miklu 
meira jafnræði með konum og körlum 
og sexúalítet skiptir máli og tekur 
heilmikið pláss. Konur skipta þar miklu 
máli og öll guðsímyndin er jafnframt 
miklu nær mönnunum og vísar til 
þeirra sjálfra, þeirra guða sem menn-
irnir búa sér til á hverjum stað og tíma. 
Þess vegna kalla ég heildarverkið nor-
rænt testamenti.

Norrænir menn eru öðruvísi en aðrir, 
þeir eiga þessa menningararfleifð sem 
gefur þeim sérstöðu og annan þanka-
gang. Á hinn bóginn finnst mér Danir 
nú á dögum láta glóbalíseringuna og 
bandarísk stjórnmál hafa of mikil áhrif 
á sig. Danir hefðu aldrei sent herlið til 
Afganistan eða Íraks nema af því að 
þeir hlaupa of mikið á eftir þessum svo-
kölluðu stórþjóðum. Þegar þeir sam-
þykktu sjálfstæði Eystrasaltslandanna 
sýndu þeir sjálfstæði og gerðu það upp 
á sitt einsdæmi og þá gátu þeir gert 
slíkt á friðsamlegan hátt og þurftu ekki 
að fara með ofbeldi og hernaði. Ein 
ástæðan fyrir því að ég réðst í þetta 
verk var að mig langar til að styrkja 
sjálfsmynd þjóðar minnar, gefa henni 
auðveldan aðgang að arfleifð sinni, svo 
að hún hafi hana til að byggja á og veita 
sér styrk.“ 

Þú beinlínis yrkir upp alla norrænu 
goðafræðina auk nokkurra fornaldar-
sagna og fornenskra kvæða, þar með 
talið alla Bjólfskviðu og gerir úr þessu 
eina heild. Hvernig byggirðu þetta upp 
saman? Varla gengur þetta upp í tíma-
röð?

„Nei, enda reyni ég það ekki nema að 
litlu leyti. Ég reyni það með norrænu 
goðafræðina í fyrsta bindinu, eins og 
margir aðrir hafa gert, byrja á sköpun-
inni og enda á ragnarökum. Fyrsta 
bindið heitir Gudernes gang på jorden, 
og þar geng ég út frá þeirri hugmynd 
að heimurinn farist ef við snúum ekki 
við blaðinu, ef við reynum ekki að 
breyta heiminum og fara að deila auð-
æfum hans jafnt með okkur. Í seinni 
bindunum tveimur færist kristnin allt-
af nær og nær. Annað bindið nefnist 
Harniskklædte kæmper og þar tek ég 
fyrir Völsungasögu, Hrólfs sögu Kraka 
og fleira og síðasta bindið heitir Mell-
em Høje Odin og Hvide Krist og í því 
tek ég fornensku kvæðin allt frá Bjólfs-
kviðu til orrustunnar við Maldon sem 
var háð undir lok 10. aldar ásamt Norna-
Gests þætti sem er ákaflega skýr dæmi-
saga um hvernig áhrif kristninnar auk-
ast stöðugt. Í lokin er kristnin búin að 
festa sig í sessi og tími víkinganna líður 

undir lok, þó að heimurinn farist ekki 
beinlínis eins og í ragnarökum.

Öll framvinda verksins og innbyrðis 
samhengi er í sjálfu sér óháð frum-
sögnunum því ég tek þær og meðhöndla 
þær á minn eigin máta. Ég er skáld sem 
er að yrkja um þetta efni og geri það 
alfarið á mínum forsendum.“ 

Ég spyr hvort það sé ekki dálítið 
annað mál að yrkja um svona fyrirfram 
gefið efni heldur en eitthvað frá eigin 
brjósti eins og ljóðskáld gera oftast?

„Það var það svolítið í fyrstu, á meðan 
ég var að komast af stað, en þetta er 
líka bara spurning um hvað maður still-
ir sig inn á. Í þessu verkefni var ég að 
vinna með þennan efnivið og fljótlega 
varð það ekkert mál. Á hinn bóginn var 
ég líka að yrkja þetta sjálfur, endur-
yrkja þessi kvæði og yrkja þessar 
sögur í kvæði – ég var ekki að þýða 
kvæðin eða neitt í þá veru. Ég fer með 
þetta efni eins og andinn blæs mér í 
brjóst og bæti inn í sögurnar eða felli 
úr eða breyti einhverjum atriðum í 
þeim eftir því sem mér hentar, þó að 
sögurnar sjálfar séu vitaskuld látnar 
halda sér í öllum meginatriðum. 
Grundtvig sagði að þessar sagnir 
geymdu fjöldamargt sem aðeins væri 
ýjað óljóst að eða lægi dulið að baki 
orðanna og margt slíkt reyni ég að 
draga fram í dagsljósið með því að nota 
mitt eigið hugarflug og yrkja það inn í 
þær. Hann sagði líka að „sammenhæn-
gen var vigtigere end gloserne,“ það er 
að segja að samhengið, heildarmyndin, 
sé oft mikilvægari en að halda sig við 

Stúlkurnar hjá slátraranum 

VAGN LUNDBY  FRETTABLAÐIÐ/DANÍEL

nákvæmar staðreyndir, og þegar nor-
ræna goðafræðin er annars vegar þá er 
hvort sem er svo margt sem enginn veit 
nákvæmlega að ég taldi mér bæði ljúft 
og skylt að taka mér öll þau skáldaleyfi 
sem til þurfti til að gera þetta úr garði 
eins og ég vildi. 

Grundtvig bjó líka til hugtakið 
„faderlands kærlighed“ og hann taldi 
að hinn norræni menningararfur gæti 
orðið þjóðinni hjálp og styrkur til að 
finna rætur sínar og byggja upp styrk 
sinn á ný eftir kreppuna miklu á fyrri 
hluta 19. aldar. Þarna vil ég leggja mitt 
lóð á vogarskálarnar af því að mér 
finnst danska þjóðin vera að týna sjálfri 
sér og þetta er minn skerfur til þess að 
vekja fólk til vitundar um fornar rætur 
sínar og menningararfleifð.“ 

Nú yrkir þú um þennan efnivið út frá 
þínu eigin brjósti eins og þú segir og 
gerir hann þannig að vissu leyti að 
þínum. Hvers konar bragfræði notarðu 
og hvers konar málfar? Eða kannski 
væri nær að spyrja bara: hve nútímaleg 
eru þessi kvæði?

Lundbye brosir: „Ég yrki þetta undir 
sama bragarhætti og Bjólfskviða er ort 
á, það er í hverri línu eru fjögur áherslu-
atkvæði og tveir stuðlar. Þetta er ágætt 
dæmi: Det nordiske menneske elsker 
mjöd. Aftur á móti er ekki ákveðinn 
atkvæðafjöldi og ekkert rím. En stöku 
sinnum sleppi ég þessu líka. Þar tók ég 
mið af aðferð írska skáldsins Seamus 
Heaney sem endurorti Bjólfskviðu og 
sagði að stundum yrði efni og innihald 
mikilvægara forminu. Það var svolítið 

erfitt framan af að halda sig við þennan 
bragarhátt en eftir svona tvö til þrjú ár 
var ég eiginlega farinn að tala í honum 
dags daglega. Sonur minn gerði stöðugt 
grín að mér fyrir það. 

En það var líka grundvallaratriði 
fyrir mér að yrkja kvæðin á máli sem 
allir skildu. Þau eru því öll ort á ein-
földu, daglegu, dönsku máli sem allir 
eiga að geta skilið og sem á að vera auð-
velt aflestrar. Kvæði er sterkara form 
en prósi og því vildi ég ekki skrifa sög-
urnar í lausu máli, ég vildi búa til heim 
úr kvæðum. Ég vildi hafa ákveðna 
hrynjandi því hún skapar stemningu og 
það er líka eðli kvæða að orðin verða 
sterkari en í lausu máli, það þarf að 
segja þau skýrar. Þess vegna er kvæðið 
sterkari miðill en laust mál. Ég nota 
líka ýmis óhefðbundin, jafnvel ósiðleg 
orð, þar sem það á við, til dæmis í lýs-
ingum á ástafari, og ljót orð og ofbeld-
iskennd í lýsingum á orrustum. Efni-
viðurinn krefst þess. Svo fékk ég 
stúlkurnar sem vinna í slátrarabúðinni 
á torginu í Rudkøbing til að hlusta á 
kvæðin til að athuga hvort þær skildu 
þetta ekki allt saman. Þetta eru klárar 
og sniðugar stelpur og komu með marg-
ar góðar spurningar, og þær skildu allt 
sem ég las fyrir þær. Þannig fékk ég 
vissu fyrir því að málfarið er ekki fyrir 
ofan skilning almennings og að allir 
eiga að geta lesið þessi kvæði og haft 
nokkra skemmtun af sögunum sem þau 
segja. 

Aftur á móti er þetta forn efniviður 
og fornar sögur og því verður efnið 
aldrei nútímalegt nema með því móti að 
það takist að búa það í þann búning að 
það höfði til nútímamanna og hafi eitt-
hvað að segja þeim. Og það vonast ég til 
að þessi kvæði geri og veki þannig með 
fólki aukna vitund um fortíð sína og 
menningararfleifð og styrki á þann hátt 
sjálfsmynd þess sem norrænnar þjóð-
ar.“ 

Að lokum spyr ég Lundbye hvort hann 
ætli að halda eitthvað áfram á þessum 
vettvangi eða snúa sér að öðru? 

Hann gýtur undirfurðulega á mig 
augunum og segir: „Ég hef verið beðinn 
um að gera eitthvað í þessa veruna við 
Íslendingasögurnar; það verður að 
koma í ljós hvort eitthvað verður úr 
því. En ef það verður, þá mun ég ekki 
gera það á neinn svipaðan hátt og hefur 
verið gert fram að þessu, ég verð að 
gera það á minn hátt, sem skáld. Mig 
langar til dæmis til að skoða konurnar í 
Íslendingasögunum á nýjan hátt. Það 
eru þær sem eru vendipunktur flest-
allra frásagnanna og mig langar til að 
kanna hvernig það kom til. Hvers vegna 
sagði Guðrún Ósvífursdóttir Gesti Odd-
leifssyni drauma sína sem síðan verða 
burðarás sögunnar? Og Bergþóra sem 
sagðist ung hafa verið gefin Njáli – 
hafði hún sjálf ekkert um það að segja? 
Hvað gerðist þegar hún var ung? Var 
hún veiklynd ung stúlka sem ekki þorði 
að mótmæla neinu? Það eru svona atriði 
sem mig langar til að skoða ef til kemur. 
Mig langar til að gera þetta fólk að 
venjulegum manneskjum en ekki bara 
hetjulegum persónum. Og það er aldrei 
að vita hvað verður. Þegar ég var tólf 
ára sagði amma mín við mig: Svo þig 
langar til að verða skáld. Þú ert af offi-
séraættum og þú átt að verða offisér. 
Ég var svo offisér í danska hernum 
helminginn af mínum fullorðinsárum, 
en seinni helminginn hef ég verið skáld. 
Það er því aldrei að vita hvað ég yrki 
um á mínum skáldatíma.

Vagn Lundbye er skáld og rithöfundur. Hann hefur búið meðal indíána í Ameríku, inúíta á Grænlandi og ferðast víða um heim-
inn þar að auki. Nú er hann nýbúinn að gefa út mikið þriggja binda verk sem hann nefnir Det Nordiske Testamente en þar yrkir 
hann upp alla norrænu goðafræðina eins og hún leggur sig. Ingunn Ásdísardóttir ræddi við hann um skáldskapinn.

Ég fer með 

þetta efni 

eins og 

andinn 

blæs mér í 

brjóst

Þekkt brot úr kvæðinu sem Vagn 
hefur umort á dönsku okkar tíma.

HÁVAMÁL Á DÖNSKU

 Fæ  dør, og frænde dør, 
 selv dør jeg til sidst.
 Et ved jeg dog, som aldrig dør:
 Ryet efter et redeligt liv.
 Ordet samler verden sammen,
 som hyrden samler hele hjorden.

 Fæ dør, og frænde dør,
 selv dør jeg til sidst.
 Et ved jeg dog, som aldrig dør:
 Dommen over de dødes liv.
 Odin tav og sat længe tavs,
 stilheden sænked’ sig i salen.
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Menningin blómstrar í miðbæ
Mikið var um að vera í miðbæ Reykjavíkur í gær þrátt fyrir að veðrið hafi ekki leikið við landann. Fjölmenni var í bænum þó 
að rigning væri og af myndunum að dæma virtist sem fólk hafi notið sín vel. Íbúar í Þingholtum buðu að venju gestum og 
gangandi inn til sín í vöfflur og kaffi og á meðal þeirra var Dagur B. Eggertsson, fyrrverandi borgarstjóri.

HEIMABAKSTUR Dagur B. Eggertsson bauð gestum og gang-
andi inn í vöfflur. Hann sagðist hafa fætt þúsund manns.

GÖTUSÝNING Tískusýningar voru haldnar víða um bæ. Hér 
sýna fyrirsætur hönnun Særósar Mistar. 

VATNSLISTAVERK Fjöldamargar þvottavélar á Skólavörðuholtinu 
mynduðu skemmtilegt listaverk. 

FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ Fjöldi fólks lagði leið sína í miðbæinn í gær þrátt fyrir veðrið.

 VEKUR ATHYGLI Þessi maður stóð í Bankastrætinu og vakti athygli á flóamarkaði 
sem haldinn var í gær.

YLJAR SÉR Gott var að geta yljað sér aðeins í kuldanum. Heldur kaldara var á menn-
ingarnótt þetta árið en oft áður og listviðburðir innanhúss voru sérlega vinsælir.

10 KÍLÓMETRUNUM NÁÐ Aníta Hinriksdóttir varð í þriðja sæti í 10 kílómetra hlaupi kvenna. Ef mið er tekið af ungum aldri er 
greinilegt að hér er upprennandi hlaupakona á ferð.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

10.722 TÓKU ÞÁTT Í MARAÞONINU Hlaupið var í fimm vega-
lengdum í Reykjavíkurmaraþoninu í gær. Eflaust þótti mörgum 
gott að taka því bara rólega eftir að komið var í mark.
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Á MARKAÐNUM Í MOSSKÓGUM RADÍSUR SKYNDILEGA SÝNILEGAR 
GIRNILEGT BRAUÐ ÚR BYGGI NÝUPPTEKNAR GULRÆTUR Í NESTISBOXIÐ

Uppskera
Náttúruafurðirnar nýttar í sumarlok

Nanna Rögnvaldardóttir skrifar

Kál í hvers 
kyns rétti

Sigrún Hjálmtýsdóttir

Ævintýri að 
fara út í skóg 

og tína sveppi
Tínt í matinn

Bláberjabaka, 
sultutau og 

Síbería í eftirrétt  



VERSLUN SÆLKERANS

SIGUR SÁÐMANNSINS
Þórdís Lilja Gunnarsdóttir skrifar

matur kemur út mánaðarlega með sunnudagsblaði 
Fréttablaðsins. Ritstjórn: Emilía Örlygsdóttir, Roald Eyvinds-
son og Hrefna Sigurjónsdóttir Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Forsíðumynd: NordicPhotos/Getty Images Pennar: Gunnþóra 
Gunnarsdóttir, Klara Kristín Arndal,María Þóra Þorgeirsdóttir, 
Marta María Friðriksdóttir, Ragnheiður Tryggvadóttir, Vera 
Einarsdóttir, Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, Ljósmyndir: Frétta-
blaðið Auglýsingar: Stefán P. Jones spj@frettabladid.is

MATREIÐSLUBÓKIN

Á uppskerutímanum er nauðsynlegt að hafa við höndina 
matreiðslubók sem hefur að geyma upplýsingar um og 

uppskriftir úr kartöflum.
Í bókinni Blálandsdrottn-

ingin sem gefin er út af 
Sölku er rakin saga kartöfl-
unnar á Íslandi með áherslu 
á upphaf kartöfluræktar. 
Höfundurinn, Hildur 
Hákonardóttir, ferðaðist frá 
Eyrarbakka til Perú til að 
kynna sér hvernig fólk þró-
aði ræktunaraðferðir og 
hvaða tegundir kartöflu 
henta best í mismunandi 
umhverfi.

Ásamt þessum fróðleik 
má í bókinni finna ýmsar 

uppskriftir af margskonar kartöfluréttum alls staðar að 
úr heiminum. Þá má bæði finna nýrri og mun eldri upp-
skriftir af innlendum sem erlendum réttum. 

Uppskriftir í uppskeru

Haustið er komið. Uppskerutíð. Upp um holt og 
hæðir, ofan í frjórri grund og grænum 
beðum, má sjá glampa eftirvæntingar og 

uppskeruþrá í grænum höndum sem fálma og róta í 
ákafri leit að gjöfum náttúru í skiptum fyrir fræ og 
sprota sáðmannsins í vor. Tími ferskleikans er 
allsráðandi; hvort sem það er fyrir augum eða í 
pottum, pönnum, ofnum og skálum hins frjósama 
eldhúss Íslands. Með uppskerunni fylgja sterkir 
litir, skerpa í formi og unaðsleg angan af lífi, mold 
og hreinum, ómenguðum bragðgæðum sem vekja 
og örva sköpunargleði og hugmyndaflug.

Lífið er nefnilega gott meira en gulrót, þegar 
kemur að girnilegri uppskeru, og þótt heilnæmt 
fæði og hollur lífsstíll sé á flestra vörum nú til 
dags, er enginn að tala um takmörkun við hrátt 
sellerí og undið hvítkál á matmálstímum. Eftir 
vellystingar sumars og ófáar stundir við grillaða 
sykurpúða og kókosbollur í áli er beinlínis dásemd 
að fara í dálitla naflaskoðun á eigin lífsstíl, kynnast 
lífrænni matartegundum, og auka hluta grænmetis 
og ávaxta á matardisknum, því úrval uppskeru-
bænda eykst ár frá ári og tært sælkeralíf að útbúa 
heilsurétti úr íslenskri jörð.

Þegar haustar enn meir, harðnar á dalnum og 
mesti glans og ferskleiki uppskerunnar er á 
undanhaldi er skynsamlegt að sýna fyrirhyggju og 
sulta, súrsa, frysta og niðursjóða grænmeti í öllum 
sínum fjölbreytileika bragðs, litadýrðar og upplif-
unar. Þar er hægt um vik, því margar af okkar 
mætustu vinaþjóðum, sem syni og dætur eiga á 
Íslandi, hafa aldalanga reynslu í slíkum kosti og 
láta örugglega af hendi gómsætar uppskriftir og 
aðferðafræði sem íslenska þjóðin getur hleypt inn í 
eigið eldhús til að auðga og njóta í matargerð þegar 
mesti ferskleikinn er úr uppskerunni.

Þangað til skulum við brillera með 
skræpótta litapallettu uppskerunnar 

og leyfa sköpunarkraftinum að 
fá útrás á striga hins óétna; 

baka dísætar bláberja-
bökur, fitandi ávaxta-
grauta, úttútnaða 
kartöflurétti með 
rjómaostum og 
furðukáli, gulrótasúp-
ur og hnúðkálssnúða, 
eða hvaðeina sem 
magamálið þráir. 

Njótum þess að 
vera heilnæm og 

hamingjusöm!

2 matur

Markaðurinn Mosskógum
Á markaðnum í Mosskógum í Mosfellsdal, sem 
er opinn alla laugardaga frá júlí og fram í 
miðjan september, má finna mikið úrval af 
fersku grænmeti og sælkeravöru. 

Jón Jóhannsson ræktar grænmetið á staðnum 
en auk þess er þar að finna uppskeru frá 
bændum í nágrenninu. Á boðstólum eru 
paprikur, gulrætur, kartöflur, svartkál, 
grænkál, brokkolí og ýmiss konar salat. Eins er 
boðið upp á frosinn rabarbara, lífrænt ræktað 
krydd og ferskan og reyktan silung. Þá eru á 
boðstólum nokkrar tegundir af heimagerðu 
pestói, chutney og sultu frá hinum ýmsu 
aðilum. 

Markaðurinn er opinn frá tólf til fjögur og er 
gjarnan margt um manninn. Hægt er að fá sér 
sæti með kaffibolla og hleypa börnunum út á 
tún. Að sögn Birtu Jóhannesdóttur kryddrækt-
anda una margir sér markaðnum daglangt.

Söngkonan Sigrún Hjálm-
týsdóttir hefur ávallt verið 
mikið fyrir sveppi og tínt 

þá bæði hér heima og erlendis. 
„Mér finnst gaman að borða 
sveppi. Þeir sjúga vel í sig og 
geyma bragðið sem maður vill 
fá. Eins er ákveðinn ævintýra-

ljómi yfir því að fara út í skóg og tína sveppi.“
Með aukinni trjárækt hefur villtum sveppum 

fjölgað hér á landi og tínir Sigrún þá einna helst í 
Heiðmörk. „Þeir vaxa gjarnan í kringum furu- og 
harðviðartré en nauðsynlegt er að kynna sér teg-
undirnar vel áður en farið er af stað því ekki er 
alltaf sjáanlegur munur á þeim sveppum sem má 
borða og þeim sem eru eitraðir. Það er því ákveðin 
kúnst að tína sveppi og sveppur er ekki alltaf það 
sama og sveppur,“ segir Sigrún og hlær. 

Fyrir þá sem ekki treysta sér til að tína sveppi 
segir Sigrún fremur gott úrval af þeim í mörgum 
af stórmörkuðum landsins. „Ég kaupi gjarnan 
sveppi sem ég veit að sjúga vel í sig en svo er líka 
gaman að kaupa aðra sem eru skrítnir í útliti, bara 
svona upp á lúkkið,“ segir Sigrún og lætur lesend-
um í té ljúffenga rísottó-uppskrift með blönduð-
um sveppum. - ve

ÆVINTÝRI LÍKAST
Sigrún Hjálmtýsdóttir nýtur þess að fara út í skóg og tína sveppi. Henni finnst auk þess gaman 
að matreiða úr hráefninu enda eru sveppir þeim eiginleika gæddir að sjúga það bragð sem 
óskað er eftir vandlega í sig.

RÍSOTTÓ MEÐ BLÖNDUÐUM SVEPPUM
Forréttur fyrir 8-10 manns 

Hollt 
og gott!

2 rauðlaukar
10 hvítlauksrif
5 litlar gulrætur 
1 lítill púrrulaukur
biti af sellerírót
olía
5 dl Arborío grjón
1 l sveppasoð 
(sveppakraftur + 
vatn)
2 glös hvítvín 
(matarvín)
250 gr blandaðir 
sveppir
smjör 
salt eftir smekk
parmesan ostur 
bæði fínt rifinn og 
rifinn i flögur

Laukarnir og rótargrænmetið er skorið smátt og 
steikt við vægan hita. Hvítlauksrifin sprengd (ekki 
pressuð) og látin malla með. Þá er grjónunum 
blandað saman við og þau böðuð upp úr græn-
metinu og olíunni.

Á annarri pönnu er smjörið brætt og olíu blandað 
saman við svo smjörið brenni ekki. Skornir 
sveppirnir settir út í og látnir malla þar til vökvinn 
úr þeim er uppurinn. Þá er þeim blandað saman 
við grjónin og grænmetið. 

Sveppasoðinu og hvítvíninu er bætt út í í smá 
skömmtum og vökvinn alltaf látinn gufa upp á 
milli. Rétturinn er tilbúinn þegar allur vökvi er 
uppgufaður. Hræra vel, en varlega. 

Ef grjónin eru of þurr má bæta olíu eða vökva 
(hvítvíni) við. Skreytt með steiktum sveppasneiðum 
og parmesanflögum. Fínrifinn osturinn er svo 
notaður með að ósk hvers og eins.

Sigrún tínir aðallega sveppi í 
Heiðmörk en segir mikilvægt að 

kynna sér margar tegundir vel 
áður en haldið er af stað.
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SKÝRINGAR Á UPPSKRIFTATÁKNUM:

E Eftir-
réttur M Meðlæti

Til hátíða-
brigða

Hvunndags og
til hátíðabrigða

Kökur Hollt

Hvunn-
dags





Radísa er ætileg rót plöntu sem rækt-
uð hefur verið í Evrópu frá því 
fyrir tíð Rómaveldis. Nafnið 
kemur frá gríska orðinu 
„raphanus“ og þýðir 
„skyndilega sýnileg“. 
Nafnið kemur til af því að 
plantan er einstaklega 
fljót að vaxa og dafna.

Algengasta tegund radísa 
á Íslandi er vorradísan, eða 
Evrópuradísan eins og hún er 
stundum kölluð. Hún lifir best í 
svölu veðri, er smágerð og verður 
fullvaxta á þremur til fjórum vikum.  

Radísur innihalda mikið magn C-vítam-
íns, fólínsýru og kalíums. Þær eru jafnframt góð 

uppspretta B6-vítamíns, magnesíums og 
kopars. Rótin er því holl og kaloríu-

snauð fylling en einn bolli af radís-
um inniheldur aðeins um 20 
kílókaloríur.

Vinsælast er að setja rótina í 
salöt en öll plantan er þó ætileg 
og efsti parturinn getur verið 
notaður sem blaðgrænmeti. Rótin 

er yfirleitt borðuð hrá en harðari 
tegundir er hægt að sjóða. Til að gera 

radísurnar stökkari er gott að láta þær 
liggja í ísköldu vatni í einn til tvo tíma.
Radísur hafa lengi verið notaðar í lækn-

ingaskyni og eiga þær að geta hjálpað til við 
hósta, maga-, lifrar- og gallblöðruvandamál, 

hægðatregðu og liðagigt. - mþþ

1

3

2

1. Radísur eru fljótar að vaxa og er 
nafn þeirra tilkomið vegna þess. 
2. Radísur eru meðal annars ríkar af 
C-vítamíni, fólínsýru og kalíum. 
3. Rótin er yfirleitt notuð í salöt en 
einnig er hægt að nota efsta part 
plöntunnar sem blaðgrænmeti.

Nú er skólastarf að hefjast í grunnskólum landsins og 
nestisvertíð foreldranna gengin í garð. 

Hvað barnið á hafa með sér í nesti getur vafist 
fyrir foreldrum, en það þarf ekki að vera flókið. 
Umfram allt þarf nestið að vera hollt og fjölbreytt. 
Grænmeti á borð við nýuppteknar gulrætur og rófur, 
papriku eða gúrkur skorið niður í strimla og pakkað 
inn í filmuplast er tilvalið meðlæti með lítilli sam-
loku. Harðsoðið egg er oft vinsælt í nestisboxið, svo 
og upprúllaðar ost- og skinkusneiðar, rúsínur eða 
aðrir þurrkaðir ávextir. Epli skorin í sneiðar, appel-
sína sneidd í báta eða ananas skorinn í bita. Mögu-
leikarnir eru endalausir. 

Oft er skemmtilegra að hafa mikið af litlum 
skömmtum í nestisboxinu, heldur en eitthvað eitt 
stórt. Börnin fá síður leiða á nestinu ef úrvalið er 
mikið. Kjörið er að sleppa hugmyndafluginu lausu og 
byrja að sneiða, skera, rúlla, flysja og 
smyrja. Handavinna nestis-
vertíðarinnar á ekki að 
vera kvöð heldur tími 
hollra hugmynda. Góða 
skemmtun! - kka

Tilvalið er að nota 
ferska ávexti og 
grænmeti í 
nestisboxið.

NESTISVERTÍÐ FORELDRA HAFIN

Radísur
HRÁEFNIÐ: Radísa

Skyndilega sýnileg





6 matur

ÁRVISS ÁBÆTIR

Síbería er frauðkennd blanda af skyri, mjólk og sykri með berjum inn á milli og ofan á. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ég kynntist þessum eftirrétti í gegnum 
pabba minn sem ólst í rauninni upp á 
vestfirskum aðalbláberjum í eftirrétt 

þegar hann var barn,“ segir Ásdís brosandi 
og bætir við að nafn réttarins sé einnig hug-
arsmíð hans. „Nafn réttarins er Síbería eins 
og svæðið í Rússlandi vegna þess að það eru 
alltaf til ber í réttinn. Það eru ber sí og æ og 
allt árið um kring, bæði frosin og fersk.“

Ásdís segir að vinum hennar finnist 
gaman að elda hvort fyrir annað og hún sé 
iðulega beðin um að koma með Síberíu í eft-
irrétt. „Rétturinn er mjög vinsæll hvert 
sem ég fer enda er hann bæði fljótlegur og 
nokkuð hollur.“

„Í sumar hef ég aðeins verið að þróa Síb-
eríu með Mattheu vinkonu minni, sem hefur 
mjög gaman af því að dunda sér í eldhús-
inu,“ segir Ásdís og útskýrir að sú þróun 
hafi aðallega falist í því að prófa hinar ýmsu 
berjategundir. - mmf

Ásdís Ólafsdóttir segir Síberíu vinsæla hvert sem 
hún kemur með hana. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

500 g venjulegt ósykrað 
skyr eða vanilluskyr
1/2 l mjólk
200 g ber af hvaða tagi 
sem er
Sykur

Skyrinu og mjólkinni er 
blandað saman og sykrað 
eftir smekk. Þá er þessu 
þeytt saman í fimm 
mínútur á háum styrk þar 
til blandan verður létt og 

frauðkennd. Eftir það er 
skálinni stungið í frysti til 
að blandan verði ísköld 
en þó ekki frosin. 

Þá eru berin tekin og 
hituð í potti þannig að 
sum berjanna springi en 
önnur ekki. Berin eru svo 
líka sykruð eftir smekk.

Kaldri skyrblöndunni er 
þá hellt í glas og fyllt til 

hálfs. Örlitlu af heitu 
berjunum er hellt yfir áður 
en sett er meira af 
skyrblöndunni til að fylla 
næstum upp í glasið sem 
svo er fyllt af heitum 
berjum á toppnum.

Ef vill má setja ofan á 
þetta smávegis af 
þeyttum rjóma og skreyta 
með berjum efst. 

SÍBERÍA
Fyrir sex manns
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Samstarfskonur mínar hafa mikinn 
áhuga á sultugerð og sá áhugi er bráðs-
mitandi,“ segir Hildur Júlíusdóttir. 

Hún hefur unnið í fimmtán ár á litninga-
rannsóknadeild Landspítalans þar sem 
ávallt er sest niður um tíuleytið til að gæða 
sér á hrökkbrauði, ostum og heimagerðum 
sultum. „Við leggjum til sulturnar en erum 
saman með sjóð sem við notum til að kaupa 
kexið og ostana. Þetta kryddar tilveruna,“ 
segir hún brosandi.  

Hildur hefur meðal annars gert marmel-
aði úr gulrótum og sítrónum. „Það var til-
raun sem heppnaðist vel,“ segir hún. „Ég 
var að fara í ferðalag og sá að gulræturnar 
myndu ekki ná að bíða eftir mér svo ég 
skellti þeim í pott ásamt fleiru og úr varð 
voða gott marmelaði.“ 

Þessa uppskrift lætur Hildur okkur í té 
ásamt eftirlætisuppskrift að bláberjasultu. 
Hvort tveggja „mjög einfalt að gerð,“ að 
hennar sögn.   - gun

Heimagerðar sultur 
GULRÓTA- OG 
SÍTRÓNUMARMELAÐI
700 g gulrætur, rifnar
4 sítrónur (safi og rifinn 
börkur)
400 g sykur
3 dl vatn
2 tsk blátt melatín - 
blandað í 1 msk sykur

Gulrætur, sítrónubörkur, 
safi úr sítrónum, sykur og 
vatn sett í pott og hitað 
við vægan hita í 1 klst. Þá 
er melatín/sykurblandan 
sett í pottinn og hrært í á 
meðan soðið er áfram í 
eina mínútu. Þá er allt 
tilbúið til að setja í 
krukkur.

(Mér dettur reyndar í hug 
að gott væri að nota 
gulrótar/appelsínu/
sítrónusafa frá Chiquita í 

staðinn fyrir vatnið, hef 
ekki prófað það.) 

BLÁBERJASULTA 
2 kg bláber 
800 g sykur
1 msk. blátt melatín - 
blandað í 1 msk sykur

Bláber skoluð og látið 
renna vel af þeim. Þau 
eru sett í pott ásamt sykri 
og soðið við vægan hita í 
20 – 30 mínútur. Gott er 
að merja bláberin létt 
með kartöflustappara 
meðan á suðu stendur. Í 
lokin er melatín/sykur-
blandan sett í pottinn og 
soðið áfram í eina  
mínútu, hræra í á meðan. 
Þá er allt tilbúið 
til að setja í 
krukkur.

KRUKKUR
Mikilvægt er að þvo 
krukkur og lok. Eftir þvott 
hita ég þær í ofni við 
100°C í um það bil hálfa 
klst áður en marmelaðið 
og sultan er sett í þær. 

GÓMSÆTAR SULTUR HILDAR

í árdegiskaffinu
Sú hefð hefur skapast á vinnustað Hildar Júlíusdóttur að hafa heima-
gerðar sultur á borðum í tíu-kaffinu. Hún er því fjölfróð um sultugerð. 

Hildur 
gerir 
ótrauð 
ýmsar 
tilraunir í 
sultu-
gerðinni.

Síbería gleður 
alltaf gestina
Neminn Ásdís Ólafsdóttir kann uppskrift að fljótlegum berjaeftir-
rétti sem hún reynir að nota við hvert tækifæri.
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  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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www.toyotakopavogur.is

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 2-8
200 Kópavogur
Sími: 570-5070
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Komdu og keyrðu með okkur

óskar eftir að ráða bifreiðasmiði á verkstæði
að Kletthálsi og Eyrarvegi á Selfossi

TOYOTA KÓPAVOGI

Starfssvið:
• Almennar viðgerðir við bílaréttingar 
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Próf í bifreiðasmíði eða reynsla af bifreiðasmíði 
• Góð þekking á bílum 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 

Vinnutími er frá kl. 8:00 - 17:00 mánudaga til fimmtudaga 
og 8:00 - 15:30 föstudaga. 

Leitað er að drífandi starfskrafti með þægilegt viðmót
og ríka þjónustulund. 

Í boði eru spennandi framtíðarstörf hjá framsæknu fyrirtæki 
sem hefur á að skipa metnaðarfullu og samhentu starfsfólki. 
Áhugasamir sendi umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið 
atvinna@toyota.is, merkt „bifreiðasmiður“. 

Nánari upplýsingar veitir Anna Lára Guðfinnsdóttir
á netfanginu anna@toyota.is 

Toyota Kópavogi er söluaðili Toyota 

bifreiða, vara- og aukahluta á höfuð- 

borgarsvæðinu. Starfsmenn fyrirtækisins 

byggja gildi sín og viðmið í starfi á The 

Toyota Way: Stjórnunar-, þjónustu- og 

mannauðsstefnu Toyota. 

Gagnkvæm virðing og náin samvinna 

eru hornsteinar í daglegri starfsemi 

Toyota Kópavogi. Hverri áskorun er tekið 

fagnandi hendi og leita starfsmenn 

stöðugt leiða til að tryggja áfram- 

haldandi framfarir í öllu því sem við 

kemur starfsemi fyrirtækisins og 

þjónustu gagnvart viðskiptavinum þess.
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VAKTSTJÓRI Í SAL
SEM BÝR YFIR ÞJÓNUSTULUND 

OG SÝNIR FRUMKVÆÐI

Góð laun, fríðindi og skemmtilegur 
vinnustaður í boði fyrir réttan aðila.

Nánari upplýsingar veitir 
Ágúst Reynisson í síma 663 9595 

og agust@fiskmarkadurinn.is

AÐALSTRÆTI 12
sími 578 8877

info@fiskmarkadurinn.is

Þróunarsetur í málmiðnaði og málmtækni 
Akraneskaupstaður, Elkem Ísland ehf., Norðurál ehf., Fjöl�
brautaskóli Vesturlands og Verkalýðsfélag Akraness auglýsa
eftir starfsmanni með: 

� Menntun á sviði rekstrarfræði, menntunarfræði eða tæknigreina. 
� Frumkvæði, metnað og getu til að vinna sjálfstætt.  
� Góða skipulags� og samskiptahæfni. 

Verkefnið er í því fólgið að stjórna undirbúningi að stofnun þróun�
arseturs í málmiðnaði og málmtækni á sunnanverðu Vesturlandi. 
Fyrirhugað er að þróunarsetrið verði í senn 
miðstöð fyrir fullorðinsfræðslu, og mennta�
tengda starfsemi og samstarfsvettvangur 
fyrirtækja og menntastofnana á sviði málm�
iðnaðar og málmtækni.  

Meðal þess sem gera þarf er að: Kanna 
þörf fyrir menntun í málmtækni� og 
málmiðngreinum og hvernig hægt er að 
mæta henni; Koma á samráði milli skóla, 
fyrirtækja og hagsmunaðila. 

Ráðið verður í stöðuna frá 1. október. Miðað er við að verkinu ljúki 
um áramót. Mögulegt er þó að dreifa vinnunni á lengri tíma.  

Möguleikar á áframhaldandi starfi velta á árangri verkefnisins. 

Umsóknum skal skilað til Fjölbrautaskóla Vesturlands, Vogabraut 5, 
Akranesi. Umsóknarfrestur er til 15. september.

Nánari upplýsingar veitir Atli Harðarson. Sími: 433 2500. Póstur: atli@fva.is 

Starf í boði á síðasta ársfjórðungi 2008

Starfsfólk óskast
Maturinn er matvælafyrirtæki sem 

sérhæfi r sig í rekstri mötuneyta ásamt 
því að vera með bakkamat.

Okkur vantar vanar konur til 
afl eysinga í mötuneytin okkar. Einnig 
vantar okkur fólk í uppvask og þrif.

Áhugasamir hafi ð samband í 
síma 567-0385 eða sendið póst á 

eldhus@matuirnn.is 

Skólaskrifstofa
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Fyrir næsta skólaár
eru laus til umsóknar

eftirfarandi störf
Starf stuðningsfulltrúa, þroskaþjálfa
M.a. til að vinna með einhverfum börnum.

Starf nýbúakennara á yngsta- og miðstigi.

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir deildarstjóri sérkennslu,

eddao@seltjarnarnes.is, sími 5959200

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heild-
stæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur
starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í
1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir nemendur í
7. - 10. bekk.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

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 7000Star� ð felst í almennum verslunarstörfum 
& ráðgjöf til viðskiptavina.

Við bjóðum upp á skemmtilegt & fjölbreyti-
legt starfsumhver�  hjá metnaðarfullu fyrirtæki 
sem er í fremstu röð á sínu sviði. Áhugi, fag-
mennska & þekking á þessu sviðu skilyrði.

Umsóknarfrestur er til 31. ágúst n.k.
Ferilskrá og mynd sendist á netfangið 

margret@margret.is

Leikskólasvið

Laus er til umsóknar staða aðstoðarleikskólastjóra 
í leikskólanum Fellaborg, Völvufelli. 
Um afl eysingarstöðu er að ræða.

Fellaborg er þriggja deilda leikskóli í efra Breiðholti. 
Á Fellaborg er unnið í anda John Dewey með áherslu 
á leik barnanna sem náms- og þroskaleið. Í leikskólanum 
er lögð mikil áhersla á fjölmenningarlega kennsluhætti 
þar sem leiðarljósið er gagnkvæm virðing.

Helstu verkefni aðstoðarleikskólastjóra eru að vinna 
að daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu 
uppeldisstarfsins í samvinnu við leikskólastjóra.

Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Hæfni og reynsla í stjórnun æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Færni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi 

Upplýsingar veitir Sigrún Ásta Gunnlaugsdóttir, leikskóla-
stjóri í síma 557 2660/693 9854 og Auður Jónsdóttir, 
mannauðsráðgjafi  á Leikskólasviði í síma 411-7000.

Umsókn fylgi yfi rlit yfi r nám og störf. Umsækjendur eru 
beðnir að sækja um starfi ð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, 
www.reykjavik.is/storf. 

Umsóknarfrestur er til 8. september 2008.

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.

Aðstoðarleikskólastjóri í Fellaborg
afleysingarstaða í eitt ár
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Velferðarsvið

   

Félagsráðgjafi

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 til umsóknar tímabundin staða félagsráðgjafa á 
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis. Um er að ræða 
80% stöðu til eins árs. 

Verkefni félagsráðgjafa taka til almennrar félagsþjónustu 
sem unnin er samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveit-
arfélaga. Félagsráðgjafi  veitir einstaklingum og fjölskyldum 
félagsráðgjöf, svo sem vegna uppeldis barna og unglinga, 
veikinda, fötlunar, öldrunar, vímuefnamála, umgengnis- og 
skilnaðarmála. Meginþungi verkefna varða stuðningsþjónustu,  
fjárhagsaðstoð og ráðgjöf til fólks í fjárhagsvanda. 

Menntunar og hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Þekking og reynsla af starfi  á sviði velferðarþjónustu æskileg

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Þórdís L. Guðmundsdóttir 
deildarstjóri í síma 411-1500. Netfang: 
thordis.linda.gudmundsdottir@reykjavik.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 7. september nk. 

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Verkefnastjóri á sviði frístunda og forvarna

Laus er til umsóknar staða verkefnastjóra á sviði frístunda 
og forvarna á Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis.

Helstu verkefni:
• Forysta og frumkvæði við efl ingu félagsauðs í Laugardal 
  og Háaleiti
• Leiðtogahlutverk við framkvæmd forvarnarstefnu 
  Reykjavíkurborgar í Laugardal og Háaleiti
• Ráðgjöf til allra aldurshópa um frístundatilboð í Laugardal 
  og Háaleiti
• Umsjón menningarviðburða
• Fræðsla og kynningarstarf til íbúa,  samstarfsaðila,  
  félaga- og hagsmunasamtaka
• Umsjón með upplýsingasíðu hverfi svefs 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Þekking og reynsla af íþrótta- og frístundastarfi  æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfi leikar 
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og grasrótarstarfi 

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Nánari upplýsingar veita Helgi Hjartarson og Þórdís L. Guð-
mundsdóttir, deildarstjórar í síma 411 1500.
Netföng: helgi.hjartarson@reykjavik.is og 
thordis.linda.gudmundsdottir@reykjavik.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 7. september nk.  

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Hlutverk Þjónustumiðstöðvar Laugardals og Háaleitis er 
að sinna velferðarþjónustu við einstaklinga og fjölskyldur, 
sérfræðiþjónustu við leik og grunnskóla, frístundaráðgjöf og 
forvarnarstarfi  auk almennrar upplýsingagjafar um starfsemi 
Reykjavíkurborgar. Unnið er á grundvelli þverfaglegs sam-
starfs sérfræðinga og áhersla lögð á heildarsýn og samþætta 
þjónustu. 

Umsjónarmaður félagsmiðstöð-
varinnar Zelsíuz, Selfossi.
Fjölskyldumiðstöð Sveitarfélagsins Ár-
borgar auglýsir lausa stöðu umsjónarmanns 
félagsmiðstöðvarinnar Zelsíuz.  Leitað er að 
reglusömum og áreiðanlegum einstaklingum 
sem hafa m.a. til að bera  frumkvæði, góða 
samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum. 

Umsjónarmaður félagsmiðstöðvarinnar Zelsíuz
Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf. Málefni 
ungs fólks og forvarnir eru forgangsmál í Sveitarfélaginu 
Árborg. Þá er nýbúið að gera gagngerðar endurbætur á 
húsnæði félagsmiðstöðvarinnar og mun umsjónarmaður 
koma til með að móta starfsemina til framtíðar.

Starfssvið
• Daglegur rekstur og áætlanagerð
• Starfsmannahald
• Skipulagning þjónustu staðarins í samráði við íþrótta- 
  og tómstundafulltrúa, notendur og samstarfsfólk
• Samskipti og samstarf við foreldra, skóla og aðra 
  samstarfsaðila
• Þátttaka í forvörnum og  stefnumótun í málefnum 
  barna og ungmenna

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á uppeldissviði eða önnur sambærileg 
  menntun æskileg
• Stjórnunar- og rekstrarreynsla æskileg
• Starfsreynsla í félagsmiðstöðvum og/eða frístunda-
  heimilum æskileg
• Góða samskiptahæfni nauðsynleg
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð nauðsynleg
• Sjálfstæði og frumkvæði nauðsynlegt
• Almenn tölvukunnátta

Laun eru samkvæmt samningi Launanefndar sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélags.  Um  er að ræða 100% starf.

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Magnús Matthíasson, 
magnusmatt@arborg.is sími 480-1950 -/ 6912254 og 

Andrés Sigurvinsson Verkefnisstjóri andres@arborg.is og 
Borgar Ævar Axelsson, starfsmannastjóri,  

netfang: borgar@arborg.is í síma 480-1900.

Umsóknarfrestur er til 28.ágúst 2008.

Umsóknir berist til Borgars Ævars Axelssonar, starfs-
mannastjóra, borgar@arborg.is eða á skrifstofu Sveit-

arfélagsins Árborgar, Ráðhúsinu, Austurvegi 2, Selfossi, 
merkt:  umsjónarmaður Zelsíus.

Árborg er ungt sveitarfélag á gömlum grunni. Í febrúar 1998 sameinuðust  
Eyrarbakkahreppur, Stokkseyrarhreppur,  Sandvíkurhreppur og Selfosskaup-

staður í eitt sveitarfélag, Sveitarfélagið Árborg. Í sveitarfélaginu eru auk Selfoss, 
þar sem íbúar eru um 6420, byggðarkjarnarnir Stokkseyri með 540 íbúum og 
Eyrarbakki með 605 íbúum. Í dreifbýli milli byggðarkjarnanna eru fjölbreyttir 

búsetumöguleikar í næsta nágrenni við öfl uga þjónustukjarna með 165  íbúum.
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Framkvæmda- og eignasvið 

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs 
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um 
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða 
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist 
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.

Starfssvið
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra. 
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.  
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu 
  vegna útseldrar vinnu.
• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna 
  skrifstofunnar.
• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða.
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl .
• Eftirlit einstakra útboðsverka.
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.   
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi.
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta.
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.  
• Þekking á borgarkerfi nu er æskileg. 

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður 
geti hafi ð störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi starfsmanna-
félags.

Nánari upplýsingar um störfi n veitir Agnar Guðlaugsson 
deildarstjóri í síma  411-1111.  

Umsóknarfrestur er til 8. Sept. Sótt er um starfi ð á heima-
síðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”.  
-  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.

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.
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Borgarlögmaður auglýsir laust til umsóknar 
starf lögfræðings.

Helstu verkefni eru:
• Lögfræðilegar álitsgerðir og ráðgjöf til borgarstjórnar, 
  borgarráðs, borgarstjóra og stofnana Reykjavíkurborgar
• Almenn málfl utningsstörf
• Meðferð stjórnsýslukæra
• Samningagerð
• Fyrirsvar vegna skaðabótakrafna sem beint er gegn 
  Reykjavíkurborg
• Uppgjör slysabóta á grundvelli kjarasamninga

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættispróf eða meistaragráða í lögfræði
• Málfl utningsréttindi æskileg
• Staðgóð þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
• Tungumálakunnátta og hæfni til að setja fram mál í 
  ræðu og riti
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir Kristbjörg Stephensen, borgarlögmaður, 
í síma 411-4100 eða í gegnum tölvupóstfangið 
kristbjorg.stephensen@reykjavik.is.

Lögfræðingur

Borgarlögmaður

 
Hjá borgarlögmanni býðst metnaðarfullu fólki krefjandi og afar fjölbreytt starf í hvetjandi starfsumhverfi þar sem reynir á góða alhliða þekkingu á 

flestum réttarsviðum lögfræðinnar. Rík áhersla er lögð á símenntun og miðlun þekkingar milli starfsmanna. Vinnustaðurinn er sveigjanlegur og tekur 
tillit til ólíkra þarfa þeirra sem þar vinna, s.s. vegna vinnu- og frítíma. Hjá borgarlögmanni starfa 6 lögfræðingar og lögmenn. Borgarlögmaður er 

staðsettur í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Umsóknarfrestur er til 8. september nk. Umsóknir skulu sendast til Ráðhúss Reykjavíkur, í umslagi merktu borgarlögmanni 
eða með tölvupósti á ofangreint netfang borgarlögmanns. Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Stéttarfélag 

lögfræðinga.  Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfun hjá borginni.

Starfsmaður í innkaupadeild

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Norðurál leitar að jákvæðum, talnaglöggum einstaklingi til starfa 
í innkaupadeild fyrirtækisins að Grundartanga

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á fimmta hundrað talsins, verkefnin margvísleg og störfin fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa 
m.a. verkfræðingar, tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar, efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, rafvirkjar, 

vélvirkjar, vélstjórar & rafsuðumenn, auk ófaglærða starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæfingu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.  

Helstu verkefni eru:
� Innkaup á hráefnum og rekstrarvörum fyrir 

verksmiðjuna
� Samskipti og samningagerð við birgja
� Töluleg úrvinnsla gagna
� Önnur tilfallandi verkefni 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
� Rekstrar- og / eða iðnmenntun
� Góð enskukunnátta 
� Haldgóð tölvuþekking 
� Þekking á flutningamálum æskileg
� Frumkvæði, sjálfstæði og samskiptahæfni

Hvað veitum við?
� Við bjóðum þér traust og gefandi starf hjá 

nútímalegu fyrirtæki. Þú vinnur mikilvæg 
verk með góðu samstarfsfólki og við tökum 
vel á móti þér.

� Starfsþjálfun og símenntun
� Nýtt mötuneyti á staðnum
� Atvinnuöryggi, traustar tekjur og laun að 

hluta árangurstengd
� Fyrirtækið greiðir þér aukið framlag 

í lífeyrissjóð

Hjá Norðuráli starfar öflugt starfsmannafélag 
sem stendur reglulega fyrir ýmsum áhuga-
verðum uppákomum.

Nánari upplýsingar veita Aksel Jansen, 
innkaupastjóri og Rakel Heiðmarsdóttir, 
framkvæmdastjóri starfsmannasviðs, 
í síma 430 1000.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir 
7. september n.k. Þú getur sótt um á vef 
fyrirtækisins, www.nordural.is, sent umsókn 
þína á netfangið umsokn@nordual.is eða 
póstlagt umsóknina merkta: Innkaupadeild

Trúnaður
Við förum með umsókn þína sem 
trúnaðarmál. Öllum umsóknum verður svarað.

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla 
og kvenna til starfa hjá Norðuráli.

Getur verið tímabundið eða fast starf. Getur verið tímabundið eða fast starf. 
Tilvalið að nýta sér lágt gengi krónunnar Tilvalið að nýta sér lágt gengi krónunnar 

og fá greitt í norskum krónum. og fá greitt í norskum krónum. 
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Verslunarstjóri/
afgreiðslustarf

í einni skemmtilegustu
verslun landsins

Við leitum að einni manneskju í fullt starf eða 
tveimur í hálft, í hlutverk gestgjafa í Partýbúðinni, 
þar sem við skemmtum okkur allan daginn með 
gestum okkar.

Þú þarft að:
• Vera óskaplega glaðlynd.
• Elska að dansa kringum fólk.
• Vera framtaksöm, hugmyndarík og sjálfstæð.

Þá væri heppilegt að þú hefðir:
• Reynslu og/eða menntun í verslunarrekstri
og afgreiðslustörfum.
• Gaman að bakstri, skreytingum, framstillingum 
og lausnum af öllu tagi.

Við leitum einnig að fólki til hlutastarfa áálags-
tímum síðdegis og um helgar.
Umsóknir og fyrirspurnir sendist til Jóns 
Gunnars Bergs á netfangið framherji@simnet.is 
eða í pósti til Partýbúðarinnar, Grensásvegi 8,
108 Reykjavík.
Umsóknarfrestur er til 27. ágúst en ekki eru
veittar frekari upplýsingar á staðnum né í
síma. Öllum umsóknum verður svarað.

Partýbúðin þjónar einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum 
með allt til veislunnar, hvort sem um er að ræða afmæli, 
árshátíðir, stórhátíðir, eða bara pottþétt tilefnislaust partý! 
Við erum alltaf í góðu skapi og hjá okkur gerast góðir hlutir á 
hverjum degi.

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200

ÍAV er eitt stærsta og 
öflugasta verktakafyrirtæki 
landsins og býr yfir ára- 
tugareynslu í mannvirkja- 
gerð. Verkefni ÍAV eru á 
öllum sviðum byggingar- 
iðnaðar, hvort sem um er að 
ræða íbúðarhúsnæði, atvinnu- 
húsnæði, mannvirkjagerð 
eða opinberar byggingar. Hjá 
fyrirtækinu starfa nú um 600 
manns. 

ÍAV óska eftir rafvirkjum til starfa á 
höfuðborgarsvæðinu
Hæfniskröfur:

 •   Sveinspróf í rafvirkjun æskilegt en ekki skilyrði
 •   Góð samskiptafærni
 •   Sjálfstæð vinnubrögð og vandvirkni í starfi

Unnið er samkvæmt uppmælingu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Erik Ágústsson í síma 530 4200. 
Umsóknum skal skila á heimasíðu ÍAV fyrir 3. september 2008.

Rafvirkjar

Við leggjum mikla áherslu á að ráða til okkar kraftmikla og framsækna einstaklinga.
Við bjóðum góða starfsaðstöðu og erum stolt af starfsandanum og þeim metnaði sem hjá 
okkur ríkir.

Við skorum á konur jafnt sem karla að sækja um störf hjá okkur.

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:

Meðal verkefna:

• Hönnun tengd nýtingu jarðhita og stóriðju

• Hönnun á sviði véla- og iðnaðarferla

• Veitur

• Lagnahönnun

• Loftræstihönnun

• Hönnun á kælikerfum

Við bjóðum upp á:

• Góðan starfsanda

• Krefjandi verkefni

• Alþjóðlegt vinnuumhverfi 

Hæfniskröfur

• Háskólapróf á sviði vélaverk- eða   
 tæknifræði

Viljum ráða fl eiri vélaverk- eða tæknifræðinga í öfl ugan starfshóp 

Mannvits hérlendis og erlendis. 

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 2. september 2008.

• Góðan starfsanda 

• Krefjandi verkefni 

• Alþjóðlegt vinnuumhverfi 

Ertu vélaverk- eða tæknifræðingur 
og vilt vinna í alþjóðlegu umhverfi? KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is - www.job.is

Leikskólinn Hvarf
Hefur þú ánægju, áræðni og metnað til að 

taka þátt í faglegu uppbyggingarstarfi? 

Þá áttu heima í starfsmannahópi Leikskólans 

Hvarfs í Kópavogi.

Leikskólinn Hvarf er 6 deilda leikskóli, tek-
inn í notkun árið 2005, staðsettur í fögru 
umhverfi Elliðavatns. Kópavogsbær tók við 
rekstri leikskólans 1. maí 2008.  Framundan 
er faglegt uppbyggingarstarf í anda hug-
smíðahyggjunnar, með áherslu á tónlist, 
skapandi starf og frjálsan leik.

Við viljum fá til liðs við okkur öfluga einstak-

linga, sem eru tilbúnir að vinna sem liðsheild 

að settum markmiðum.  Því óskum við eftir 

að ráða:

• Deildarstjóra

• Leikskólakennara/leiðbeinendur

• Sérkennslustjóra í 75% starf

• Starfsmann í stuðning vegna barns með 

fötlun

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stétt-
arfélags.

Komdu endilega og heilsaðu upp á okkur, í 
Álfkonuhvarfi  Við tökum vel á móti þér og veit-
um þér nánari upplýsingar.

Bjarney Magnúsdóttir leikskólastjóri 
s. 570-4900, 840-2687 
og Kristín Þórisdóttir 

aðstoðarleikskólastjóri
s. 570-4900, 695-1877
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Sölumaður óskast
Ört stækkandi fyrirtæki með iðnaðarvörur óskar 

eftir að ráða vanan sölumann til starfa. 
Um fjölbreytt starf er að ræða en í því felst 

sala og þjónusta við viðskiptavini í verslun 
og heimsóknir í fyrirtæki.  Enska og tölvukunnátta 

skilyrði. Reyklaus vinnustaður

Umsóknir óskast sendar á netfangið: 
box@frett.is  merktar “iðnaðarvörur” 

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.

DÓMRITARI

Reykjavík, 12. júní 2008

Helgi I. Jónsson, dómstjóri

Dómhúsinu við Lækjartorg, 101 Reykjavík

www.domstolar.is

Héraðsdómur Reykjavíkur óskar eftir að ráða dómritara í fullt starf frá 25. ágúst 

n.k. Viðkomandi þarf að hafa góða almenna menntun, stúdentspróf er æskilegt.  

Íslensku- og tölvukunnátta þarf að vera mjög góð, svo og færni í ritvinnslu.  

Leitað er að duglegum og samviskusömum einstaklingi sem getur unnið sjálf-

stætt og á auðvelt með mannleg samskipti.  Laun eru samkvæmt kjarasamningi 

SFR og fjármálaráðherra.

Umsóknir, ásamt upplýsingum um menntun, fyrri störf og meðmælendur 
skulu sendar Héraðsdómi Reykjavíkur, Dómhúsinu við Lækjartorg, 101 
Reykjavík, merktar skrifstofustjóra, eigi síðar en 3. júlí n.k.  Ekki er um 

sérstök umsóknareyðublöð að ræða. Tekið er á mót umsóknum rafrænt á 

netfangið olof@domstolar.is. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristbjörg Steingrímsdóttir í síma 
560-4900. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.

Dómhúsinu við Lækjartorg

101 Reykjavík

Sími 560 4900 · Fax 562 2166

heradsdomur.reykjavikur@domstolar.is

www.domstolar.is
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Héraðsdómur Reykjavíkur óskar eftir að ráða dómritara í fullt starf.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.

Viðkomandi þarf að hafa góða almenna menntun, stúdentspróf er æskilegt. 
Íslensku- og tölvukunnátta þarf að vera mjög góð, svo og færni í ritvinnslu. Leitað er 
að duglegum og samviskusömum einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt og á auðvelt 
með mannleg samskipti.  Laun eru samkvæmt kjarasamningi SFR og fjármálaráðherra.

Umsóknir, ásamt upplýsingum um menntun, fyrri störf og meðmælendur skulu sendar 
Héraðsdómi Reykjavíkur, Dómhúsinu við Lækjartorg, 101 Reykjavík, merktar skrifstofu-
stjóra, eigi síðar en 8. september n.k. Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða. 
Tekið er á mót umsóknum rafrænt á netfangið olof@domstolar.is

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Kristbjörg Steingrímsdóttir í síma 560-4900. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Reykjavík, 22. ágúst 2008.

Helgi I. Jónsson
dómstjóri
Dómhúsinu við Lækjartorg
101 Reykjavík
www.domstolar.is

   

Húsvörður óskast  - Caretaker wanted 

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.

Húsvörður óskast til starfa sem fyrst í 
Menningar-miðstöðina Gerðuberg. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
 Umsjón með húsnæðis- og tæknimálum. Í því felst m.a.: 
• Undirbúningur v/útleigu á sölum og fundarherbergjum 
• Aðstoð og ráðgjöf við uppsetningu sýninga ásamt umsjón 
  og eftirliti með þeim að uppsetningu lokinni. 
• Samskipti við verktaka sem koma að framkvæmdum 
  í húsinu. 
• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini hússins, listamenn 
  og annað samstarfsfólk. 
• Ýmis verkefni sem kveðið er á um í nánari starfslýsingu 
  ásamt tilfallandi verkefnum að beiðni yfi rmanns. 

 Hæfniskröfur 
• Iðnmenntun, stúdentspróf eða sambærileg menntun 
  og a.m.k. 3ja ára starfsreynsla sem nýtist í starfi . 
• Mjög góð tölvu- og tæknikunnátta 
• Góð íslensku- og enskukunnátta 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Frumkvæði, vandvirkni og hæfni til að vinna sjálfstætt 
• Stundvísi, reglusemi og snyrtimennska 

Um er að ræða vaktavinnu. 

Kynnið ykkur starfsemi Gerðubergs á www.gerduberg.is

Frekari upplýsingar um starfi ð 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur 
og viðeigandi stéttarfélags.
 
Starfshlutfall   100% 
Umsóknarfrestur   01.09.2008

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Guðrún Dís Jónatansdóttir 
í síma 575 7706, eða með því að senda fyrirspurnir á gudrun.
dis.jonatansdottir@reykjavik.is

Caretaker wanted to start work as soon as possible in 
Gerðuberg Cultural Centre

Main tasks and responsibilities
Care of premises and technical matters. This consists of:
• Preparation connected with renting out of halls and 
  meeting rooms
• Help and advice with setting up exhibitions as well as 
  care and supervision of them at the end of the exhibition
• Communication with contractors who are involved in 
  construction developments and maintenance of the building
• Communication and service to customers of the building, 
  artists and other co-workers
• Various tasks that are stated in a more detailed work 
  description, as well as incidental tasks at a supervisor’s 
  request

Qualifi cations required
• A trade education, matriculation examination or equivalent 
  education and at least 3 years work experience that can 
  be utilised in the job
• Very good computer and technical skills
• Good knowledge of Icelandic and English
• Aptitude for communication with other people
• Initiative, conscientiousness and ability to work 
  independently
• Punctuality, orderliness and tidiness

Shift work

Learn about what Gerðuberg does at www.gerduberg.is

Further information on the job:
Wages are paid according to the Reykjavík City Council wage 
agreement and the relevant trade union.

More information on then job can be provided by Guðrún 
Dís Jónatansdóttir on phone 575 7706 or by sending 
questions to gudrun.dis.jonatansdottir@reykjavik.is 

Menningar- og ferðamálasvið

Hugbúnaðarfyrirtækið handPoint ehf/Ltd. 
leitar að hæfi leikaríkum forriturum. 
Um er að ræða spennandi störf hjá ört vaxandi fyrirtæki sem er með starfsemi í Bretlandi og á Íslandi. Umsækjendur þurfa því að vera reiðubúnir að ferðast, 
vinna á stundum á skrifstofu fyrirtækisins í Bretlandi eða fl ytjast búferlum til Englands. Leitað er að framsæknum og metnaðarfullum einstaklingum sem eru 
reiðubúinir að takast á við fl ókin verkefni. 

Störfi n felast í hugbúnaðarþróun fyrir handtölvur (client fyrir Windows CE) og PC (miðlari sem keyrir á Windows) sem og samskiptum við viðskiptavini vegna 
innleiðinga og sérsmíði. Helstu forritunarmál sem notuð eru við þróun eru C++ og Python í Microsoft Visual Studio umhverfi . Háskólapróf í tölvunarfræði 
eða sambærilegu ásamt góðri þekkingu og reynslu í C++ forritun er skilyrði. Reynsla af handtölvuþróun og/eða greiðslukortakerfum er kostur. 
Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

handPoint var stofnað árið 1999 og er íslenskt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í Kópavogi og Bretlandi. Fyrirtækið vinnur að þróun handtölvu- og 
greiðslulausna, aðallega fyrir verslunargeirann og er mjög framarlega á því sviði á breska markaðinum. Helsta markaðssvæði handPoint er Bretland og sér 
fyrirtækið fram á mikinn vöxt á því svæði. Meðal viðskiptavina handPoint eru m.a. Finnair, Simply Foods (Marks & Spencer), 
Manchester United FC og The White Company.

Áhugasömum er bent á að senda ferilskrá á netfangið info@handpoint.com eða hafa samband í síma 414-5600 og biðja um Davíð Guðjónsson, framkvæmdastjóra”
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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

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 31 . ágúst nk.
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TRÉSMIÐIR/
UNDIRVERKTAKAR
Ans óskar að ráða smiði �l starfa

- Ö�ug sköpun �l betri fram�ðar

Ans ehf.
Þverhol� 11
105 Reykjavík
Sími: 552 1920
ans@ans.is

www.ans.is

Um Ans
Ans er ungt og vaxandi fyrirtæki sem 

starfar á sviði verklegra framkvæmda. Við 

leggjum ríka áherslu á fagmennsku og 

ábyrgð í star�. Félagið tekur virkan þá� í 

hönnunar- og ákvörðunarferli verkkaupa 

með það að leiðarljósi að byggja upp 

betra samfélag með ö�ugri sköpun. 

Upplýsingar
Vegna mikillar vinnu framundan við 

innveggi, lo� o�. verkefni, aðallega við 

innanhússfrágang í verkefnum í Reykjavík 

óskar Ans e�ir því að ráða �l sín vana 

trésmiði og trésmíða�okka sem 

undirverktaka �l starfa. 

Nánari upplýsingar vei�r Ívar Þ.

Þórisson, sviðsstjóri framkvæmdasviðs, í síma 

552 1920 eða á ne�angið ivar@ans.is.

Við leitum að duglegu starfsfólki í verslanir okkar.

Við leggjum mikið upp úr því að starfsfólki okkar 
líði vel í vinnunni og rekum öflugt félagslíf. Einnig 
nýtur starfsfólk fjölda fríðinda.

Umsækjendur þurfa að vera orðnir 18 ára.

Umsækjendur fylli út umsókn á www.10-11.is eða 
hafi samband við verslunarstjóra í næstu verslun.

Skemmtileg vinna meðggg
skemmtilegu fólki

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Leikskólinn Mánabrekka
Seltjarnarnesi

Laus störf:
• leikskólakennara
• starfsmanns með aðra uppeldismenntun
• starfsmanns með áhuga á uppeldisstörfum

Í leikskólanum er rekið metnaðarfullt upp-
eldisstarf þar sem lögð er áhersla á
umhverfismennt og tónlist.
Góð vinnuaðstaða.

Kynnið ykkur leikskólann á heimasíðu hans
www.seltjarnarnes.is/manabrekka

Upplýsingar gefur Guðbjörg Jónsdóttir
leikskólastjóri í síma 5959 281,
gudbjorgjo@seltjarnarnes.is

Laun skv. kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga við Félag leikskólakennara og
Starfsmannafélags Seltjarnarness.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnar-
nesbæjar eru karlmenn hvattir til að sækja
um störf í leikskólum bæjarins.
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Síðumúli 23 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is

ÖRYGGISGÆSLA

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða í störf öryggisvarða á höfuðborgar-
svæðinu. Um er að ræða fjölbreytt og skemmtileg verkefni til framtíðar.

Umsækjendur þurfa að vera ábyrgir og geta unnið sjálfstætt. Hreint sakavottorð og 
flekklaus ferill eru skilyrði.

Upplýsingar um starfið veitir Magnús Reyr Agnarsson í síma 580 7000 eða á
magnus@securitas.is. Umsækjendur geta fyllt út umsókn á vef Securitas 
www.securitas.is. Umsóknafrestur er til og með 1. September

Í boði eru samkeppnishæf laun og krefjandi störf hjá traustu og framsæknu fyrirtæki 
með samhentan hóp starfsmanna. Lögð er áhersla á góð starfsskilyrði og möguleika 
starfsmanna til að vaxa og dafna með fyrirtækinu.

ÖRYGGISVERÐIR Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
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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
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Austurborg, Háaleitisbraut 70, sími 553-8545
Árborg, Hlaðbæ 17, sími 587-4150
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Drafnarborg, Drafnarstíg 4, sími 552-3727
Dvergasteinn, Seljavegi 12, sími 551-6312
Fífuborg, Fífurima 13, sími 587-4515
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Garðaborg, Bústaðavegi 81, sími 553-9680
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
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995
Hólaborg, Suðurhólum 21, sími 557-6140
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Jörfi , Hæðargarði 27a, sími 553-0347
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099
Klambrar, Háteigsvegi 33, sími 511-1125
Lindarborg, Lindargötu 26, sími 551-5390

Njálsborg, Njálsgötu 9, sími 551-4860
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Sólhlíð, við Engihlíð, sími 551-4870
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Vesturborg, Hagamel 55, sími 552-2438
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810
Öldukot, Öldugötu 19, sími 551-4881

Verkefnastjóri í fjölmenningu
Drafnarborg, Drafnarstíg 4, sími 552-3727.  
Um er að ræða 80-100% starf.  

Aðstoðarmaður í eldhús
Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995
Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154

Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Hólaborg, Suðurhólum 21, sími 557-6140
Jörfi , Hæðargarði 27a, sími 553-0347.  
Um er að ræða 75-100% stöðu
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfi n á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í 
viðkomandi leikskólum og mannauðsráðgjafar á 
Starfsmannaþjónustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

�

�

Hefur þú áhuga á að 
starfa í góðu umhverfi ?

Á skurðdeild St.Jósefsspítala Hafnarfi rði
bráðvantar góðan starfskraft í 

þrif og sótthreinsun.
Um er að ræða starf 3 daga í viku 

sem er 60% starfshlutfall.
Hjá okkur ríkir góður starfsandi.

Tökum vel á móti þér.

St. Jósefsspítali, Sólvangur er vinnustaður sem leggur áherslu á 
umhyggju fyrir starfsfólki, jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi  

og að sérhver starfsmaður fái að njóta sín í starfi .

Nánari upplýsingar gefur Ragnhildur Jóhannsdóttir 
deildarstjóri, í síma 5550000 eða netfang: ragnhildur@stjo.is.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu sendar til, Ragnhildar Jóhannsdóttur deildarstjóra, 
St.Jósefsspitala- Sólvangi, Suðurgötu 41, 220 Hafnarfi rði.

Laun samkvæmt gildandi samningi vikomandi stéttarfélags og 
fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást á  www. stjo.is.

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

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.  

Störf í grunnskólum

Menntasvið    

Álftamýrarskóli, Álftamýri 79, sími 570 8100
• Kennari 

Borgaskóli, Vættaborgum 9, sími 577 2900
• Kennari í tilfallandi forföll

Fossvogsskóli, Haðalandi 26, sími 568 0200 / 664 8190
• Þroskaþjálfi 
• Starfsmaður skóla til að sinna nemendum í leik og starfi 

Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 664 8200, 664 8201
• Skólaliði
• Starfsmaður til kvöldræstingar
• Sérkennari, starfshlutfall eftir samkomulagi
• Þroskaþjálfi  í sérhæfða sérdeild fyrir einhverfa, 
  80-100% staða
• Raungreina- og samfélagsfræðikennari v/fæðingarorlofs 
  frá 15. sept - 15. jan.

Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Náms- og starfsráðgjafi . Hlutastarf kemur til greina
• Skólaliði í íþróttahús til að annast baðvörslu stúlkna

Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411 7828, 664 8265, 664 
8266 
• Umsjónarkennari í 4.-5. bekk, afl eysing fram að áramótum 

Korpuskóli, Bakkastöðum 2, sími 411 7880
• Umsjónarkennari 6.-7. bekk
• Stuðningsfulltrúi

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Stuðningsfulltrúi á yngsta- og miðstigi, 80% staða

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

Rimaskóli, Rósarima 11, sími 411 7720, 664 8320
• Stuðningsfulltrúi, 75% starf

Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Þroskaþjálfi , 50-100% staða
• Sérkennari, 50-100% staða

Víkurskóli, v/Hamravík, sími 545 2700, 664 8345
• Umsjónarkennarari á miðstigi
• Skólaliði í mötuneyti og á kaffi stofu starfsmanna

Vogaskóli, v/Skeiðarvog og Sólheima, sími 411 7373
• Stuðningsfulltrúi, 75% starf

Ölduselsskóli, Ölduseli 17, sími 411 7470
• Umsjónarmaður sundlaugar, 100% staða og yfi rvinna 
  yfi r vetrartímann.
• Bókasafnsfræðingur eða starfsmaður sem vanur er að vinna 
  á skólabókasafni v/ forfalla í september. Möguleiki á 
  áframhaldandi starfi . 

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 um-
sóknarfresti. Þar er einnig hægt að sækja um.

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í við-
komandi skólum. Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkur-
borgar við viðkomandi stéttarfélög.

Holtasmára 1   201 Kópavogur   Sími: 5772025   www.sparnadur.is

Vegna aukinna umsvifa þarf

SPARNAÐUR
að bæta við sig mannauði.

1. Almenn skrifstofustörf - Innheimtufulltrúi
100% starf frá 09:00 til 17:00 virka daga.

Um er að ræða afstemmingar á skilagreinum 

auk talsverðra samskipta bæði við viðskiptavini

Sparnaðar og erlendra birgja. Leitað er eftir 

einstaklingi með góða ensku eða þýsku 

kunnáttu og góð leikni í Excel og háskóla- 

menntun á sviði viðskipta.

2. Móttaka - Almenn skrifstofustörf
35% starf frá 15:00 - 22:00 tvo virka daga í 

viku. Um er að ræða móttöku viðskiptavina auk 

almennra skrifstofustarfa. Hentar vel til 

dæmis fyrir aðila í námi. Góð tölvukunnátta og 

vilji til að læra er skilyrði.

3. Úthringiver
Leitum að hressum og málfarsprúðum aðilum 

til að vinna í úthringiveri Sparnaðar. Um er að 

ræða kvöldvinnu auk dagvinnu þegar það 

hentar. Tilvalin aukavinna í skemmtilegu 

andrúmslofti.

Sparnaður er ört vaxandi fyrirtæki sem sérhæfir sig í 

fjármálatengdum lausnum til sparnaðar fyrir fólkið í 

landinu. Að auki er Sparnaður einkaumboðsaðili fyrir 

Versicherungskammer Bayern, sem er lifeyris- og

tryggingafyrirtæki sem var stofnað árið 1875, og tilheyrir 

hópi fjármálafyrirtækja þýsku sparisjóðanna sem er 

öflugasti samstarfsvettvangur á sviði fjármálaþjónustu í 

Þýskalandi með yfir 50 milljónir viðskiptavina.

Heimasíða Sparnaðar er: www.sparnadur.is

Áhugasamir sendi umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið 

atvinna@sparnadur.is.
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Starfsmaður óskast
Starfsmaður óskast í móttöku heilsuræktar á lífl egum 
vinnustað. Mikilvægt er að viðkomandi búi yfi r ríkri þjónustu-
lund, sé áhugasamur um starfi ð og geti hafi ð störf sem fyrst. 
Unnið er á vöktum. 

Umsóknir óskast sendar á box@frett.is merkt:   “SBG”

Vinnumálastofnun leitar eftir fólki í eftirfarandi störf:

Náms- og starfsráðgjafi  hjá 
Vinnumálastofnun Suðurnesjum
Starfssvið
• Náms- og starfsráðgjöf fyrir atvinnuleitendur.
• Skipulag og þróun úrræða.
• Vinnumiðlun o.fl .
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólanám í náms- og starfsráðgjöf eða sambærileg menntun.
• Góð þekking á vinnumarkaði og menntakerfi .
• Reynsla af ráðgjafastörfum er kostur.

Þjónustuskrifstofan er staðsett í Kefl avík og þjónustar ráðgjafi  atvin-
nuleitendur í öllu umdæminu.  Nánari upplýsingar gefur Ketill G. Jósefs-
son, forstöðumaður Vinnumálastofnunar Suðurnesjum, Hafnargötu 55, 

230 Reykjanesbæ í síma 421 8400.

Forstöðumaður hjá 
Vinnumálastofnun Suðurlandi
Starfssvið, m.a.
• Dagleg stjórnun og rekstur þjónustuskrifstofunnar á Suðurlandi.
• Skipulag vinnumarkaðsúrræða og þjónusta við atvinnuleitendur.
• Gerð starfsáætlana og stefnumótun í samráði við Vinnumarkaðsráð 
Suðurlands og yfi rstjórn stofnunarinnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólanám á sviði viðskipta, lögfræði eða félagsvísinda.   Viðamikil 
starfsreynsla í stjórnun getur verið metin til jafns við menntunarkröfur.
• Góð þekking og kunnátta í framkvæmd stjórnsýslulaga, persónuvern-
darlaga, upplýsingalaga og öðrum lögum er opinberan rekstur varðar.
• Góð þekking á vinnumarkaði. 

Þjónustuskrifstofan er staðsett á Selfossi með útibú í Vestmannaeyjum.   

Nánari upplýsingar gefur Gissur Pétursson, forstjóri í síma 515 4800.

Starfsmaður í tölvudeild
Starfssvið
• Notendaþjónusta tölvukerfa stofnunarinnar.
• Viðhald og uppsetning.
• Menntunar- og hæfniskröfur

• Starfsreynsla á sviði tölvumála.

• Þekking á uppsetningu stýrikerfa og netbúnaði.

Tölvudeildin er staðsett í Reykjavík.  Nánari upplýsingar gefur Óðinn 
Baldursson, deildarstjóri tölvudeildar, Engjateig 11, 

105 Reykjavík í síma 515 4880.

___________
Til ofangreindra starfsmanna eru auk þessa gerðar kröfur um kunnáttu í ensku og 
einu Norðurlandamáli, góðrar samskiptahæfni, frumkvæði í starfi , þjónustulund, 
sjálfstæði og skipulagshæfni. Starfsmenn Vinnumálastofnunar eru um 100 og 
nýrra starfsmanna bíður að sinna verkefnum í hópi jákvæðra og framtakssa-
mra samstarfsmanna. Um er að ræða full störf og eru laun greidd samkvæmt 
launakerfi  starfsmanna ríkisins.  Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.  
Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnunarinnar á heimasíðu hennar www.
vinnumalastofnun.is. Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist til Hugrúnar B. Hafl iðadóttur, starfsmannastjóra, Hafnarhúsinu v/Tryg-
gvagötu 150 Reykjavík eða á netfangið hugrun.hafl idadottir@vmst.is  Umsóknar-
frestur er til 7. september 2008 og skulu umsóknir vera merktar því starfi  sem sótt 
er um.  Öllum umsóknum verður svarað.
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Ertu laghentur 
og drífandi?

www.tskoli.is

Tækniskólinn leitar að húsverði í fullt starf. 

Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf.

Hæfniskröfur: Æskilegt er að viðkomandi hafi 

iðnmenntun, hafi ríka þjónustulund og eigi auðvelt 

með að vinna sjálfstætt. Þarf að geta hafið störf 

strax.

Umsóknir sendist fyrir 29. ágúst til Geirs Þorsteins-

sonar umsjónarmanns fasteigna, geir@ir.is. Nánari 

upplýsingar í síma 822 2332.

Verslunarstjóri í hestavöruverslun
Óskum eftir að ráða duglegann og hressan verslunarstjóra 
í hestavöruverlsun á höfuðborgarsvæðinu

Við leitum eftir einstaklingi sem er
 Samviskusamur
 Hefur þekkingu á hestamennsku
 Þjónustulipur
 Snyrtilegur og hefur auga fyrir útliti verslunar
 Hefur áhuga á sölumennsku og markaðsmálum

Star�ð felur í sér alla daglega umsjón verslunarinnar og þjónustu við 

viðskipavini. Svör þurfa að berast inn fyrir föstudaginn 29 águst

Umsóknir eiga að berast á box@frett.is merktar hestar 

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskólum

skólaárið   2008-2009
Áslandsskóli (664-5501 leifur@aslandsskoli.is)
Umsjónarkennari á miðstigi 
Skólaliði   

Setbergsskóli (664-5880 maria@setbergsskoli.is)
Skólaliði

Allar upplýsingar um störfi n gefa skólastjórnendur 
viðkomandi skóla.

Sjá nánar á www.hafnarfjordur.is/fraedslumal/
grunnskolar. Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að 
sækja um störfi n.

Fræðslustjórinn í Hafnarfi rði

Furðufi skar ehf sem reka meðal annars Kokkana 
veisluþjónustu, fi skborðin í Hagkaupum og Osta 
og sælkeraborðið í Hagkaupum kringlunni. Leitar 
eftir manneskju til að vera yfi r og sjá um  Osta- og 

Sælkeraborðið í Hagkaupum Kringlunni.

Starfssvið:
• Innkaup og pantanir 
• Starfsmannahald/mönnun vakta
• Laga brauð ofl . sem lagað er á staðnum
• Afgreiðsla úr Osta- og sælkeraborði

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi  
mikinn áhuga á mat og matargerð.

 Áhugasamir sendið tölvupóst á 
runar@kokkarnir.is eða hringið í síma 

511-4466 milli kl 9 og 17 á virkum dögum.

Furðufi skar ehf - Fiskislóð 81a - 101 Reykjavík

Leikskólasvið

Laus er til umsóknar staða aðstoðarleikskólastjóra 
í leikskólanum Brákarborg, Brákarsundi 1.

Brákarborg er lítill, þriggja deilda leikskóli rétt 
hjá Laugardalnum. Á leikskólanum er unnið eftir 
hugmyndafræði John Dewey og Caroline Pratt. 
Brákarborg er einn af fjórum Bugðuleikskólum sem 
hafa sett sér sameiginleg markmið um uppeldisstarf 
og starfsmannastefnu. Í Brákarborg er að fara í gang 
þróunarverkefnið “Samfélagið og einingakubbarnir”.
Heimasíða Brákarborgar er www.brakarborg.is

Helstu verkefni aðstoðarleikskólastjóra eru að vinna 
að daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu 
uppeldisstarfsins í samvinnu við leikskólastjóra.

Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Hæfni og reynsla í stjórnun æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Færni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og 
• metnaður í starfi 

Upplýsingar veitir Helga Ingvadóttir, leikskóla-
stjóri í síma 553 4748/693 9809 og Auður Jónsdóttir, 
mannauðsráðgjafi  á Leikskólasviði í síma 411-7000.

Umsókn fylgi yfi rlit yfi r nám og störf. Umsækjendur eru 
beðnir að sækja um starfi ð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, 
www.reykjavik.is/storf. 
Umsóknarfrestur er til 3. september 2008.

Laun eru skv. kjarasamningi LN við KÍ vegna FL.

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.

Aðstoðarleikskólastjóri í Brákarborg
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Sérfræðilæknir
Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis við 
skurðlækningadeild á skurðlækningasviði. 
Starfshlutfall er 100% og veitist staðan frá 
1. janúar 2009. 

Umsækjendur skulu hafa sérfræðiviðurkenningu í 
almennum skurðlækningum, með skurð-
lækningar í efri hluta meltingarvegs sem undirsér-
grein/ sérsvið. Starfsvettvangur innan LSH verður 
bæði á Hringbraut og í Fossvogi. Starfi nu fylgir 
umtalsverð vaktabyrði. Sérfræðilæknirinn tekur 
þátt í kennslu og vísindavinnu á deildinni og er 
því æskilegt að hann hafi  reynslu á því sviði. 

Umsóknum, sem skila ber á þar til gerðum 
eyðublöðum sem fi nna má á heimasíðu Land-
spítala, fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri 
störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjór-
nunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af 
greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða 
skrifað.

Umsóknargögn berist í tvíriti fyrir 1. október 2008 
til Páls H. Möller, yfi rlæknis skurðlækninga-
deildar 13A við Hringbraut, sími 534 1000, net-
fang pallm@landspitali.is og veitir hann jafnframt 
upplýsingar um starfi ð. Mat stöðunefndar byggist 
á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða 
höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um 
ráðningu í starfi ð einnig á þeim.

Hægt er að nálgast umsókn um lækningaleyfi  eða 
læknisstöðu á heimasíðu LSH. Laun eru skv. 
kjarasamningi fjármálaráðherra og sjúkrahús-
lækna. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við 
ráðningar í störf á Landspítala.  Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

Sjúkraliði
Sjúkraliði óskast til starfa á almenna skurðdeild 
12G við Hringbraut. Vinnutími og starfshlutfall er 
samkomulag.  Á deildinni fer fram hjúkrun sjúk-
linga með neðri meltingarfæravandamál ásamt 
hjúkrun sjúklinga sem leggjast inn vegna bráðra 
vandamála. Styrkleiki deildarinnar felst í góðum 
starfsanda og góðri samvinnu allra stétta. Einstak-
lingshæfð hjúkrun er stunduð á deildinni og góð 
aðlögun er í boði.

Umsóknir skulu berast fyrir 8. september 2008 til 
Elínar Maríu Sigurðardóttur, hjúkrunardeildarstjóra 
12G og veitir hún jafnframt upplýsingar í síma 543 
7343/ 7250, netfang elinmsig@landspitali.is.

Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á almenna 
skurðdeild 12G við Hringbraut. Starfshlutfall 
samkomulag. Á deildinni fer fram hjúkrun sjúk-
linga með neðri meltingarfæravandamál ásamt 
hjúkrun sjúklinga sem leggjast inn vegna bráðra 
vandamála.

Styrkleiki deildarinnar felst í góðum starfsanda 
og góðri samvinnu allra stétta. Einstaklingshæfð 
hjúkrun er stunduð á deildinni og góð aðlögun er 
í boði með reyndum hjúkrunarfræðingi.

Umsóknir skulu berast fyrir 8. september 2008 til 
Elínar Maríu Sigurðardóttur, hjúkrunardeildarstjóra 
12G og veitir hún jafnframt upplýsingar í síma 543 
7343/ 7250, netfang elinmsig@landspitali.is.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stéttar-
félags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upp-
lýsingum Fossvogi og Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála 
Eiríksgötu 5, á heimasíðu www.landspitali.is. Tekið er mið af 

jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á Landspítala. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 

ráðningu hefur verið tekin.
Landspítali er reyklaus vinnustaður

Vélavörður
Vísir hf óskar eftir vélaverði sem 
getur leyst af sem yfi rvélstjóri. 

Nánari upplýsingar eru gefnar í síma 4205700. 

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.

Aðalbakhjarlar Slysavarnafélagsins Landsbjargar eru:

– við leitum að fólki

Helstu verkefni björgunarsveita

Helstu verkefni slysavarnadeilda

 Björgun mannslífa og verðmæta við margvíslegar aðstæður
 Leitir að týndu fólki hvenær sem er sólarhringsins, alla daga ársins
 Fjölbreytt þjálfun, m.a. í skyndihjálp og fjallamennsku

 Vinna við forvarnir af ýmsu tagi, t.d. í sambandi við börn, ferðamennsku,   
í umferðinni og á heimilum aldraðra

 Öflun fjár til góðra verka eða til stuðnings björgunarsveitum
 Þátttaka í útköllum björgunarsveita

 Áhugi á björgunarstörfum og/eða slysavarnastörfum
 Fórnfýsi og vilji til að láta gott af sér leiða 

 Engin laun önnur en ánægja af vel unnu starfi
 Skemmtilegur félagsskapur sjálfboðaliða
 Hagnýt þjálfun og kunnátta sem getur bjargað mannslífum

Á heimasíðu Slysavarnafélagsins Landsbjargar, www.landsbjorg.is, getur þú fundið 
björgunarsveit eða slysavarnadeild í þínu sveitarfélagi, upplýsingar um kynningarfundi 
og tengiliði. Skrifstofa okkar veitir einnig upplýsingar í síma 570 5900. 

Sláðu til og láttu gott af þér leiða. 

Slysavarnafélagið Landsbjörg leitar eftir áhugasömu fólki á öllum aldri til starfa í björg-
unarsveitum og slysavarnadeildum félagsins. Um að ræða fjölbreytt starf þar sem reynir á 
margs konar hæfileika. Viðfangsefnin eru af ýmsum toga, í senn krefjandi og þroskandi, 
og veita fólki þar að auki reynslu sem nýtist vel í daglegu lífi. 

Slysavarnafélagið Landsbjörg er stærstu 

sjálfboðaliðasamtök landsins, með um 100 

björgunarsveitir og um 80 slysavarnadeildir 

um land allt. Meðlimir félagsins sinna 

fjölbreyttum störfum allt árið um kring. 

Yfir 80 ára reynsla félagsins í slysavörnum 

er traustur grunnur undir starf slysavarna-

deilda sem hafa unnið þrekvirki á undan-

förnum áratugum. Öflugur tækjakostur 

björgunarsveita, markvisst þjálfunar- og 

fræðslustarf og skilvirkt stjórnkerfi tryggja 

skjót viðbrögð við vá og fagleg vinnubrögð 

þeirra á vettvangi. 

Hæfniskröfur

Í boði eru

Umsóknir

Leitum við að þér?
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Furugrund 81
200 Kópavogur
Frábært útsýni

Stærð: 86,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 15.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
4ra herb. íbúð á fjórðu hæð í Fossvogsdalnum með frábæru útsýni   Nánari lýsing: Anddyri með flísum á
gólfi  og  fataskáp.  Baðherbergi  með  flísum á  gólfi  og  uppá  veggi,  baðkar  með  sturtuhengi,  innrétting  og
skápur.  Stofa  með  eikarparketi  á  gólfi,  útgengi  á  stórar  vestur  svalir  með  frábæru  útsýni.  Eldhús  með
parket á gólfi, viðarinnréttingu. Svefnherbergin eru þrjú með parket á gólfum og fataskápum.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús-mánudag kl 18:30 til 19:00

893-6001

820-8080

Langholtsvegur 85
104 Reykjavík
sér hæð við Langholtsveg.

Stærð: 107,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 18.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Sérhæð með bílskúrsrétti við Langholtsveginn.  Nánari lýsing: anddyri flísalagt með fatahengi, komið inn á
rúmgott  hol  með flísum á gólfi  og fatahengi.   Eldhús er  rúmgott  með hvítri  innréttingu,  nýlegum tækjum,
góðum  borðkrók  og  flísum  á  gólfi.   svefnherbergin  eru  þrjú  með   eikarparketi  á  gólfum,  tvö  með
fataskápum.  Góð stofa með parketi á gólfum.  Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, sturtuklefi og innrétting.
Þvottahús og sérgeymsla eru í kjallara.  Bílskúrsréttur og næg bílastæði.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl 19:30 til 20:00

893-6001

820-8080

Hringbraut 28
101 Reykjavík
Virðuleg sérhæð hjá Háskólanum !

Stærð: 102,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1926

Brunabótamat: 17.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.900.000
Falleg eign á 1.hæð í virðulegu húsi á horni Hringbrautar & Tjarnargötu.                  Tveir sérinngangar.
Mjög stórt eldhús. Mikil lofthæð. 2 WC. Baðherbergi inn af hjónaherbergi. 2 stofur. Lokaður, gróinn garður.
Bjart eldhús með góðu skápaplássi. Baðherbergi er mikið endurnýjað m. baðkari, sturtu, handklæðaofn og
nýrri,  sérsmíðaðri  innréttingu. Gestasnyrting er á milli  eldhúss og stofu. Stofur eru aðskildar m. rennihurð
og er önnur nú notuð sem herbergi. FRAMTÍÐAREIGN VIÐ HÁSKÓLASVÆÐIÐ.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anton Máni
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

antonmani@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS mánudag 25.ágúst kl.18-18:30

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

615 0005

Þórisstaðir 2 #17
801 Selfoss
Sérlega vandað Heilsárshús

Stærð: 115,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Einstaklega  vandað  samtals  115.5  fm.  (74,5fm  +  41fm  Svefnloft)  nýtt  Heilsárshús  í  hinu  nýja  landi
Þórisstaða  á  Grímsnesi,  aðeins  um  70km.  frá  Reykjavík  á  6146  fm  eignarlóð  í  smá  halla  sem  gefur
skemtilega  sýn  yfir  svæðið.  Eingöngu bestu  efni  voru  notuð  í  húsið,  jafnt  innan  dyra  sem utan.  Anddyri,
Geymsla, 3 Svefnherbergi, tvö mjóg rúmgóð. Salerni, góð sturta, Ítölskar flísar,Siemens Þvottavél og dyr út
í garð. Stór og mjög björt Stofa/Borðstofa. Vandað Eldhús, öll tæki Siemens.Stórt svefnloft.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Valur Blomsterberg
Sölufulltrúi

valurblom@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15:00-16:00

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

857-9550

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Hannes og teymi kynna

Eskihlíð 16A - 105 Rvk

Opið hús mánudag frá 19:00 - 19:30
Búið er að taka húsið í gegn að utan. Íbúð
nýmáluð, nýtt gler og parket nýslípað. Þak og
skólp tekið í gegn árið 2002.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

19.900.000
2

176,4 fm

Suðurmýri 46B - 170 Seltarnarn

Opið hús mánudag frá 18:00 - 18:30

69.900.000
5

179,4 fm

Asparás 4 - 110 Rvk

Opið hús mánudag frá 18:00 - 18:30

30.900.000
3

104,1 fm

Jörfagrund 22 - 116 Kjalarnes

Bókið skoðun í síma 699 5008

37.900.000
4

176,4 fm

Kópalind 4 - 201 Kópavogur

Bókið skoðun í síma 699 5008

42.900.000
4

153,3 fm

Helluvað 13 - 110 Rvk

Bókið skoðun í síma 698 8080

26.900.000
3

96,2 fm

Miðhús 3 - 112 Rvk

Bókið skoðun í síma 699 5008

59.900.000
5

210 fm

Öldutún 10 - 220 Hfj

Bókið skoðun í síma 824 4031

24.900.000
3

109 fm

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 520 9500 - www.remax.is

Einstaklega fallegt og bjart parhús á tveimur
hæðum auk bílskúrs. Aðkoma að húsinu er
frá Eiðismýri og er stutt í alla þjónustu.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Íbúðin er öll mjög rúmgóð og með geymslu og
þvottahúsi innan íbúðar. Önnur geymsla er í
sameign.
Sölumaður er Ingunn s: 698 8080

Endaraðhús. Hurðar eru úr maghony. Fallegir
franskir gluggar. Hátt til lofts í öllu rými nema
gangi og baði. Húsið er steinsallað.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Glæsileg eign með sér inngangi og bílskúr.
Mikil lofthæð og flott lýsing er í íbúðinni.
Stórar flísalagðar suðursvalir. Frábært útsýni.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Glæsieign á góðu verði með gullfallegu
útsýni. Góð lán frá íbúðarlánasjóði
yfirtakanleg.
Sölumaður er Ingunn s: 698 8080

Glæsilegt einbýlishús á frábærum stað í
Grafarvogi. 60 fm skjólsæll pallur og 32 fm
bílskúr.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Skemmtileg og vel skipulögð hæð.
Þak yfirfarið og hús málað árið 2005. Skólp
undir húsi og út í götu hefur verið endurnýjað.
Sölumaður er Kristín s: 824 4031
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Hannes
Steindórsson
Sölufulltrúi
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

Þórarinn
Jónsson
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

Suðurmýri 46B - 170 Seltjarnarn Asparás 4 - 210 Gbr

Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi 
og stórum suðurpalli í Garðabænum. Íbúðin er öll mjög 
rúmgóð með geymslu og þvottahúsi innan íbúðar
Sölumaður er Ingunn s: 698 8080
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Vertu velkomin á opin hús

Hátún 45 - 105 RVK

Opið hús mánud. 25. ágúst kl. 18:30 - 19:00
Falleg 93,4 fm. 3ja herbergja íbúð með
sérinngang í kjallara á þessum eftirsótta stað
í Rvík. Eign hefur mikið verið endurnýjuð,
Sölumaður Þórarinn S: 770 - 0309

22.900.000
3

93,4, fm

Furuvellir 2 - 221 Hafnarfirði

Opið hús mánudag. 25.ágúst frá 20 - 20:30

54.900.000
5

211 fm

Lautasmári 26- 201 Kópavogi

Opið hús mánud. 25.ágúst frá 18 - 18:30

25.900.000
3

96,5 fm

Melalind 4 - 201 RVK

Opið hús mánudag 25.ágúst frá 18 - 18:30

19.500.000
2

93,4, fm

Berjarimi 2 6- 112 Reykjavík

Opið hús mánud. 25.agúst frá 19:00 - 19:30

19.500.000
2

74 fm

Þingvað 31 - Lóð m.teikningum

GLÆSILEG JAÐARLÓÐ

35.000.000

Lindarhvammur 4 - 220 Hfj.

19.900.000
3

76,3 fm

Lundahólar 6 - 111 Rvík

GLÆSILEGT TVEGGJA ÍBÚÐA

69.900.000
7

251,4 fm

Glæsilegt fullbúið 5.herb einbýlishús á
frábærum stað á völlunum. Húsið er allt hið
vandaðasta að innan sem utan.
Sölumaður Gunnar S: 822 3702

Mjög snyrtilegt 3ja herbergja í búð á annari
hæð við Lautasmára í Kópavogi. Göngufæri í
skóla og alla nauðsynlega þjónustu.
Sölumaður Sigurður S: 896 2312

Mjög falleg 2ja herbergja á jarðhæð með ca
30 fm sérgarði. Frábært útsýni. Frábær eign
sem vert er að skoða.
Sölumaður Gunnar S: 822 3702

Falleg 74 fm, 2ja herbergja íbúð með
sérinngangi á 2. og efstu hæð á góðum stað í
Grafarvoginum. Stæði í bílageymslu.
Sölumaður Sigurður S: 896 2312

Í NORÐLINGAHOLTI ÁSAMT TEIKNINGUM.
FRÁBÆR LÓÐ FYRIR VANDLÁTA.
STÓRKOSTLEGT ÚTSÝNIS
Sölumaður Gunnar S: 822 3702

Mjög góð 3ja herbergja risíbúð á frábærum
útsýnisstað við Lindarhvamm í Hafnarfirði

Sölumaður Gunnar S: 822 3702

EINBÝLISHÚS Á FRÁBÆRUM
ÚTSÝNISSTAÐ Í HÓLUNUM Í REYKJAVÍK
EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA.
Sölumaður Gunnar S: 822 3702
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Gunnar
Valsson 
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Thorarensen 
Sölufulltrúi
770 0309
th@remax.is

Skúli Örn
Sigurðsson
Sölufulltrúi
897 0798
skuli@remax.is

Vignir Már
Garðarsson
Sölufulltrúi
865 4039
vignir@remax.is

Kristján
Kristjánsson
Sölufulltrúi
899 5300
kk@remax.is

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
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Berjarimi 26 - 112 Reykjavík

Opið hús mánudag 25. ágúst frá 19 - 19:30 
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BÓKIÐ SKOÐUN !!! Góðar eignir, gott verð, góð þjónusta

SIGTÚN 21 SELFOSS

Mjög góð staðsetning
Vel við haldið einbýlishús og stór bílskúr í
rólegri botngötu en örstutt í miðbæinn, skóla
og íþróttaaðstöðu. Gróinn og snyrtilegur
garður.

26.900.000
4

155 fm

TRÖLLHÓLAR 2 SELFOSS

Stórt hús rétt hjá Sunnulækjaskóla

39.900.000
4

202 fm

SMÁRATÚN 17 SELFOSS

Tveggja íbúða hús á góðum stað

39.900.000
6

231 fm

ÁLFTARIMI 9 SELFOSS

Falleg tveggja herb. Góð fyrstu kaup.

13.800.000
2

61 fm

TUNGUVEGUR 88 REYKJAVÍK

Aukaíbúð í kjallara, leigutekjur

30.400.000
6

131 fm

SKELJAGRANDI 4 REYKJAVÍK

Jarðhæð, sérgarður, laus við kaupsamning

23.900.000
3

80 fm

LITLIKRIKI 31 MOSFELLSBÆ

Glæsilegt, stórt, tveggjaíbúða hús

69.500.000
8

342 fm

RAUÐAVAÐ 17 REYKJAVÍK

Vönduð íbúð, laus við kaupsamning

32,500.000
4

117 fm

RE/MAX Bær - Malarhöfða 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

Fallegt einbýli í Suðurbyggð, að mestu
fullbúið. Gott innra skipulag og vönduð
gólfefni og innréttingar. Stór pallur og gróin
lóð.

Vandað einbýlishús í grónu hverfi. Stór
bílskúr. Aðalíbúðin er mikið endurnýjuð m.a.
eldhús, baðherbergi, gólfefni og lagnir.
Leigutekjur af aukaíbúð.

Snyrtileg íbúð, töluvert endurnýjuð og vel við
haldið. Suðvestur svalir. Stutt í skóla og
verslun.

Tvær hæðir og kjallari. Í útleigu í dag.
Samtals 5 svefnherbergi í íbúðinni. Gott
ástand í húsinu að utan. Aflokaður sérgarður.
Góð staðsetning.

Gott lán frá ILS yfirtakanlegt. Íbúðin er 3ja
herb um 80 fm og sérstæði í bílageymslu um
31 fm.

Minni íbúðin 60 fm fullbúin. Stærri íbúðin 247
fm. skilast tilbúin til innréttinga. Mjög gott
innra skipulag. Tilbúið til afhendingar.
Mögulegt að kaupa fullbúið.

Lítið fjölbýli. Sérinngangur af svölum. Vönduð
gólfefni og innréttingar. Þrjú herbergi með
fataskápum. Geymsla og þvottahús í íbúðinni.
Stæði í bílakjallara. Góð eign.

Þórunn
Eiðsdóttir

Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

Magnús Ninni 
Reykdal

Sölufulltrúi
694 9999

maggi@remax.is

Snorri
Sigurfinnson

Sölufulltrúi
864 8090

ss@remax.is
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Opin hús í dag - kíktu við, tökum vel á móti þér :)

Kristnibraut 27 - 113 Reykjavík

Opið hús í dag frá 14:00 - 14:30
Falleg og vel skipulögð 3-4ra herbergja íbúð á
efstu hæð. Rúmgott eldhús með fallegri
innréttingu. Parketlögð stofa. Tvö góð
svefnherbergi. Stæði í bílageymslu.

27.900.000
3-4

106 fm

Breiðavík 22 - 112 Reykjavík

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

22.900.000
3

77 fm

Víghólastígur 9 - 200 Kópav.

Opið hús í dag frá 1600 - 16:30

54.900.000
5

209 fm

Asparholt 5 - 225 Álftanes

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30

29.900.000
4

117 fm

Vallarás 5 - 1110 Reykjavík

Opið hús í dag frá 14:00 - 14:30

17.500.000
2

57 fm

Bólstaðarhlíð 30 - 105 Reykjavík

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

37.500.000
4

102 fm

Ennishvarf 15A - 203 Kópav.

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

37.900.000
4

115 fm auk 32 fm bílskúrs

Blásalir 15 - 201 Kópavogur

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30

31.900.000
4

112 fm

Björt og vel skipulög 3ja herbergja í íbúð á
jarðhæð. Tvö góð herbergi. Eldhúsið er opið
inn í borðstofu og stofu. Útgengt á verönd úr
stofu. Geymsla í sameign. Þvotthús í íbúð.

Fallegt einbýli á besta stað í Kópavogi. Húsið
er 145 fm og bílskúrinn 164. Húsið hefur verið
endurnýjað mikið að innan og klætt að utan.
Eitt svefnherbergi á neðri hæð og þrjú uppi.

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
2.hæð. Sér inngangur af svölum. Eldhús með
fallegri innréttingu. Þrjú góð herbergi. Baðkar
og sturta. Vönduð gólfefni og innréttingar.

 Vel skipulögð og opin 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð. Opið rými, stofa, borðstofa og
eldhús. N'y gólfefni. Falleg dökk eldhús-
innrétting. Herbergið er mjög rúmgott.

Efri sérhæð. Sameiginlegur inngangur með
risi. Nýleg eldhúsinnrétting. Þrjú góð herbergi.
Nýlegt baðherbergi. Nýleg gólfefni. Eignin er
laus við kaupsamning.

Vönduð 4ra herbergja íbúð í litlu fjölbýli. Stofa
borðstofa og eldhús eru opið rými. HTH
innrétting í eldhúsi. Útgengt úr stofu á verönd.
Þrjú góð herbergi. Plankaparket á gólfum.

Falleg 4ra herbergja íbúð í fjórbýli, efri hæð.
Stofan og borðstofan opin og góð lofthæð.
Þrjú góð herbergi. Flísalagt baðherbergi,
sturta og baðkar. Sér inngangur. Flott eign.

Kristján
Ólafsson

Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

Lárus
Óskarsson

Sölufulltrúi
823 5050

larus.oskarsson@remax.is

Einar Karl
Birgisson
Sölufulltrúi
895 8525

kalli@remax.is
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Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

Dórothea E.
Jóhannsdóttir

Sölufulltrúi
898 3326

dorothea@remax.is

Mýrarsel 3 - 109 RVK

Opið hús á mánudaginn kl. 17:30 - 18:00
Fallegt einbýli með 53 fm bílskúr og aukaíbúð í 
kjallara. Eignin er á þremur hæðum, arin í stofu 
á miðhæð, hátt til lofts á efri hæð og gott útsýni. 
Fallegur garður. Göngufæri í leik-og grunnskóla.

Opið hús á mánudaginn  kl 18.30-19:00
Mjög rúmgóð íbúð á jarðhæð, búið að taka eldhús 
og baðherbergi í gegn. Nýlegt gólfefni. Þvottahús 
innan íbúðar. Nýr 40 fm sólpallur. Bílskúr með heitu 
og köldu vatni.  Eign á besta stað í Grafarvogi.

Opið hús á mánudaginn  kl 19:30-20:00
Þriggja herbergja íbúð á fjórðu hæð í sérlega glæsilegu 
fjölbýli frá 1946 sem búið er að taka allt í gegn að utan, 
nýjar svalir, ný útihurð og búið að leggja nýjar stéttar í 
kring. Göngufæri í Þjóðarbókhlöðuna og HÍ!

Hringið og bókið skoðun!
Rúmlega fokhelt tveggja hæða parhús með innbygg-
ðum bílskúr með fallegu útsýni yfir að Elliðarárvatni. 
Mikil lofthæð er á efri hæð. Möguleiki á aukaíbúð á 
neðri hæð. Stutt í alla þjónustu og út í náttúruna.

Verð: 69.900.000
Herbergi: 7
Stærð: 292.9 fm Bílskúr: Já

OPIÐ
HÚS

Sporhamrar 6 - 112 RVK

Verð: 31.400.000
Herbergi: 3
Stærð: 139.5 fm Bílskúr: Já

OPIÐ
HÚS

Víðimelur 19 - 107 RVK

Verð: 24.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 82.8 fm Bílskúr: Nei

OPIÐ
HÚS

Álaþing 14 - 203 KÓP

Verð: 53.900.000
Herbergi: 7
Stærð: 255.2 fm Bílskúr: Já

Austurberg 20 - 111 RVK

Hringið og bókið skoðun!
Fimm herbergja íbúð með fallegu útsýni. Eigninni 
fylgja tvær geymslur í kjallara. Önnur geymslan 33,5 
fm og hin 4,2 fm. Bílskúr með heitu og köldu vatni. 
Gott áhvílandi lán. Frábær eign fyrir stóra fjölskyldu!

Skipti á íbúð í 203 kemur til greina!
Glæsileg penthouse íbúð við stönd Arenales de Sol 
á Costa Rica. Svæðið Arenales Playa er 10 km frá 
Alicante. Glæsilegur sundlaugagarður ásamt þrenns 
konar boltavöllum. Golfvellir í næsta nágrenni.

Hringið og bókið skoðun!
Verslunarhúsnæði við göngugötu verslunarkjarnans í 
Garðabæ m/kaffistofu og lageraðstöðu. Útgengi  bakatil, gott 
aðgengi fyrir vörumóttöku. Staðsetning á besta stað sem 
búið er að endurskipuleggja með nýjum miðbæ Garðabæjar.

Hringið og bókið skoðun!
Glæsilegt endurnýjað einbýli frá 1942 með 100 m2 sólpalli, 
heitum potti, fallegum garði og upphituðu bílaplani. Öll 
garðhúsgögn og skrautmunir í garði fylgja með.  Eignin 
fékk verðlaun 2007 sem „Snyrtilegasta húseignin á Dalvík“.

Verð: 25.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 162.1 fm Bílskúr: Já

Penthouse íbúð á Spáni

Verð: Tilboð
Herbergi: 4
Stærð: 120 fm

Verslunarhúsnæði Garðatorgi 3

Verð: 28.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 117.2 fm

Sognstún 1 - 620 Dalvík

Verð: 24.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 144.8 fm

Vertu velkomin á opin hús

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabæ - Sími: 520 9595 - www.remax.is
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OPIN HÚS SUNNUDAG,MÁNUDAG OG ÞRIÐJUDAG s.8956107

Hæðarsel 15 - 109 RVK

Opið hús í dag frá 15:30 - 16:00
Mjög fallegt og einstaklega vel staðsett
einbýlishús innst í botnlanga með ca 60fm
bílskúr og aukaíbúð með sérinngangi. Húsið
er nýlega málað að utan og þak endurnýjað.

64.900.000
8

318 fm Bílskúr:já

Hæðarsel 12 - 109 RVK

Opið hús í dag frá 16:15 - 16:45

59.500.000
7

226,7 fm Bílskúr: já

Grandahvarf 8 - 203 KOP

Opið hús mánudag frá 17:30 - 18:00

37.900.000
3-4

150,7 fm Bílskúr: já

Marargata 8 - 109 Vogar

Opið hús Sunnudag frá 17:30 - 18:00

49.800.000
7

264,8 fm Bílskúr: já

Sólvallagata 48b - 101 RVK

Opið hús mánudag frá 18:30 - 19:00

21.200.000
2

66,7 fm

Sporhamrar 6 - 112 RVK

Opið hús mánudag frá 18.30 - 19:00

28.900.000
3

129,6 fm Bílskúr: já

Laufengi 154 - 112 RVK

Opið hús mánudag frá 19:30 - 20:00

36.900.000
5

119,4 fm

Rauðalækur 19 - 105 RVK

Opið hús þriðjudag frá 17:30 - 18:00

33.700.000
4

119,9 fm

Mjög fallegt og vel umgengið einbýlishús með
bílskúr á grónum stað í Seljahverfi. Húsið er
klætt að utan og því viðhaldslítið. Garður er
mjög fallegur og svefnherbergi eru 5.

Stórglæsileg íbúð á jarðhæð með sérinngangi
verönd og bílskúr. Örstutt er út í náttúruna.
Bílastæði fylgir og er við inngang eignarinnar.
Góð áhvílandi lán geta fylgt með.

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð á
frábærum útsýnisstað í Vogum. Einstaklega
mikil lofthæð er í eigninni og innfelld lýsing.
Húsið stendur innst í lokuðum botnlanga.

Mjög falleg og rúmgóð íbúð með aukinni
lofthæð í göngufæri við Háskóla íslands og
miðbæinn. Innréttingar eru ljósar og marmari
er á gólfum. Áhvílandi lán geta fylgt með.

Rúmgóð og björt endaíbúð á 3ju hæð með
bílskúr á þessum barnvæna stað. Stórir
gluggar í eldhúsi og stofu og útsýni frábært í
3 áttir. Göngufæri er í skóla og leikskóla .

Glæsilegt og mikið endurnýjað 5herb.raðhús
með ca 40fm verönd. Bílskúrsréttur fylgir.
Nýleg eldhúsinnrétting og gólfefni eru
eikarparket og náttúrusteinn. Örstutt í skóla.

Falleg og sjarmerandi íbúð á 2.hæð. Íbúðin er
sú eina á hæðinni. 3 svefnherbergi og 2
samliggjandi stofur. Skolp, dren og rafmagn í
íbúð er endurnýjað. Einkastæði fylgir.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

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

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

Opið hús í dag frá 17:30 - 18:00

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

Sigurður Oddur
Sigurðsson

Sölufulltrúi
616 8880

sos@remax.is

Jóhanna Kristín
Tómasdóttir

Sölufulltrúi
698 7695

jkt@remax.is

Guðbjörg
Vilhjálmsdóttir 

Sölufulltrúi
894 5401

gully@remax.is

KRÍUHÓLAR 4 - 111 RVK

Opið hús í dag kl.16:00-16:30
Mikið uppgerð íbúð á 4 hæð á frábærum stað með 
alla þjónustu við dyrnar. Mahogony innrétting, innihurðir 
og gólfefni.  Íbúðin er laus v. Kaupsamning.
Uppl. Guðbjörg s: 8945401

Opið hús í dag kl.17:00-17:30
Góð eign á frábærum stað- Verönd m/glerlokun, gróinn 
sérgarður. Rúmgóður bílskúr. Allt aðgengi til fyrirmyndar. 
Getur losnað fljótlega. Öll þjónusta, verslanir og skólar 
við hendina. Uppl. Guðbjörg s: 8945401

Opið hús mánudag kl 19:00-19:30
Skemmtileg 5 herb.íbúð á 2 hæðum m/2 inngögnum á 
frábærum stað.  4 herbergi, eldhús m/borðkrók, stofa/
borðstofa-suðursvalir, baðherbergi m/sturtu og baðkari, 
þvottahús. Uppl. Guðbjörg s: 8945401

Opið hús mánudag kl 17.30-18.00
Sæt tveggja herbergja íbúð með stórum svölum í góðri 
blokk á góðum stað í Breiðholtinu. Nýflísalagt baðherbergi. 
Stórt svefnherbergi. Öll þjónusta í næsta nágrenni. Góð lán 
áhvílandi. Uppl. gefur Jóhanna Kristín í síma 698.7695.

Verð: 18.800.000
Herbergi: 3
Stærð: 79.1 fm

OPIÐ
HÚS

GULLSMÁRI  5 - 201 KÓP

Verð: 29.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 119.6 fm Bílskúr: Já

OPIÐ
HÚS

LAUTARSMÁRI  6 - 201 KÓP

Verð: 38.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 146.6 fm Bílskúr: Já

OPIÐ
HÚS

VESTURBERG 10 - 111 RVK

Verð: 15.700.000
Herbergi: 2
Stærð: 63.6 fm

TORFUFELL 25 – 111 RVK

Opið hús mánudag kl 18.15-18.45
Falleg, vel skipulögð og mikið endurnýjuð þriggja 
herbergja íbúð á góðum stað í Fellahverfinu. Parket 
og dúkar á gólfum. Ný eldhúsinnrétting og nýtt á 
baði.  Uppl. gefur Jóhanna Kristín í síma 698.7695.

Opið hús mánudag kl 19.30-20.00
Mikið endurnýjuð og skemmtileg 3ja herbergja íbúð 
með sérinngangi í fjórbýli. Stór og fallegur sameigin-
legur garður. Stutt í skóla og íþróttahús sem og aðra 
þjónustu. Uppl. gefur Jóhanna Kristín í síma 698.7695.

Opið hús í dag kl 17.00-17.30
Glæsilegt endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr og stórum garði m/palli. Fallegar viðarinnréttingar úr birki. 
Eikarparket á gólfum nema á stiga og flísalögðum baðher-
bergjum.  Uppl. gefur Jóhanna Kristín í síma 698.7695.

Opið hús mánudag kl 18.00 – 18.30 (íbúð 504)
Einstaklega glæsileg stór 2ja herbergja íbúð á efstu hæð með 20 
fm svölum í einu vandaðasta og fallegasta fjölbýlinu í Vallarhverfi. 
Íbúðin er opin og björt og hefur verið vandað til við hönnun á 
innréttingum og tækjum. Uppl. gefur Sigurður síma 616 8880

Verð: 17.500.000
Herbergi: 3
Stærð: 80.7 fm

SKÁLAHEIÐI 3 – 200 KÓP

Verð: 20.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 75.9 fm

ASPARHOLT 7 – 225 BESSAST

Verð: 47.900.000
Herbergi: 4-5
Stærð: 181.7 fm

KIRKJUVELLIR  9  - 221 HFN

Verð: 23.900.000
Herbergi: 2
Stærð: 85 fm

Vertu velkomin á opin hús

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

OPIÐ
HÚS
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Kaffihúsið í Gerðubergi

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.

Aðstoðarfólk óskast tímabundið til starfa

Helstu verkefni aðstoðarmanneskju (50% staða):
• Aðstoð við framreiðslu veitinga
• Afgreiðsla
• Frágangur og þrif

Hæfni:
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Þjónustulund og leikni í mannlegum samskiptum

Einnig vantar íhlaupafólk til að vinna á kvöldin og um helgar. 
Tilvalið fyrir skólafólk.

Almennur vinnutími: Virka daga frá kl. 10:30 - 14:30. 
Opið er um helgar frá kl. 12:30 - 16:30 og kvöldvinna eftir 
samkomulagi.

Sjá upplýsingar um starfsemi Gerðubergs á www.gerduberg.is
Laun er samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsækjendur þurfa að geta hafi ð störf sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til 7. september n.k.

Vinsamlegast sendið inn umsóknir með upplýsingum um 
menntun og fyrri störf:

Menningarmiðstöðin Gerðuberg, vt. Guðrún Dís Jónatans-
dóttir, staðgengill framkvæmdastjóra, Gerðubergi 3-5, 111 
Reykjavík. 

Netfang: gudrun.dis.jonatansdottir@reykjavik.is, 
sími 575 7700.

Menningar- og ferðamálasvið

Vélvirki, Vélstjóri, Vélfræðingur
NimbleGen Systems óskar eftir að ráð vélvirkja, vélstjóra 
eða vélfræðing til starfa í véladeild fyrirtækisins á Íslandi.

Starfi ð felur í sér viðhald, uppsetningu og stillingar á vélum 
og vélbúnaði sem notaður er í DNA örfl ögusmíði auk 
annarra tilfallandi verkefna.  

Starfsmaður þarf að hafa góða tölvu- og enskukunnáttu, 
vera sveigjanlegur, þjónustulundaður og áreiðanlegur. 
Æskilegt er að viðkomandi geti unnið vaktavinnu ef þörf 
krefur og hafi ð störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar er að fi nna um 
framleiðsluvélar fyrirtækisins 

http://www.nimblegen.com/technology/
manufacture.html

Í boði er spennandi starf í vaxandi 
alþjóðlegu líftæknifyrirtæki.

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá (CV)
 á netfangið: atvinna@nimblegen.com.

Umsóknarfrestur er til 7. september nk.

Nánari upplýsingar veita:
Guðný Einarsdóttir,  Starfsmannastjóri 

gudny.einarsdottir@roche.com s: 414-2125

Hjörvar Halldórsson, Yfi rmaður véladeildar
hjorvar.halldorsson@roche.com s: 414-2115 

NimbleGen Systems útibú á Íslandi
Vínlandsleið 2-4, 113 Reykjavík

www.kopavogur.is

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 vaxtabreytingum á erlendum lánamörkuðum í sam-
ráði við aðkeypta sérfræðiaðstoð.

• Upplýsingagjöf til stjórnenda um framgang og stöðu fjárhagsmál-
efna bæjarsjóðs t.d. með árshlutauppgjörum og skýrslum.

• Stefnumótun í samræmi við markmið bæjarstjórnar um aðhald, hag-
kvæmni og sparnað í innkaupum 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.

.

Fjármála- og hagsýslu-
stjóri er starfsmaður á fjár-
mála- 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. álagn-
ingu gjalda og innheimtu 
þeirra, lántöku bæjarfélagsins, 
áætlanagerð og framkvæmd 
þeirra svo og innkaupa- og 
kostnaðareftirliti. Hann hefur 
yfirumsjón með gerð árs-
reiknings í hendur löggilts 
endurskoðenda og sam-
skipti við hann.  Fjármála- og 
hagsýslustjóri skal tryggja að 
starfsemin sé í samræmi við 
lög og reglugerðir, gildandi 
fjárhagsáætlun, sett markmið 
og ákvarðanir bæjarstjórnar.

Fjármála- og hagsýslustjóri

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.

Kópavogsbær auglýsir eftir fjármála- og hagsýslustjóra.

Furðufi skar ehf sem reka meðal annars Kokkana 
veisluþjónustu, fi skborðin í Hagkaupum og Osta og 

sælkeraborðin í Hagkaupum kringlunni og 
Smáralind. Vantar Bílstjóra sem gæti einnig aðs-

toðað í eldhúsi ásamt fl eiru.

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi  mikla þjónus-
tulund og hæfni í mannlegum samskiptum því 

starfi ð er andlit fyrirtækisins út á við. 
Aldurs takmark er 22 ár.

Áhugasamir sendið tölvupóst á runar@kokkarnir.
is eða hringið í síma 511-4466 milli kl 9 og 17 á 

virkum dögum.

Furðufi skar ehf - Fiskislóð 81a - 101 Reykjavík 

Síðumúli 23 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is

ÖRYGGISGÆSLA

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða í störf öryggisvarða á höfuðborgar-
svæðinu. Um er að ræða fjölbreytt og skemmtileg verkefni til framtíðar.

Umsækjendur þurfa að vera ábyrgir og geta unnið sjálfstætt. Hreint sakavottorð og 
flekklaus ferill eru skilyrði.

Upplýsingar um starfið veitir Magnús Reyr Agnarsson í síma 580 7000 eða á
magnus@securitas.is. Umsækjendur geta fyllt út umsókn á vef Securitas 
www.securitas.is. Umsóknafrestur er til og með 1. September

Í boði eru samkeppnishæf laun og krefjandi störf hjá traustu og framsæknu fyrirtæki 
með samhentan hóp starfsmanna. Lögð er áhersla á góð starfsskilyrði og möguleika 
starfsmanna til að vaxa og dafna með fyrirtækinu.

ÖRYGGISVERÐIR Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
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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
 • Ræstingar
Baugur:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi 
  v/ sérkennslu
Dalur:  554 5740
 • Leikskólak.þroskaþjálfi/leiðbein. 
 • Starfsmaður í skilastöðu 1. sept.
Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari
Fífusalir:  570 4200
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólakennari - myndlist, tónlist
 • Leikskólakennari - íþróttasalur
Grænatún:  554 6580
 • Leikskólakennarar 
 • Leikskólak/þroskaþj. 100% 
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennarar/leiðb.
 • Sérkennslustjóri, sem fyrst
 • Stuðningsaðili við fatlað barn
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

Rafvirkjar
Vantar vanan rafvirkja með fjölbreytta 
reynslu. Tungumálakunnátta æskileg. 
Upplýsingar í síma: 898-2875. 

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn  

 og unglinga með sérþarfir
 • Aðstoð við heimilisstörf
 • Ráðgjafar í Unglingasmiðjuna, 
  sem er barnaverndarúrræði fyrir 
  13 til 16 ára unglinga
ÍTK – Hóllinn, félagsmiðstöð
 • Forstöðumaður

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
 • Umsjónarkennari á yngra stig 
 • Stundakennari
 • Stundakennari í forföll
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Hörðuvallaskóli:
 • Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
Kársnesskóli:
 • Stuðningsfulltrúi
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50% e. hád.
 • Gangavörður/ræstir 100%
Lindaskóli:
 • Stærðfræðik. í 8.-10. bekk, tímab.
 • 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
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl
 • Skólaliði II, gangav/ræstir 100%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

NTC HEILDSALA
Óskum eftir starfsmanni

í fullt starf á heildsölu NTC.
Hæfniskröfur.

Reynsla af heildsölustörfum
Góð tölvukunnátta

Hæfni í mannlegum samskiptum

Áhugasamir sendi umsókn á
helga@ntc.is

NTC er leiðandi tískuvörufyrirtæki sem rekur nokkrar af
þekktustu fataverslunum landsins ásamt öflugri heildsölu.

Laugavegi 91 | s.: 512 1700 | fax: 512 1725

r.r.

Héraðsverk á Egilsstöðum

Framkvæmdastjóri óskast
Héraðsverk ehf. er verktaktakafyrirtæki sem sérhæfi r sig 
í vegagerð, jarð- og byggingarvinnu. Framkvæmdastjóri 
stjórnar og samhæfi r starfsemina.

Starfssvið
• Samræming og áætlanagerð.
• Stjórnun og rekstur.
• Öfl un nýrra verkefna, tilboðsgerð.
• Stefnumótun og markmiðssetning.
• Starfsmannamál o.fl .

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknifræði, 
  reksturs- eða viðskiptafræði.
• Stjórnunarreynsla.
• Skipulags- og leiðtogahæfni.
• Reynsla í jarðvinnu.

• Frumkvæði.

Verkstjóri/verkefnastjóri óskast
Einnig vantar verkstjóra/verkefnastjóra vegna aukinna 
umsvifa til að stjórna stærri verkefnun. Vinnan er að mestu 
úti á landi, venjulega er unnið í 10 daga og frí í 4 daga.

Starfssvið
• Verkstjóri ber ábyrgð á framkvæmd einstakra verka.
• Stjórnar verkinu á sem hagkvæmastan hátt með tilliti til undirverktaka.

Hæfniskröfur:
• Verkfræðingur, tæknifræðingur, iðnmeistari eða sambærilegt.
• Þekking á jarðvinnuframkvæmdum og vegagerð.
• Talnaglöggur með þekkingu á uppgjöri verklegra framkvæmda.

• Samskiptahæfni og sveigjanleiki.

Upplýsingar veitir Lúðvík í síma 897 7518. 
Umsóknir skulu sendar á netfangið ragnheidur@khb.is 

eða í pósti: 
Starfsmannastjóri, Kaupvangi 6, 700 Egilsstaðir.
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Þroskaþjálfar
Áhugavert og 
fjölbreytt starf

Þroskaþjálfi  óskast til starfa í gróðurhúsi við 
Bjarkarás. Um er að ræða 100% starf sem er 

laust frá 1. september 2008. 

Áhersla er lögð á að þeim einstaklingum sem 
sækja þjónustu í Bjarkarás standi til boða að starfa 
í gróðurhúsinu. Vinnan felst í því að skipuleggja og 
þróa innra starf gróðurhússins í samvinnu við starf-
andi garðyrkjufræðing. Á veturna færist staðan inn í 
Bjarkarás í 3-4 mánuði.

Bjarkarás er hæfi ngarstöð sem er opin frá 8:30-16:30 
virka daga.  Þangað sækja 45 einstaklingar þjónustu 
og þjálfun.  

Umsóknir þurfa að berast í Bjarkarás Stjörnugróf 9 
og nánari upplýsingar veita Þórhildur Garðarsdóttir 
og Valgerður Unnarsdóttir í síma 414-0540. Einnig 
veitir starfsmannastjóri félagsins upplýsingar í síma 
414-0500.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Áss 
styrktarfélags og Þroskaþjálfafélags Íslands.  

Egilsstaðir sími 470 3000 • Fax 471 1971
 Lagarás 17 - 19 • Opið alla virka daga frá 8-16

Hjúkrunarheimilið Sundabúð, Vopnafi rði:

Hjúkrunarfræðingur 
– afl eysing í eitt ár

Stofnunin vill ráða  hjúkrunarfræðing frá 1. okt 
eða eftir samkomulagi. 

Hjúkrunarheimilið Sundabúð Vopnafi rði er 12 rúma 
legudeild fyrir aldraða í starfstengslum við heilsugæslu-
stöð. Starfi nu fylgir bakvaktaskylda. Styttra ráðninga-
tímabil kemur einnig til greina. 

Laun eru samkvæmt aðalkjarasamningi Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga og stofnanasamningi hjúkrunar-
fræðinga og Heilbrigðisstofnunar Austurlands.

Umsóknarfrestur er til 10. sept nk.

Upplýsingar um störfi n veitir Emma Tryggvadóttir, 
hjúkrunarstjóri í síma 473 1320 og 860 6815 eða 
emma@hsa.is og umsóknir berist henni eða Þórhalli 
Harðarsyni, fulltrúi forstjóra, thorhallur@hsa.is 
Póstáritun er Heilbrigðisstofnun Austurlands, 
Sundabúð, 690 Vopnafjörður.

IÐJUÞJÁLFI
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra óskar eftir að ráða 
iðjuþjálfa til starfa. Um er að ræða 100% starf en 

möguleiki er á hlutastarfi .  

Iðjuþjálfun hjá Æfi ngastöð SLF er fólgin í þjónustu við börn 
með frávik í hreyfi þroska og hreyfi hömlun. Unnið er með 
dagleg viðfangsefni barna sem tengjast eigin umsjá, leik, 
námi og tómstundaiðju. Lögð er áhersla á samvinnu við þá 
sem að málum barnsins koma. Sjálfstæði í vinnubrögðum 
og góð samskiptahæfni er nauðsynleg. 

Starfsmannastefna félagsins er fjölskylduvæn og þar ríkir 
jákvæður og góður starfsandi.   

Æfi ngastöð SLF er á Háaleitisbraut 13 í Reykjavík og rekur 
auk þess iðjuþjálfadeild í Hafnarfi rði. 

Umsóknarfrestur er til 10. september. Nánari upplýsingar 
veitir Gerður Gústavsdóttir yfi riðjuþjálfi  í síma 535-0926.

KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is - www.job.is

Félagsmiðstöðin
Hóllinn

• Laust er til umsóknar starf forstöðu-

manns við félagsmiðstöðina Hólinn í 

Digranesskóla. 

 Um er að ræða 100% stöðugildi.

Starf forstöðumanns er fjölbreytt og krefjandi 

og í því felst m.a.

• Daglegur rekstur félagsmiðstöðvar, inn-
kaup, bókhald og ráðningar á starfsfólki.

• Skipulag innra starfs og eftirfylgni með 
því.

• Stuðla að virku klúbbastarfi og stuðningi 
við annað félagsstarf.  

• Hvetja unglinga til þátttöku og ýta undir 
sköpunargleði þeirra og ábyrgð. 

• Stuðla að virku samstarfi við foreldra, 
skólastjórnendur og annað samstarfsfólk. 

• Samstarf um sameiginlega viðburði 
félagsmiðstöðva ÍTK og Samfés.

Krafa er gerð um menntun á sviði tóm-
stunda, uppeldis og eða félagsvísinda eða 
sambærilega menntun.
Einnig er gerð krafa um færni í mannlegum 
samskiptum og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Reynsla af starfi félagsmiðstöðva er æskileg.
Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um 
starfið.

Umsóknum skal skilað á þar til gerðum eyðu-
blöðum, sem fást í afgreiðslu þjónustuvers 
Kópavogsbæjar.  Einnig er hægt að skila umsókn-
um á job.is.
Umsóknarfrestur er til 5. september 2008.

Nánari upplýsingar veitir verkefnisstjóri 
tómstundamála á tómstunda- 

og menningarsviði 
Fannborg 2, sími 570 1600 

netfang: arnam@kopavogur.is

Verslunin TOUS í Smáralind óskar eftir starfsfólki bæði 
í fullt starf og hlutastarf. Umsækjendur þurfa að vera 

þjónustulundaðir, samviskusamir, reyklausir, sýna 
frumkvæði og æskilegt er að þeir séu eldri en 25 ára.

TOUS er skartgripaverslun frá Barcelona á Spáni en 
selur einnig töskur og ýmsa fylgihluti. Nánari upp-

lýsingar um fyrirtækið og vörurnar má fi nna á 
heimasíðu fyrirtækisins www.tous.com

Umsóknir skulu sendar ásamt ferilskrá 
og mynd á tousiceland@tous.com

Starfsfólk óskast  
Ertum að leita að starfsmönnum fyrir 
nýja verslun The Pier á Vesturlandsvegi 
sem opnar þann 4. Október  n.k .

Starfsfólk óskast í 100% störf  sem og í 
hlutastörf  og þurfa að geta hafi ð störf 
um miðjan September.

Umsóknir berist til trausti@pier.is eða í 
verslun The Pier í turninum Smáratorgi 3

The Pier er húsgagna og gjafavöru-
verslun sem sérhæfi r sig í að bjóða 
uppá sérstakar og spennandi vörur á 
mjög góðu verði.

Framkvæmda- og eignasvið 

Óskað er eftir rekstrarstjóra til starfa hjá 
hverfastöð Gatna- og eignaumsýslu 
Reykjavíkurborgar á Stórhöfða. 

Hverfastöðin á Stórhöfða sinnir eftirfarandi verkefnum 
fyrir Grafarvog, Grafarholt og Ártúnshöfða: 
• Viðhald malbikaðra og hellulagðra hraðahindrana. 
• Viðhald göngustíga, gangstétta, kantsteina og áningarstaða. 
• Hreinsun og viðhald ruslastampa. 
• Grassláttur og grasviðgerðir. 
• Viðhald girðinga, leikvalla og leiktækja. 
• Vorhreinsun opinna svæða. 
• Áramótabrennur, uppsetning og hirðing jólatrjáa. 
• Snjómokstur, hálkueyðing og hreinsun niðurfalla. 

Starfssvið
• Daglegur rekstur hverfastöðvar. 
• Stjórnun starfsmanna hverfastöðvar sem eru að jafnaði 
  18 talsins en allt að 70 á sumrin.
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra. 
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
• Fylgjast með viðhaldi og öryggi bíla, véla og tækja 
  hverfastöðvar.
• Fara yfi r birgðahald og panta “hráefni” sem notað er í 
  viðhaldsverkefnum.  

Menntunar- og hæfniskröfur
• Iðnmenntun / rekstrarmenntun og/eða víðtæk reynsla 
  í sambærilegu starfi .
• Hafa þekkingu og reynslu á sviði viðhalds og verkstjórnar.
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi.
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta.
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.  
• Þekking á borgarkerfi nu er æskileg. 
• Bílpróf.

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður 
geti hafi ð störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi starfsmanna-
félags.

Nánari upplýsingar um störfi n veitir Þorsteinn Birgisson 
tæknilegur rekstrarstjóri þjónustumiðstöðvar í síma  411-1111.  

Umsóknarfrestur er til 8. Sept. 

Sótt er um starfi ð á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”.  -  
Rekstrarstjóri á Stórhöfða.

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.

Rekstrarstjóri

Langar þig að vinna hjá 
vinalegustu hótelkeðju Íslands?  

Eftirfarandi störf eru í boði:
Fosshótel Baron í Reykjavík
Starfsmenn á morgunvakt til að framreiðslu morgunverðar. 
Fullt starf eða hlutastörf eru í boði. Vinnutími frá 6:00 til 
14:00. Æskilegt að viðkomandi hafi  bíl til umráða.
Yfi rþerna 100% starf. 

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Fosshótel Reykholt
Starfsmenn til almennra hótelstarfa. 100% störf. Fæði og 
húsnæði í boði.
Hæfniskröfur:
• Reynsla af svipuðu starfi  æskileg
• Viðkomandi þarf að tala mjög góða ensku (íslenska og 
  pólska kostur en ekki skilyrði)

• Þjónustulund, gestrisni og vingjarnleiki

Umsóknareyðublöð má nálgast á www.fosshotel.is  eða í móttöku 
á Fosshótel Baron. Viðkomandi þarf að geta hafi ð starf sem fyrst. 
Nánari upplýsingar veitir Sigríður hótelstjóri (Fosshótel Baron) í 
síma 562 3204 eða sigridur@fosshotel.is og Vladimir (Fosshótel 
Reykholt) í síma 435 1260 eða vladimir@fosshotel.is
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Vélaviðgerðarmaður
Íshlutir ehf óska eftir starfsmanni, vönum 

þungavinnuvélaviðgerðum og líkum tækjum á 
vélaverkstæði. Þekking og reynsla í viðgerðum 

á rafmagns og vökvakerfum æskileg.

Leitað er að kröftugum einstaklingi með ríka þjónustu-
lund og tilbúin að takast á við krefjandi verkefni auk 

ferðalaga. Þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Upplýsingar gefur Samúel Sigurðsson 
í síma: 575 2400 og 693 3213 eða 

atvinna@ishlutir.com

Íshlutir ehf Völuteig 4 270 Mosfellsbæ
Sími: 575 2400.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leikskólum

Leikskólar    
Hlíðarberg  (565 0556 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun

Hraunvallaskóli  (664 5835 sigrunk@hraunvallaskoli.is)
Þroskaþjálfi 
Leikskólakennara/starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Hvammur   (565 0499  hvammur@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun

Hörðuvellir ( 555 0721 horduvellir@hafnarfjordur.is)
Þroskaþjálfi /leikskólasérkennari (75-100%)

Norðurberg (555 3484 nordurberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar

Stekkjarás (517 5920/664 5862 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Deildarstjóri á ungbarnadeild

Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun. 

Allar upplýsingar um störfi n gefa skólastjórar viðkomandi 
skóla. Sjá nánar á heimasíðum skólanna. Karlar jafnt sem 
konur eru hvattir til að sækja um störfi n.

Fræðslustjórinn í Hafnarfi rði

Internet Ráðgjöf    
Til sölu viðskiptasérleifi  á sviði internet 

ráðgjafar og vefsíðugerðar. Frábært dæmi 
fyrir sjálfstætt starfandi einstakling. 

Upplýsingar í síma 825-0090.

Til leigu
Til leigu 77m2 snyrtilegt skrifstofuhúsnæði í 

Ármúla 24. Húsnæðið er laust.

Upplýsingar veitir Óskar í síma 5852800 eða 8925990 

Skagfi rska söngsveitin

SÖNGFÓLK !
Hefur þú áhuga á að taka þátt í skemmtilegu 
og metnaðarfullu kórstarfi ? Ef svo er, þá er 
Skagfi rska söngsveitin í Reykjavík rétti kórinn 
fyrir þig.

Dagskrá vetrarins verður m.a skemmtileg 
blanda af íslenskum og ungverskum lögum 
ásamt söngleikjatónlist.

Hafðu samband við kórstjórann okkar, 
Renáta Iván í síma 697 4603 eða sendu póst 
á renata.ivan@hotmail.com Raddpróf verða 
8.september kl 19:00 og fyrsta æfi ng 
15.september  kl 20:00     

www.skagfi rska.is

Skagfi rska söngsveitin

Innkaupaskrifstofa

F.h.  Strætó bs. er óskað tilboða í 
akstur byggðasamlagsins Strætó bs. 
Óskað er eftir tilboðum í akstur strætisvagna á 19 leiðum 
byggðasamlagsins Strætó bs. á höfuðborgarsvæðinu og til 
Akraness á árunum 2010 - 2017. Akstur samkvæmt verk-
skilmálum hefst 1. janúar 2010. 

Verkinu er skipt upp í 4 verkhluta og verður að hámarki 
samið um 3 verkhluta við einn og sama verktaka. Áætlað 
er að til alls verksins þurfi  46 strætisvagna af mismunandi 
stærðum, auk varavagna.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Útboðsgögn verða seld á geisladiski á kr. 15.000 í síma- 
og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, Tjarnargötu 
11, 101 Reykjavík.

Kynningarfundur verður haldinn í Ráðhúsi Reykjavíkur 
þann 11. september 2008 kl. 14:00.

Um er að ræða 2ja umslaga kerfi :
Móttaka tæknilegra upplýsinga og verð-tilboða er: 
14. nóvember 2008 kl. 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
Tilkynning um hæfi  bjóðenda og opnun verð-tilboða er: 
1. desember 2008 kl. 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur. 12139

Gott viðskiptatækifæri
Veitingarekstur/Aðstaða upp á 16 fm. á Stjörnutorgi  

Kringlunnar til sölu. Hagstæð og þægileg kaup. 

Upplýsingar veitir Kristinn í síma: 898-7924 

Fyrirhugað er að halda eftirtalin námskeið í Reykjavík fyrir 
stjórnendur ökutækja sem vilja öðlast réttindi (ADR-skírteini) 
til að fl ytja tiltekinn hættulegan farm á vegum á Íslandi og
annars staðar á Evrópska efnahagssvæðinu

Grunnnámskeið (fl utningur á stykkjavöru)
(fyrir utan sprengifi m- og geislavirk efni):  1. - 3. september 
2008.

Flutningur í tönkum:  4. - 5. september 2008.

Flutningur á sprengifi mum farmi   6. september 2008.

Skilyrði fyrir þátttöku á námskeiði fyrir fl utning í tönkum og 
fl utning á sprengifi mum farmi er að viðkomandi hafi  setið 
grunnnámskeið (stykkjavörufl utningar) og staðist próf í lok 
þess.

Skrá skal þátttöku og greiða námskeiðs- og skírteinisgjald í 
síðasta lagi fi mmtudaginn 28. ágúst 2008.

Skráning og nánari upplýsingar hjá skrifstofu Vinnueftirlitsins í 
Reykjavík, Bíldshöfða 16, sími 5504600.

ÚTBOÐ
Verkið felst í grafa fyrir lögnum og leggja sniðræsi, stofnlagnir, 
götulagnir, brunna, götuniðurföll  og koma fyrir rotþró.
Verkið er skipt í fjóra áfanga. Nú eru boðnir út áfangi eitt 
og tvö. Í fyrsta áfanga felst að grafa fyrir og leggja sniðræsi 
meðfram Kálfá. Þessu sniðræsi er ætlað að taka við þeim 
skolpútrásum sem nú eru leiddar í Kálfá. Koma skal fyrir nýrri 
rotþró sem þjónað getur  allri byggðinni.  
Í öðrum áfanga felst að grafa fyrir lögnum, brunnum og 
niðurföllum í götunni Hamragerði. Ganga skal frá heim-
æðum inn á lóðir og tengja núverandi hús inn á nýja tvö-
falda frárennslislögn. Einnig er í þessum áfanga lögn vestur 
að stofni lögðum í fyrsta áfanga. Reiknað er með að gatan 
hafi  áður verið jarðvegsskipt á fastan botn. Í öðrum áfanga 
er ekki miðað við að yfi rborð götunar verði tekið (þ.e. ekki 
malbik né efra burðarlag) því er einungis miðað við að sand-
föng niðurfalla verði frágengin í réttum hnitum og tengd við 
regnvatnslögn. 

Helstu magntölur eru:
- Gröftur   5.076 m3
- Fleygun/sprengingar  692 m3
- Fyllingar burðarhæft efni 1.559 m3 
- Fráveitulagnir   1.431 m
- Rotþró    41.000 L

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi á 
heimasíðu Verkfræðistofu Suðurlands.

Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa 
samband við Finn í síma 482 3900, eða með tölvupósti til 
fi nnur@verksud.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og 

netfang og fá í kjölfarið úthlutað aðgangi að FTP svæði 
Verkfræðistofunnar þar sem gögnin eru vistuð.

Verklok eru áætluð 29. nóvember. 2008. 
Opnun tilboða fer fram mánudaginn 1. September 2008, 

kl. 11.00 á Verkfræðistofu Suðurlands.

Móttaka - hlutastarf
IÐAN fræðslusetur óskar eftir að ráða tvo starfsmenn 
í móttöku. Starfið felur í sér móttöku og símasvörun, 
umsjón fundarherbergja auk undirbúnings funda og 
námskeiða. Starfið felur einnig í sér vefskráningar, bók-
anir, aðstoð við vinnslu námssamninga og sveinsprófa 
og önnur tilfallandi skrifstofustörf. 

Leitað er að einstaklingum sem hafa jákvætt viðmót og 
fallega framkomu. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi 
góða tölvufærni og reynslu af skrifstofustörfum eða 
þjónustu.

Starfshlutfall og vinnutími eftir nánara samkomulagi.
Viðkomandi þurfa að hefja störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 29. ágúst n.k. 

Umsóknum skal skilað til framkvæmdastjóra IÐUNNAR 
á netfangið: hildur@idan.is

IÐAN fræðslusetur ehf. er öflugt þekkingarfyrirtæki sem 
varð til við samruna fjögurra fræðslumiðstöðva í iðnaði 
og ferðaþjónustu vorið 2006. Um áramótin 2006/2007 
bættist síðan Fræðslumiðstöð bílgreina í hópinn.

Hlutverk IÐUNNAR er fyrst og fremst að bæta hæfni 
fyrirtækja og starfsmanna í bíl-, bygginga-og málmiðn-
greinum, prentiðnaði og matvæla- og veitingagreinum.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar er óskað eftir 
umsóknum um þátttöku í alút-
boði vegna nýs Grunnskóla við 
Úlfarsbraut 122 - 124, 113 Reykjavík.
FORVAL - ALÚTBOÐ 
Verkið nær til hönnunar, byggingar og fullnaðarfrágangs 
húss og lóðar.

Skólabyggingin er brúttó um 4.800 m², sem dreifast á 
tvær hæðir. Skólalóðin er brúttó um 23.208 m².
Skiladagur verksins er áætlaður 15. júní 2010.
Forvalsgögn fást afhent frá og með 27. ágúst 2008 í síma- 
og upplýsinga-þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, Tjarnargötu 
11. Skilafrestur umsókna er eigi síðar en: 15. september 
2008 kl. 16:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur. 12180

Til sölu

Útboð

Útboð

Til leigu

Tilkynningar

18



100 % Lán Ford Ranger árg. 2003, 4x4 
dísel, ek 130 þ.km, einn eigandi frá 
upphafi, dráttarkrókur o.fl. V.880.000.- 
Listaverð: 1.280. þús.,s. 567-2000 og 
698-0066.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Range Rover Sport SE Diesel, 
árg.06/2006, ek.27þús, sjálfsk, leður, 
dráttarbeisli, omfl. Verð 8200þús.kr, 
Tilboð 6990 stgr!!!!!!!!!!!

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.

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

Til sölu Ford Econoline árg 90.Bíll í topp 
lagi,ekkert ryð, 4x4.er á,35,tommu, vél 
6.6 L,Duramax.verð 1500 Þ. Uppl. í s. 
892 8425.

38“ LC120
2005 model, 5 gíra sjálfsk, ekinn 
100þkm, loftlás að framan, grillgrind, 
kastarar, kassi á afturhurð, aukatankur 
ofl. Verð 5,690 uppl s 618-4444 og 
618-4440

Til sölu Ford Mustang GT Coupe 
Premium 4.6 V8. Árg. ‘05, ek. 1600 km. 
Ssk., með öllum aukabúnaði. Uppl. í s. 
892 0378.

Eðalbenz til sölu. Benz 300 SD, 1979 í 
mjög góðu standi, nýkominn frá USA, 
óryðgaður. GETUR GENGIÐ FYRIR 
NOTAÐRI MATAROLÍU, ÓKEYPIS. fæst 
á 1,2 m. Uppl. í s. 899 0410

01 duramax. ek. 139.000 km. 35“ álkassi 
á palli. nýsk. Uppl. í s. 862 0429.

Til sölu Mazda 3 árg ‘06. Ek. 55 þús. 
Vetrar/sumardekk, álfelgur. Verð 
1.990.000.Yfirtaka á ávílandi láni ca. 
1.500.000 þús.+ uppítaka á eldri bíl. 
(afborgun nú ca. 30.000 á mánuði 
SP-fjármögnun). Tilboð óskast. Uppl. Í 
síma: 822-0102

Audi Q7. Ek. 20 þ. km. V. 7,9, tilboð: 7,1. 
Áhv. 5,4. S. 770 4849.

BMW 850 árg.91’ e.250 þus. Verð til-
boð! Skoða skipti á jeppa eða mót-
orhjól.Uppl. s. 8203478- hosier@visir.is

VW Pasat árg.03’ ek. 250 þus.km. Verð 
tilboð! Skoða skipti á jeppa eða mótor-
hjól. Uppl. s. 8203478- hosier@visir.is

Toyota Avensis ‘99 ek:144þ. rafm í 
rúðum ofl.Sumard á álfelgum+vetrad á 
álfegum.verð 470þ. áhv250þ vaxtalaust 
lán afb 17þ á mán. uppl:8214031

Peugeot árg. ‘05, beinsk. Ek. 60 þ. V. 
5,4 millj. S. 848 4974.

Eyðslulítill Bíll!
Skoda Octavia 98’ ek. 114þ. Mjög vel 
með farinn, eyðir litlu. Fæst gegn yfir-
töku. Uppl. í S. 699-7800.

 0-250 þús.

Til sölu Hyundai Coupe klesstur ónýt-
ur, 2000cc vél/kassi, sportfelgur. 868-
9876

 250-499 þús.

Toyota Corolla Terra árg. ‘00 sk. ‘09 ek. 
106 þús. Vel með farinn. Smá lagf. V. 
325 þús. strg. S. 692 5444 & 695 1722 
& 565 8038.

 500-999 þús.

Opel Astra GL Ecotec 1600 5 dyra 
Bensín Beinskiptur Traustur og góður 
bíll. Árgerð 2003. Ekinn 87.000. Ný 
heilsársdekk. Ný tímareim í 70. þús. 
km. Næsta skoðun okt. 2009. Verð: 
900 þús. s. 661 1262

Renault Clio 2002. Vel við haldið hjá 
viðurkenndum verkst. Vetrardekk. 
Staðgr.550 þús. Sjöfn 8919003

 1-2 milljónir

TOYOTA LAND CRUISER 90 GX Diesel 
Beinsk. Ekinn 158Þ Verð 1700Þús 
6634603/gls@simnet.is

 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.

chevrolet equinox jeppi 2006 ek 
8000km leður álfe fjórhjólad v 3390þ 
lán 2950 yfirtaka á láni og hann er þinn 
s 8964562

 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.

Til sölu Honda cr-v. Árg.’08. Yfirtaka á 
lánum, engin útborgun. Er með aukab. 
Uppl. í s. 699 3328

38“ LC90
Toyota LC90 38“ breyttur árg 99 ek. 
188 þ.km, sjálfsk, grind, kastar, tjakk-
festingar, kassi á afturhurð ofl ofl Verð 
2,290þ skipt ath uppl s 618-4444 og 
618-4440

Lærðu að stunda jóga heima hjá þér. 
10 vikna námskeið í Lækjarskóla með 
Guðjóni Bergmann. Skráning á www.
gbergmann.is.

 Takið eftir Til sölu er Honda CR-V árg. 
‘98 s.sk. Í góðu ástandi. Skoðaður ‘08 
Uppl. í síma: 695-3843

Aupair eða amma óskast við erum 
5 manna fjölskylda sem óska eftir 
aðstoð. Um er að ræða að fara með 
og sækja í leikskolann og sinna léttum 
heimilisstörfum. We are looking for an 
aupair that loves kids and take care of 
the house.

 Fornbílar

Saab 96 árg. ‘74 til sölu. V. 550 þús. 
strg. Uppl. í s. 865 3077.

 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 Citroen Berlingo árg. 2001. 
Keyrður 80.000. Bíll í toppstandi, nýr 
hljóðk. og nýjar bremsur. Ný skoðaður. 
Verð 625.000 Upplýsingar í síma 587 
1300

Tek að mér flutning hvert sem er. Er 
með miðlungs og stóran bíl. Elli bílstjóri 
ehf S:691-1068

 Hópferðabílar

 Til sölu M. Benz Turismo 49 farþ, árg 
07/01, ekinn 378 þúsund, öryggisbelti, 
klósett, kaffivél, Dvd og fl. Góður og vel 
með farinn bíll. upplýsingar s. 660 1303 
& 660 1305, einnig á www.ruta.is

Strætó til sölu með góðu aðgengi fyrir 
fatlaða, lítið ekinn. uppl. sími 893-
1058

Til sölu M.Benz Vario árg.’99. Ek.170 þ. 
Sæti fyrir 17 farþega. Nýsprautaður hvít-
ur. Tilboð óskast. Uppl. í s. 892 2143.

 Vörubílar

Til sölu Bens Actros 2655 árg 2007. 
A.D.R bíll og Kruz vagn 2007. upp 
695 6520.

 Mótorhjól

Triumph Sprint ST 1050 ‘05 ek. 2.500 
milur Sjón er sögu ríkari! ásett verð 
1350 þ. eða tilboð áhvílandi 750þ., 
skipti mö. á bíl Uppl. í s. 8987356

Til sölu Peugeot XPS 50 cc. Skráð 09.05 
Vel með farið hjól, ekið aðeins 3.200 
km. Tilboðsverð 230.000 stgr. Uppl. 
8224200

Suzuki DR 400SM árg 2007 ekið 200 
mílur verð 700þ. Til sölu hjá Hjólasport 
ehf. Uppl. í s. 893 4751, hjolasport@
simnet.is og á 123.is/hjolasport

Suzuki DR 400 árg 2006 ekið 4200 
mílur verð 550þ Til sölu hjá Hjólasport 
ehf. Uppl. í s. 893 4751, hjolasport@
simnet.is og á 123.is/hjolasport

Sky time 50cc árg 2006 ekið 120 km 
verð 150þ. Til sölu hjá Hjólasport ehf. 
Uppl. í s. 893 4751, hjolasport@simnet.
is og á 123.is/hjolasport

Sky time 50cc árg 2006 ekið 550 km 
verð 240þ. Til sölu hjá Hjólasport ehf. 
Uppl. í s. 893 4751, hjolasport@simnet.
is og á 123.is/hjolasport

Yamaha Raptor árg 2006 eins og nýtt 
verð 480þ. Til sölu hjá Hjólasport ehf. 
Uppl. í s. 893 4751, hjolasport@simnet.
is og á 123.is/hjolasport

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

Til sölu
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Suzuki V Strom DL 1000 árg 2005 
Ekið 6400 mílur Verð 960þ Til sölu 
hjá Hjólasport ehf. Uppl. í s. 893 4751, 
hjolasport@simnet.is og á 123.is/hjola-
sport

KTM 250 SX-F árg 2008. Ekið 30 tíma. 
Yfirfarið og skipt um olíu á 5 tíma fresti. 
Tilboð + yfirtaka á láni (c.a. 17.000 á 
mán) s: 895 2123

Yamaha R 6 árg. ‘03 Mynd og nánari 
uppl. www.69.is

 Vespur

VENTO vespa árg. 06. Nýsk. og lítið 
keyrð. Verð 150þús. Hjálmur fylgir. 
S:8430345

 Fjórhjól

Til Sölu nýtt Polaris Sportman 800 m. 
spili, töskum, álfelgum, hiti í handföng-
um. Ekið 340km. V. 1480 þ. Uppl. í s. 
697 9003.

Til sölu fjórhjóladekk 25x10x12 & 
25x8x12 Verð 8þ. kr. stk. Uppl í s. 
698 0907.

 Hjólhýsi

T@B ‘04 ísskápur 12v/gas/ac, gaselda-
vél fortjald, gashitari, vaskur Verð 1,0m 
S. 661 4358

 Fellihýsi

Til sölu CHALET A LINER árg. 2003 14 
fet, með sólarsellu og fortjaldi. Verð kr. 
1.000.000. Upplýsingar í síma 892 2874 
eftir kl. 16:00

Shadow Cruiser Pallhýsi árg. 1992 í 
mjög góðu ástandi. Verð kr. 300.000 
stgr. Uppl. í símum 462-4148 og 659-
4148.

Coleman fellihýsi árg ‘98 til sölu með 
fortjaldi og steríó græjum. 220 raf-
magnstenging. Vel með farið. Fæst 
gegn yfirtöku á láni eða önnur sala. 
Uppl í s 421 3721 eða 846 4453.

Coleman Cheyenne 10 fet ‘02 Vel með 
farið, nánast með öllu. T.d. heitt vatn, 
rafmagn, sólarsella o.fl. Uppl. í s. 698 
0806.

Palomino Colt árg. 2002, vel með farið. 
Miðstöð, fortjald, svefntjöld, 2 gaskútar 
ofl. Verð 750þús., Tilb. 550þús. Uppl.í 
síma 660-5998

 Vinnuvélar

Til sölu malarvagn árg. ‘88 3 öxla. 
Framhásing lyftanleg. Tilboð óskast. 
Sími 892 3926.

 Bátar

Til sölu mótunar bátur allur endur-
bygður 2007.þarfnat loka, frágángs,að 
innan.Báturinn selst sér eða með,öllum 
tækjum nýum þ.á.m Vél og vélbúnaði. 
Uppl. í s. 892 8425.

Til sölu nýr BAYLINER 175 með 130 hp 
3.0 Mercruiser vél. Ath. skipti á jeppa. 
Uppl. í s. 894 0632.

Til sölu Kviksilver pilothouse 580 m/
utanborðsmótor, Gps m. Íslandskorti, 
plotter og webasto-miðstöð. Verð 
2,7m. Uppl. í s. 698 0907.

 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

 Hjólbarðar

Glæsilegar felgur undir BMW X5 
275/40-20“ með Scorpion vetrardekkj-
um. verð 220,000 (nýtt 440,000) 
Subaru álfelgur og nelgd vetrardekk. 
verð 60,000kr Passat stálfelgur með 
VW koppum og hálfslitin dekk . verð 
16,000kr s.8961312

 Varahlutir

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

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

Almenn þrif í heimahúsum, skrifstofum 
og öðru sem við kemur hreingerning-
um. Uppl. í s. 897 3422 & 846 5652.

 Garðyrkja

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

 Málarar

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

vönduð vinna. Gerum verðtilboð 
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. Besta verðið !! Stórir bílar s. 
899 7188 & 692 7078. Millibílar s. 
659 1047.

 Húsaviðhald

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

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.

Byggingarfélag getur bætt við sig verk-
um, tímavinna eða tilboð. Uppl. í s. 
847 1430.

 Dulspeki-heilun

Heilun fyrir slökun, jafnvægi og teng-
ingu við sjálfan þig. Sími:8564714

 Nudd

Whole body massage. Tel. 849 5247.

 Spádómar

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

 Útilegudót

Er með Garmin 278 eitt fullkomnasta 
leiðsögutækið á markaðnum í dag. 
Hentar á hjól, í bílinn eða nánast hvað 
sem er. verð 70,000kr (nýtt 130,000) 
Einungis notað tvisvar. S.8961312

 Til sölu

Eftirlitsmyndaélar, mikið úrval kerfa. 
Leiga eða sala. videocom.is s. 588 
8850.

Ódýr bíll fyrir skólann. Mitsubishi Lancer. 
Kr. 60 þús. Nýsk. sumar- og vetrardekk. 
Einnig rafmagnsrúm frá Betra bak með 
nuddi og tempur dýnu. Kr. 250 þús. 
(399 í búð). Uppl. 8995331

 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 sölu svart pólerað Kawai píanó. verð 
ca 250,000 uppl í síma 8948445

Okkur bráðvantar gott og ódýrt píanó 
sem fyrst. Sími 895-9700

 Hljómtæki

Hljóðkerfi - 2x400w hátalarar+stand-
ar, Yamaha 12/4 mixer, mic+standur, 
+ kaplar. Nýtt kostar yfir 400.000þús 
- 1árs gamalt, lítið notað selst á 
300.000. www.kjalfell.is uppl. 863-
6002 (Kristján)

 Tölvur

Stórútsala á gæludýravélmeninu Pleo.
Aðeins 25000 kr jón 6961311

 Til bygginga

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

Viðhaldsfrítt Pallaefni Til sölu á hálfvirði, 
4 litir og 3 útlit í boði. 150*25 mm. 
5,4m. Uppl. veitir Jóhannes í síma 869 
9229 hjá JEL ehf. Hringdu núna!

Óska eftir vinnuskúr með rafmagstöflu. 
Sími 8628167.

Til leigu ál-dokamót 40lm í tvöföld-
un, byggingakrani og traktorsgrafa s. 
8652954.

Til sölu notað: Dokar, zetur „2x“4 + 
ýmisl. timbur Gott verð. S: 8650046

 Verslun

Sparið með netverslun www.isbutrade.
com Flott barnaföt, skór á aðeins kr. 
1990.

 Ýmislegt

NUDDPOTTUR - rafm. nýl. 6 manna 
til sölu. Frá Cal Spa (Vatnsvirkinn). 
375þús. (nýr ca. 800þús.) S:8650046

 Heilsuvörur

5-7 kíló á 9 dögum með Aloe Vera. 
Nánari uppl. í síma 77 22 885, 
Sigríður.

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.

 Snyrting

Naglaskóli La Fame
Boðið er uppá námskeið í 
naglaásetningu, námskeið 
hefjast 02.09 Kennari Rósa 

Björk Hauksdóttir - margfaldur 
íslandsmeistari.

Verð 185.000kr, innifalið er 
startpakki með öllu.

Innritun hafin á negluroglist.is 
og í s. 553 4420.

 Námskeið

Microsoft kerfisstjóranám hefst 1. sept. 
Rafiðnaðarskólinn www.raf.is - S. 863 
2186.

 Kennsla

Harmonikukennsla
Einkatímar. Haustönn hefst í septemb-
er fyrir byrjendur og lengra komna. 
Innritun í s. 690 7424 eftir hádegi.

Nuddnám
www.nudd.is Uppl. í s. 557 5000 og 
895 7333. Nuddnám Akureyri-Rvk.
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 Húsgögn

Sófi og stóll á 5 þús., eldhúsborð á 5 
þús. S. 694 2460.

 Dýrahald

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

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolp-
ar. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 863 
0474 og www.123.is/manaskin

2 yndislegir silky terrier hvolpar til sölu. 
Verð 130 þús örmerktir sprautaðir og 
ættbókarfærðir. Upplýsingar í síma 
694-7879 eða 698-5168.

 Fyrir veiðimenn

Góðir maðkar
Til sölu! Silungs og Laxa. Margra ára 
reynsla. S. 692 5133.

SILUNGA OG LAXAMAÐKAR á 30 og 40 
kr. til söli á Holtsgötu 5 í Vesturbænum. 
S. 857 1389 og 551 5839.

 Húsnæði í boði

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

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.

Hafnarfjörður
4ra herb. til leigu. Laus nú þegar. Nánari 
uppl. á www.heimahagar.is.

104 Rvk. 2 herb. 80 fm nýl. innrétt. 
allt sér, hiti innif. Kr. 120 þ/mán. Uppl. 
8943045/ojsand@gmail.com.

65 fm2, 2hrb í 101. Allt innifalið, hús-
gögn, þvottavél og þurrkari fylgja en 
ekki rúm. 140 þús/mán, 1x mán fyrir-
fram og bankatrygging upp á 500 þús. 
Hafið samband við Gunnar - gunnar.
gudjonsson@mac.com

Til leigu 3ja herb. íbúð á Kirkjuvöllum, 
Hfn. Verð 150.000.- Uppl. 
8976530/8679969

Íbúðaskipti milli íslenskra eldri borgara. 
Höfum fullbúna íbúð á besta stað í 
Albufeira, göngufæri í strönd,búðir og 
Laugaveginn. Óskum eftir fullbúinni 
íbúð á Höfuðborgarasvæðinu frá haust-
inu 2008. Símar 00351-968569300 
eða 00354ö8687722.

Til leigu 50 fm.2 herb.íbúð við 
Háteigsveg,leigist með húsgögnum. 
Innif.rafm.og hiti verð kr.100.000 
pr.mán Uppl.í síma 696-8253 mill 17 
og19

Til leigu frá og með 1. sept. nýstand-
sett glæsileg 116 fm íbúð á 2. Hæð 
við Vitastíg (Rétt ofan við Laugaveg). 
Mánaðarleiga kr. 180 þús. Uppl. í s. 
822 7220.

2ja herbergja björt og falleg íbúð í 
Lauganeshverfi með sjávar útsýni til 
leigu strax. Sími 6624093

102fm íbúð í vesturbænum til leigu. 4 
herbergja í mjög góðu ástandi. 175þús 
á mán. uppl stormurinvest@gmail.com

3 herb. 77 fm íbúð m. sérinngangi í þrí-
býli, 104 RVK til langtímaleigu, innifalið 
hiti og rafmagn. laus strax s. 8695683

GLÆNÝ 115m2 íbúð i Vallarkór í Kóp. 
Laus strax. Uppl. í síma 8975363 eða 
8496376

Snyrtileg 2ja herbergja 60fm íbúð til 
leigu í Hólahvefi. Laus 1. September. 
Langtímaleiga. Bankaábyrgð skilyrði. 
Nánar upplýsinga í síma 868-7691

3. herbergja íbúð. Góð íbúð til leigu á 
besta stað í 101 Rvk. Trygging. Laus 1. 
sept. Uppl. í s. 695 7045.

72 fm, 2ja fermetra íbúð til sölu á besta 
stað í Hafnarfirði. Sér inngangur með 
palli og sér garði. Stutt í alla þjónustu, 
skóla og leikskóla, tilvalið fyrir skóla-
fólk, par, fyrirtæki - gæludýr velkomin.
Upplýsingar í síma 6951676

Til leigu glæný 149 fm. 4 herb. íbúð 
í fjölb. í mosfellsbæ. Laus strax. Leiga 
180 þ. Uppl. í s. 862 9670.

Naustabryggja 2.herb. Langtímaleiga 
84 fm. 120 þús. tryggingar samkl. 
Kjartan 820 4909.

2ja herb 80 fm íbúð í miðbæ Rvk. 
Til leigu frá 1 sept.nk. 3 mín í HHÍ. 
Sérinngangur. Leiga 115 þús með rafm 
og hita. 3 mán tryggingarvíxill skilyrði. 
Uppl í s 822 8061.

Til leigu. 3 herb. reyklaus 81 fm. 
blokkaríbúð á fjórðu hæð. Hún er á 
Berjavöllum í hfj. og leigist á 125 þ. á 
mán. Áhugasamir hringið í s. 696 8344 
& 863 3023 e.kl. 17.

4herbergja íbúð til leigu Íbúð í 201 Kóp. 
annarri hæð 4 herb 99 fm. Verð. 160 
þús hiti og hússjóður innifalinn, ekki 
rafmagn. trygg. s. 6948017 smari3@
yahoo.com

60 fm2 íbúð í Hveragerði til leigu frá 
1.sept. Uppþ.vél, þvottavél og ísskápur 
fylgir. Uppl. í s. 695-4017

Flott 45fm stúdíóíb. í 101.Góðar suð-
ursv. Gervihnötur og geymsla. 120þ 
864-0228

 Húsnæði óskast

Óskum eftir að leigja einbýlis- eða 
raðhús á Höfuðborgarsv. Reglusemi. 
Meðmæli. Uppl. í s. 861 9193 & 899 
0451.

Óska eftir lítilli íbúð/stúdíó. Greiðslug. 
65 þús. á mán. S. 770 0448 & 846 
2423.

 Sumarbústaðir

Til sölu 43 fm, eldra sumarhús, til flutn-
ings. Staðsett á höfuðborgarsvæðinu. 
Verð aðeins 700.000. Upplýsingar í 
síma 896-4480

Til sölu nýtt 70m2 sumarhús til flutn-
ings. Húsið er á Stokkseyri. Fullbúið 
að innan en eftir að klæða það að 
utan. Verð: tilboð óskast. Uppl. í S: 
8679690.

 Atvinnuhúsnæði

Skrifstofur - vinnustofur Nokkur her-
bergi til leigu í snyrtilegu húsnæði í 
Hafnarfirði 20-40 m2. Sími 898 7820

Til leigu gott 110fm iðnaðarbil við 
Skemmuveg. Vinsamlegast hafið sam-
band í síma 894-5125.

100 fm skirfstofuhúsnæði við Síðumúla 
til leigu. Gott húsnæði. Hagstæð leiga. 
Uppl. í s. 896 8068.

Verslunar- og þjónusturými Erum með 
til leigu á besta stað í Kópavogi 100fm 
verslunar- og þjónusturými. Upplýsingar 
í síma 695-7045

Til leigu 67 fm atvinnuhúsnæði við 
Stapahraun í Hfj. Bjartar og góðar inn-
keyrsludyr. Uppl í s 894 1124.

 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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mót-
orhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176 & 895 
3176.

 Bílskúr

Bílskúr til leigu í 
Fljótaseli - Seljahverfi.
25 fm með hurðaopnara og 

stóru geymslulofti, vinnuborð 
með vaski er til staðar. 35.000 

á mánuði.
Upplýsingar í síma 699 4997.

 Gisting

Glænýtt einbýlishús, á einni hæð í 
Orlando til leigu. Stutt í verslanir,garða 
og golfvelli. Uppl:8975520

 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

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

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut 

58-60, Rvk. óskar eftir góðu fólki 
til starfa í afgreiðslu. Ýmsar 

vaktir í boði. Íslenskukunnátta 
skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir Ellisif 
í s. 660 2153 eða á staðnum.

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí Mosfellsbæ 

óskar eftir góðu fólki til starfa í 
afgreiðslu. Ýmsar vaktir í boði. 

Íslenskukunnátta skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir 

Áslaug í s. 660 2155, 566 6145, 
eða á staðnum.

Pylsuvagninn Laugardal
Leitar eftir rösku og áreiðanlegu starfs-
fólki í afgreiðslu. Um er að ræða bæði 
kvöld og helgarvaktir. Aðeins 18 ára og 
eldri koma til greina. Ef þig langar til 
að vinna á skemmtilegum og líflegum 
vinnustað þá gæti þetta verið rétta 
vinnan fyrir þig. Góð laun í boði fyrir 
rétta aðila. Umsóknir skulu sendar á 
ottar@foodco.is

Aðstoðarveitingarstjóri kvöld- og helg-
ar hlutastarf, 65% Hentar sérstaklega 
vel fólki í háskóla, unnið er 15 daga í 
mánuðinum, ca. 115 tíma á mánuði.
Hæfniskröfur: Mjög góð mannleg sam-
skipit, 23 ára eða eldri, snyrtimennska, 
heiðarleiki, stundvísi. Mjög samkeppn-
ishæf laun, skemmtilegur vinnustaður, 
rótgróinn og traustur rekstur. Umsóknir 
á: umsokn.foodco.is

aðstoð í eldhús óskast. Help in kitchen 
needed. Contact 694 7116, Atli.

Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni og Borgartúni
Óskum eftir að ráða í eftirfar-
andi störf. Dagvinna á tímabil-

inu 10-14 & 8:30-16:30. Góð laun 
í boði fyrir réttan aðila.

Einungis traust og heiðarlegt 
fólk kemur til greina. Uppl. í s. 
898 7924, Kristinn eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

Gullnesti Grafavogi
Auglýsir eftir starfsfólki í fullt 

starf.
Upplýsingar í síma 699 4100 

Jón Þór.

Hefur þú áhuga á ítalskri 
matargerð?

Sbarro auglýsir eftir duglegu 
starfsfólki í hlutastarf um kvöld 

og helgar. Hentar vel með 
skóla. Sveigjanlegur vinnutími 
og skemmtilegur vinnustaður. 
Íslenskukunnátta nauðsynleg.

Nánari upplýsingar veitir 
Steingrímur í síma 696-7021. 

Umsóknareyðublöð á staðnum 
og sbarro.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. Góð 
laun í boði. Umsóknareyðublöð 

á staðnum eða gegnum sub-
way.is

Viltu vinna í gleðiríku og 
gefandi starfsumhverfi?

Leikskólinn Foldakot óskar eftir 
leikskólakennara eða starfs-
manni með reynslu. Notaðu 
tækifærið og láttu ljós þitt 

skína.
Upplýsingar gefur leik-

skólastjóri, Valgerður Anna 
Þórisdóttir í síma 587 3077, 

693 9872 eða á foldakot@leik-
skolar.is

Kvöld og helgarvinna

Upplagt fyrir skólafólk
Hlöllabátar Þórðarhöfða óska 
eftir duglegu og hressu fólki í 

kvöld og helgarvinnu. Mikið að 
gera. Íslenskukunnátta skilyrði. 

Only icelandic speaking.
Hlöllabátar Þórðarhöfða. S. 

892 9846.

Maturinn er matvæla-
fyrirtæki sem sérhæfir 
sig í rekstri mötuneyta 
ásamt því að vera með 

bakkamat.
Okkur vantar vanar starfsfólk til 
afleysinga í mötuneytin okkar. 
Einnig vantar okkur fólk í upp-

vask og þrif.
Áhugasamir hafið samband í 

síma 567-0385 eða sendið póst 
á eldhus@matuirnn.is

Furðufiskar ehf
Furðufiskar ehf sem reka meðal 
annars Kokkana veisluþjónustu, 
fiskborðin í Hagkaupum og Osta 
og sælkeraborðin í Hagkaupum 
kringlunni og Smáralind. Vantar 

Bílstjóra sem gæti einnig 
aðstoðað í eldhúsi ásamt fleiru. 
Nauðsynlegt er að viðkomandi 

hafi mikla þjónustulund og 
hæfni í mannlegum samskiptum 
því starfið er andlit fyrirtækisins 
út á við. Aldurs takmark er 22 ár.
Áhugasamir sendið tölvupóst á 
runar@kokkarnir.is eða hringið 
í síma 511-4466 milli kl 9 og 17 
á virkum dögum. Furðufiskar 

ehf Fiskislóð 81a 101 Reykjavík

Aktu Taktu
Leitar eftir rösku og áreiðanlegu starfs-
fólki í afgreiðslu. Um er að ræða bæði 
fullt starf og hlutastarf. Ef þig langar til 
að vinna á skemmtilegum og líflegum 
vinnustað þá gæti þetta verið rétta 
vinnan fyrir þig. Góð laun í boði fyrir 
rétta aðila. Umsóknir á: www.umsokn.
foodco.is

Hárgreiðslufólk
Óskum eftir svein og meistara 

til starfa sem fyrst á góðum stað 
við Smáralind.

Upplýsingar í síma 544 4455 
eða jonogeva@simnet.is

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, 
Abdulh í síma 692 9759.

Óskum eftir fólki í kvöld-og helgar-
vinnu. We need staff during the week-
end. Contact 844 7589, Loftur, eða á 
arnar@cafeoliver.is

Restaurant on Laugavegur seeks 
EXPERIENCED fine dining chef. Call 
8493875

Óska eftir konu til að gæta eins árs 
gamalli stúlku hluta úr degi. Uppl. í s. 
891 6529 Sigríður.

Okkur vantar duglegt fólk í kvöld og 
helgarvinnu í uppvask og sal þarf 
að geta byrjað strax . Umsóknir með 
helstu upplýsingum sendist á frakkar@
islandia.is Þrír Frakkar

Múrarar 
 Verkamenn

Menn óskast til starfa sem fyrst. Uppl. 
í s. 893 5017.

Vaktstjóri & veislustjóri
Erum að leita að hressu og barngóðu 
starfsfólki í hlutastarf á virkum dögum 
e.h. og um helgar. stjornustelpur@
stjornustelpur.is S. 555 6565

Trésmíðafyrirtæki óskar eftir vönum 
Verktökum SL ehf S: 894-3203

Byggingarvinna - 
Egilsstaðir

Vantar menn í einingarverksmiðju og 
almenna byggingarvinnu. Malarvinnslan 
Hf. Uppl. veitir Ragnheiður s. 860 
0120.

Vantar menn
í hellulagnir ofl. Íslensku kunnátta 
skilyrði. S. 821 8983, Hjörtur. HJÁ 
Verktakar.

Óska eftir vönum smiðum til framtíð-
arstarfa uppl. í s. 660 1697. Building 
company seeks experienced carpenters 
info tel. 660 1697 BG Smíðar ehf.

VANTAR FÓLK Í ELDHÚS! REYNSLA 
ÆSKILEG. UPPL. Í S: 866-7629. SANTA 
MARÍA-LAUGAVEGI 22A.

Söluturn í Grafarvogi óskar eftir starfs-
krafti í fullt starf vinnutími frá kl 09-
17 virka daga og önnur hvor helgi, 
möguleiki á meiri vinnu ef viðkomandi 
vil/l nánari upplýsingar veittar í síma 
8463000 eða á staðnum milli kl 9 og 
17 virka daga

Vantar þig vinnu ?
Ertu vanur/vön að vinna við bíla? Ef svo 
er höfum við vinnu fyrir þig. Okkur vant-
ar vanan starfsmann í bifvélavirkjun eða 
réttingar og sprautun. Bílaverkstæðið 
Múlatindur Ólafsfirði. Nánri uppl. gefur 
Steini í s. 848 4367.

Garðsauki ehf. óskar eftir að ráða starfs-
menn í yfirborðsfrágang lóða. Uppls. 
gefur Gylfi í s 899-2962

Dansskóli Jóns Péturs og Köru óskar 
eftir starfskrafti til starfa í afgareiðslu 
skólans. Tölvu- og góð íslenskukunn-
átta skilyrði. Uppl. gefur Kara í síma 
691 3700.

ORANGE - Fun & Fine Dining vantar 
matreiðslumenn og nema í frábæra 
liðsheild. ORANGE er nýr og spennandi 
veitingastaður í 101 Reykjavík. Frekari 
upplýsingar gefur Þórarinn Eggertsson í 
síma 822-3003 eða á orange@orange.
is.

Óskum eftir tilboði í byggingu þaks 
(40°) á íbúðarhús í Kjós,uppl. í s. 
8584410

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir 
starfsfólki til starfa. Vinnutími er frá kl 
13-18.30. uppl: Helga 669-5423

Húsasmíðanemi
eða lagtækur maður óskast í vinnu. 
Uppl. í s. 895 5511.

Vélstjóri óskast
Vélavörður eða vélstjóri óskast í 1 
mánuð á 75 tonna línubát, (vél 373 
kw). Uppl. í s. 840 0183.

Sjómenn ath!
Annan stýrimann, vélavörð og vana 
háseta vantar á 160 tonna netabát, 
vélastærð 682 kv. Uppl. í s. 699 6519.
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Ráðskona óskast
Fjölskylda í Garðabæ þarf aðstoð við 
heimilishaldið. Leitum að notalegri 
stúlku eða konu sem kann til verka. 
Getum boðið fæði og húsnæði og 
sveigjanlegan vinnutíma. Áhugasamir 
sendi línu á netfangið undur@inter-
net.is

Fjölskylda í Hfj. vantar stúlku/konu til 
að gæta 3 bara, 2 ára, 8 ára og 10 ára. 
Einstaka kvöld og einstaka helgar. Uppl. 
í s. 695 5676.

Potrzebujemy kobiety do pracy (fil-
etowanie). Zapewniamy zakwaterow-
anie. Blizsze informacje pod nr tel. 567 
7040/8993199.

Háseti
Tvo beitningarmenn og vanann háseta 
vantar á 10 tonna línubát sem rær 
frá sandgerði. Uppl. í s. 869 8939 & 
840 0067.

 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.

Sjálfstæður smiður getur bætt við 
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Getum bætt við okkur verkefnum í okt. 
Vanir mótauppslætti. Áhugasamir hafi 
samb. í s. 820 3265 Grandverk ehf.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, velamenn, 
suðumenn, fiskvinnslufólk o.fl. S. 845 
7158.

 Einkamál

908 6666 & 908 2000
Tvær nýjar byrjaðar og eru í 

góðum gír. Hver verður kærastan 
þín í kvöld ? Opið allan sólar-

hringinn, engin bið.

Dömurnar á Rauða Torgi
Undanfarið hafa hátt í 15 yndislegar 
dömur skemmt sér konunglega við 
spjall og símaleiki. Hver verður vinkona 
þín í kvöld? Símar 908-6000 (síma-
torg) og 535-9999 (visa, mastercard). 
Raudatorgid.is

VH ehf · Heiðarbraut 3 · 250 Garður · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þitt
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Höfum til sölu stórar og jafnframt ódýrar eignarlóðir fyrir 
frístundabyggð í landi Kílhrauns í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

Stærð lóða er frá 5.000 - 11.000 m². Frábær staðsetning, aðeins 

55 mín. akstur frá Reykjavík. Lagt er að hverri lóð fyrir vatni, síma 

og rafmagni. Allt landið er gróið og hentar einstaklega vel til 

trjáræktar. Mikið um fallegar lautir, mosavaxið hraun og frábær 

fjallasýn. Góð greiðslukjör.

Komdu og veldu þér þinn eigin sælureit. 

STÓRAR
EIGNARLÓÐIR
Í GRÓNU LANDI
FYRIR FRÍSTUNDABYGGÐ

GLÆSILEG
GESTAHÚS 
GÓÐ BYRJUN
Á EIGIN SÆLUREIT

Völundarhús.is  hafa til sölu glæsileg gestahús sem eru enn 

sterkbyggðari en áður. Nýju húsin eru bjálkahús frá 45 mm að 

þykkt og koma með tvöfaldri vatnslæsingu. 

Öll gestahús eru til á lager.

Verð frá 1.8 millj - 3.3 millj.  kr.

GESTAHÚS 15  m² 549.000 kr.
45 mm bjálki

GESTAHÚS 25 m² 1.199.000 kr.
70 mm bjálki

Eignastu þína eigin lóð og byrjaðu á gestahúsinu og trjárækt. 
Sumarhúsið kemur síðar með batnandi tíð og blómum í haga.

Verðdæmi:

Kaupverð lóðar 2.3 millj. kr., við lánum 50%

50% útborgun í lóð 1.150.000 kr.

Verð á 25 m² gestahúsi 1.199.000 kr.

Undirstöður, uppsetning o.fl.  650.000 kr.

Samtals   2.999.000 kr.

Sölusýning á lóðum laugardag og 
sunnudag kl. 13-17.

Leiðin:  Ekið er austur, gegnum Selfoss í um 10 mín. og þá 

beygt til vinstri inn á Skeiðarveg, þjóðveg 30.  Þaðan er ekið 

í um 3 mín. og þá blasir við auglýsingaskilti á vinstri hönd.

Sölumenn veita nánari upplýsingar í síma 824 3040 og 893 4609
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– Mest lesið



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
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LYNGMÓAR 3 - GARÐABÆ - MEÐ BÍLSKÚR
Falleg 113 fm 4ra til 5 herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð
m/BÍLSKÚR í góðu 6 íbúða húsi í HJARTA GARÐABÆJ-
AR. Stórar svalir. Góð staðsetning. Verð 28,7 millj. 7250

HRAFN OG INGIGERÐUR taka á móti fólki milli
kl. 14 og 16, símar 895 5282 og 861 4445

ERLUÁS 8, HFJ - ENDARAÐHÚS Fallegt END-
ARAÐHÚS 162,4 fm, þar af bílskúr ca 20 fm 4 svefnher-
bergi. Stórar svalir. Fallegur garður. Verð 42,5 fm 7350

SIGURSVEINN tekur á móti fólki 
milli kl. 17 og 18, sími 866 0160

FJARÐARGATA 17, HFJ - LYFTUHÚS Rúmgóð
117,6 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli með lyftu. Parket og
flísar. Góðar innr.Tvö svefnh. Stórar yfirb. svalir þar sem sól-
in skín frá morgni fram að kvöldmat. Verð 37,9 millj. 7615

JÓN tekur á móti fólki 
milli kl. 16 og 17, sími 896 1446.

LINDARFLÖT 7 - GARÐABÆR Sérlega gott einn-
ar hæðar einbýli á Flötunum í Garðabæ. Góður bílskúr og
stór lóð. Verð 56,9 millj. 7662
GARÐAR OG RAGNHEIÐUR taka á móti fólki milli

kl. 16 og 17, sími 899 4263.

KELDUHVAMMUR 2, HFJ - ÚTSÝNI Falleg 86,7
fm 3ja herbergja risíbúð í góðu þríbýli á góðum og róleg-
um útsýnisstað. Verð 17,9 millj. 7766

KJARTAN OG ÓLÖF taka á móti fólki 
milli kl. 16 og 18 símar, 551 4419 og 699 6782.

DAGGARVELLIR 1, HFJ - ENDAÍBÚÐ Falleg
fjögurra herbergja endaíbúð á neðri hæð í nýlegu fjórbýli.
Gott sameiginlegt svæði er fyrir framan húsið og rúmlega
40 fm afgirt verönd út frá stofu. 7776

GUÐMUNDUR OG LÓA taka á móti fólki 
milli kl. 14 og 16 símar, 564-6209 og 894-1554.

ÞÚFUBARÐ 15, HFJ - SÉR AFGIRT LÓÐ Fal-
leg þriggja herbergja 91 fm íbúð á jarðhæð með útg. á
verönd og afgirtan garð. Verð 21,5 millj. 7772
INGVAR OG MARGRÉT taka á móti fólki milli kl.

14 og 16 símar 896-0062 og 861-1112.

FAGRAKINN 17, HFJ - SÉRHÆÐ Miðhæð í þrí-
býli, eignin er alls 88,7 fm Tvö rúmgóð svefnherbergi,
gengið út á svalir úr hjónaherbergi. Sérþvottahús í kjall-
ara, innangengt og gengið út á lóð. Laus fljótlega. Verð
19,6 millj. 7210

PÉTUR OG GUÐRÚN taka á móti fólki
milli kl. 14 og 16 símar, 663 8144 og 820 2667.

OPIN HÚS Í DAG - SUNNUDAG
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Áhugasamir skili inn umsóknum 

á tölvupóstfangið magga@remax.is

- óskar eftir skrifstofustjóra

Áhugasamir hafi sendi fyrirspurn og/eða ferilskrá á 

venni@remax.is 699 7372 eða 

kalli@remax.is 895 8525

Höfum ákveðið að bæta við okkur 10 sölufulltrúum

Kvíaholt 1
310 Borgarnes
Parhús

Stærð: 162,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 32.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.500.000
Forstofa með tvöföldum fataskáp. Eldhús: falleg hvít háglans innrétting, ljósar borðplötur úr Corian, svartar
flísar  á  milli  skápa.  Tengi  fyrir  uppþvottavél.  Stór  eyja  með  átta  rúmg.  skúffum,  borðplata  úr  Corian,
helluborð. Háfur og ofn úr burstuðu stáli. Innb. ísskápur, stór borðkrókur með útgengi út í garð. Stofan er
björt og rúmgóð. Á stofu, eldhúsi og holi eru ljósar flísar. Þrjú svefnherbergi, parket á gólfi. Baðherbergið er
flísalagt í hólf og gólf, sturta og nuddbaðkar. Rúmg. þvottahús.

Eignastýring

Páll Guðjónsson
Lögg. fasteignasali

pall@remax.is

Opið
Hús

 Í dag milli kl: 16:00 og 17:00

699 4994

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Fr
um

Stuðlaberg - Hf. Laus strax

Fallegt parhús sem þarfnast standsetningar á
þessum vinsæla stað í Hafnarfirði.  Nýlegt
eldhús með gaseldavél og maghony
innréttingum og flísum á gólfi.  Mikil lofthæð  er
í húsinu, sólpallur og heitur pottur. Parket á
gólfum.
V. 48,5 -m

Sölumenn Stórborgar sýna eignina.

Fjallalind-einbýli-Laust strax!

Erum með fallegt 235,1 fm einbýli á þessum
góða stað í kópavogi. Sex svefnherbergi og
tvö baðherbergi. Hentar vel fyrir stóra
fjölskyldu. Parket og flísar á gólfum, verönd í
suður. 
V. 77,0 m.

Sölumenn Stórborgar sýna eignina 
sem er laus strax !

Miðholt-Raðhús í sveit

Viltu eignast: raðhús í sveit, heilsárshús í sveit,
sumarhús í sveit. Í einkasölu fallegt og nýtt 90 fm
raðhús á einni hæð. Parket og flísar. Áhv ca átta
millj. í ísl. Möguleiki að bæta við ca 7,5 millj. ísl.
láni til viðbótar. Athugið, húsið er staðsett í
Reykholti ( Aratungu) þar sem ríkir mikil
veðursæld. Á staðnum er m.a. sundlaug,
sparkvellir, kaffihús, og lítið kaupfélag. Laust
strax.
V. 19,7 -m 

Hverfisgata- nýlega innréttuð

Erum með í einkasölu óvenju rúmgóða ca 122
fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er öll nýlega
innréttuð með vönduðum eikar innréttingum og
parketi á gólfi. Stórar svalir. Laus við
kaupsamning.
V. 35,9 -m 

Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasaliVH ehf  · Sími 864-2400 

VÖNDUÐ
SUMARHÚS
SEM HÆGT 

ER AÐ 

REISA Á

SKÖMMUM

TÍMA

Húsin eru framleidd í nýrri 
og glæsilegri verksmiðju í 
Eistlandi og koma í einingum 
tilbúin til uppsetningar. 
Afgreiðslutími er frá 
2 og upp í 6 mánuði.

Við bjóðum upp á vönduð 
og traust einingahús á 
sanngjörnu verði. Við viljum 
koma til móts við þarfir hvers 
og eins með því að bjóða 
uppá fjölbreytta möguleika 
við hönnun og byggingu 
draumahússins og veita 
viðskiptavinum okkar góða 
og faglega þjónustu. Því 
erum við í samstarfi við 
fagaðila á öllum stigum 
byggingarferilsins.

Ef þú ert að leita að 
draumahúsinu þínu, leitaðu 
þér þá upplýsinga eða 
tilboða hjá okkur í síma 
864 2400 eða á heimasíð-
unni okkar.

www.volundarhus.is

JÓNSI    90

JÓNSI    60

Völundarhús.is
hafa til sölu heilsárshús 

sem hönnuð eru af 
íslenskum arkitektum 

fyrir íslenskar 
aðstæður.

0
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SKÓLAGERÐI 61, 200 Kóp.
GÓÐ 4 HERBERGJA
MIKIÐ F. PENINGINN

Stærð: 79 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 12.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Mjög góð og björt 4 herb. íbúð 2 hæð (efstu)í góðu húsi á frábærum, grónum stað í vesturbæ Kóp.  Opið
hol  og  stofa  m.  útgengi  á  stórar  s-svalir.  Rúmgott  Eldhús  m.nýlegri  hvítri  HTH  innréttingu,  góður
borðkrókur, NARDI eldunargræjur. Þvottahús m. glugga innaf. Bað með nýlegri sturtu,hvít innrétting,flísar á
gólfi  og  góður  gluggi.  3  góð  herbergi,  eitt  m.  skápavegg.  Sameign  björt  og  góð,  sérgeymsla,  sérmerkt
bílastæði. Góð og falleg eign, gott verð, góður og vinsæll staður.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS á morgun 25/8, KL:18:00-18:30

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

894 5401

faste
ignir10. SEPTEMBER 2007

daraðhúsi: Aðalinn-

rstofu og 

leg fúnkís hús
hús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

ð eignina þína 

HRINGDU NÚNA

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík
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Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Fr
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Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

HÆÐARSEL 1 - SELJAHVERFI

Sölusýning í dag sunnudag kl. 14-15
Húsið er samtals um 255 fm og er á 2 hæðum. Falleg arin-
stofa með góðri lofthæð. Fimm svefnherbergi og vinnuher-
bergi í risi. Tvö glæsileg baðherbergi. Á gólfum er náttúru-
steinn og gegnheilt parket. Nýleg verönd til suðurs með
skjólveggjum. Stór og gróin lóð. Innbyggður bílskúr. Um er
að ræða vandað og skemmtilegt hús sem gæti hentað
mörgum. Laust við kaupsamning. Verð 68.9 millj. 

Milli kl. 14-15. Björn tekur á móti gestum.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

KJARRMÓAR 4 - GBÆ  RAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 16.00

Fr
um

Sérlega fallegt mikið endurnýjað raðhús á þessum frábæra stað.
Eignin er 84,8 fm á 2 hæðum auk bílskúrs 29,9 fm, samtals 114,7 fm
en fyrir liggur samþ. teikningar af ca 10 fm stækkun á húsinu. Park-
et á gólfum. Glæsilegt nýtt eldhús, flísalagt baðh. Bílskúr
m/geymslulofti. Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Vilhelm býður ykkur velkomin.

Glæsilegt einbýli í byggingu í Vallarhverfi nu í Hafnarfi rði. Húsið er byggt 
funkýstíl. Húsið er 233,1 fm og þar af er bílskúrinn 38,7 fm. Húsinu 
verður skilað fokheldu með grófjafnaðri lóð, en mikið er af steyptum 
innveggjum og búið að einangra loftið og það þarf einungis að 
sandsparsla. Að utan er húsið fullbúið en það á eftir að pússa útveggina. 
V. 31 millj. Frábært verð.

Glitvellir - Hf. Glæsilegt einbýli
SÉRLEGA HAGSTÆTT VERÐ

Fr
um

.isLágmúli 7, sími 535_1000

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali
Þórhildur Sandholt, lögfr. og lögg. fasteignasali

Bjóðum ykkur velkomin á sölusýn-
ingu á gullfallegu húsi í hjarta Reykja-
víkur. Húsið skiptist í kjallara, hæð og
ris. samtals.138 fm. Einnig er 50 fm. hliðarbygging með tveim-
ur herbergjum sem gæti nýst til útleigu eða vinnustofu. Búið
að endurnýja allt húsið á mjög fallegan hátt. Allt nýtt. 
Verð 48 millj.

Sölumaður sýnir húsið. 

Bjóðum ykkur velkomin á sölusýn-
ingu á 4. herbergja 171,1 fm glæsi-
íbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi. Íbúðin
skiptist í forstofu, sjónvarpshol, 
3 rúmgóð svefnherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og bað. Inn-
réttingar úr eik. Náttúrusteinn og hvíttaðir eikarplankar á gólfi.
Verð 42.7 millj.

Sölumaður sýnir íbúðina.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 25. ÁGÚST KL 17.30 – 18.30

Grettisgötu 61 – 101 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 25 ÁGÚST KL 17.30 – 18.30

Ásakór 1, íbúð 402 - 203 Kóp.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

KJARRMÓAR 4 - GBÆ  RAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 16.00

Fr
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m
Sérlega fallegt mikið endurnýjað raðhús á þessum frábæra stað.
Eignin er 84,8 fm á 2 hæðum auk bílskúrs 29,9 fm, samtals 114,7 fm
en fyrir liggur samþ. teikningar af ca 10 fm stækkun á húsinu. Park-
et á gólfum. Glæsilegt nýtt eldhús, flísalagt baðh. Bílskúr
m/geymslulofti. Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Vilhelm býður ykkur velkomin.

Hraunhamar fasteignasala kynnir: Mjög vel skipulögð 120,5 fm 4ra 
herbergja íbúð á 2 hæð (efstu) mjög vel staðsett í nálægð við skóla 
og leikskóla í Setbergshverfi  í Hfj. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, 
borðstofu, eldhús, 2 barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, 
þvottahús, tvennar svalir og geymslu. Frábær staðsetning í göngufæri 
við skóla og leikskóla. V.  29,9.millj.

Traðarberg - Hf. 4ra herb.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

KJARRMÓAR 4 - GBÆ  RAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 16.00

Fr
u
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Sérlega fallegt mikið endurnýjað raðhús á þessum frábæra stað.
Eignin er 84,8 fm á 2 hæðum auk bílskúrs 29,9 fm, samtals 114,7 fm
en fyrir liggur samþ. teikningar af ca 10 fm stækkun á húsinu. Park-
et á gólfum. Glæsilegt nýtt eldhús, flísalagt baðh. Bílskúr
m/geymslulofti. Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Vilhelm býður ykkur velkomin.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einlyft raðhús með innbyggðum 
bílskúr samtals 165 fm. Óvenju stór sólpallur með skjólgirðingu. Róleg 
og góð staðsetning í Moshlíðinn. V. 44,9 millj. Skipti möguleg á minni 
eign í Hfj. Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri í s. 893-2233

Úthlíð - Hf.- Raðhús

Sími 512 3600
www.logheimili.is

Jónas Örn Jónasson Lögmaður og lögg. fasteignasali

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • www.logheimili.is

Fr
um

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

Skipti á LAND CRUISER 200
Verð 32.000.000.- Áhv. 16.000.000.-

Eigandi er til í að taka LAND CRUISER 200 upp í greiðslu 

Lýsing: Glæsilegt alls 3ja svefnherbergja „heilsárshús“ á einni 
hæð á  7.162 fm eignarlóð rétt við Skorradalsvatn. 15 fm yf-
irbyggð verönd og ca 4 fm verönd fyrir utan hús (einfalt að 
loka). Húsið er finnskt bjálkahús á einni hæð. Húsið er reist á 
steyptri plötu og er hiti í gólfum. Komið er inn í forstofuhol, á 
vinstri hönd er aðstaða fyrir útiföt, en þarna er annar útgangur 
út á pall. Úr holi er komið inn á baðherbergi með sturtuklefa 
og þvottavél með þurrkara. Þar við hlið er gott herbergi með 
kojum. Á hægri hönd úr holi er opið inn í bjarta stofu, borð-
stofu og eldhús. Í eldhúsi er fín innrétting. Inn af stofu eru 
tvö svefnherbergi. Þetta er alvöru heilsárshús með heitu 
(hitatúpa) og köldu vatni, rafmagni og internettenginu. Góð 
timburverönd er við húsið að sunnan og vestanverðu. Húsið 
er á ca. 8.000 fm eignarlóð sem er öll kjarri vaxin auk þess 
sem lækur rennur í jaðri lóðar að vestanverðu. Skorradalur er 
eitt vinsælasta sumarbústaðasvæði landsins, en þar er landið 
mikið skógi vaxið og vatnið hefur mikið aðdráttarafl - bæði 
fyrir þá sem velja silungsveiði eða vatnasport. Gönguleiðir er 
fjölmargar og golfvöllur er í uppbyggingu í dalnum, auk þess 
er stutt í alla þjónustu í Borgarnesi. 

Allar nánari upplýsingar veitir Sigfús í síma 898 9979 

Glæsilegt sumarhús Dagverðarnesi!
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www.rentus.is

Rentus leigumiðlun l Laugavegi 97 l 101 Reykjavík

Sími 440 6100 l Fax 440 6101

Rentus er fyrirtæki sem þjónustar 

jafnt einstaklinga og fyrirtæki sem 

vilja leigja út fasteign eða taka 

fasteign á leigu til skemmri eða lengri 

tíma. Sérfræðingar Rentus sjá um 

alla þjónustuþætti, allt frá 

grunnskráningu eigna til 

samningsgerðar við útleigu.

Brautarholt - 105 Reykjavík
Mjög gott  526,5 fm.  skrifstofuhúsnæði á 2 hæð í 
Brautarholti. Húsnæðið skiptist í móttöku, 2 stór opin 
vinnurými, fundarherbergi, 5 skrifstofur, eldhús og snyrtingu. 
Glæsileg eign, góð aðkoma og lyfta í húsinu.
Laust strax

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Brautarholt á Skeiðum, 801 Self.
Til leigu Brautarholt í Skeiða og Gnúpverjahreppi. Íbúðin er 
70,3 fm 3ja herbergja og skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, 
stofu, eldhús, geymslu og þvottahús.

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Eldshöfði - 110 Reykjavík
Mjög gott 88,8 fm. iðnaðarbil að Eldshöfða í Reykjavík. Mikil 
lofthæð, stór innkeyrsluhurð og góð aðkoma.    
Laust strax

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Brautarholt - 105 Reykjavík
Mjög gott  526,5 fm.  skrifstofuhúsnæði á 2 hæð í 
Brautarholti. Húsnæðið skiptist í móttöku, 2 stór opin 
vinnurými, fundarherbergi, 5 skrifstofur, eldhús og snyrtingu. 
Glæsileg eign, góð aðkoma og lyfta í húsinu.
Laust strax

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Fálkahöfði, 270 Mosfellsbær
Til leigu björt og falleg 3ja herbergja íbúð til leigu við 
Fálkahöfða  í Mosfellbæ. Íbúðin er 91 fm á annarri hæð og 
skiptist í forstofu, þvottahús, stofa, eldhús, baðherbergi. Góð 
íbúð á góðum stað. Stutt í skóla og íþróttamannvirki. 

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Fiskislóð 101 Reykjavík
Rentus kynnir : Mjög gott  699,1  fm atvinnuhúsnæði. 
Húsnæðið skiptist í verslun og lager á jarðhæð. Á efrihæð 
eru skrifstofur . Glæsilegt húsnæði á frábærum stað mikil 
uppbygging í hverfinu. 
Hagstætt leiguverð. Laust strax.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Grensásvegur - 108 Reykjavík
Frábær staðsetning     Mikið auglýsinga gildi
Til leigu um 525 fm. verslunarhúsnæði á jarðhæð á frábærum 
stað á Grensásvegi. Húsnæðið hefur verið mikið endurnýjað. 
Möguleiki á að leigja í minni einingum.  
Góð aðkoma og næg bílastæði.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Háarif, - 360 Snæfellsbæ 
Til leigu á Rifi 136,2 fm íbúð þar af 28 fm bílskúr. Íbúðin er 
136,2 fm 4ra herbergja og skiptist í forstofu, 3 svefnherbergi, 
stofu, eldhús, geymslu og þvottahús .

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Miðhof - 845 Flúðir 
Til leigu á Flúðum 136,2 fm íbúð þar af 28 fm bílskúr. Íbúðin er 
136,2 fm 4ra herbergja og skiptist í forstofu, 3 svefnherbergi, 
stofu, eldhús, geymslu og þvottahús.

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Túnbrekka - 360 Snæfellsbæ 
Til leigu á Ólafsvík 136,2 fm íbúð þar af 28 fm bílskúr. Íbúðin er 
136,2 fm 4ra herbergja og skiptist í forstofu, 3 svefnherbergi, 
stofu, eldhús, geymslu og þvottahús.

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

 Eyjarslóð 101 Reykjavík
Mjög gott  um 300 fm bil á jarðhæð að Eyjarslóð í Reykjavík. 
Húsnæðið er með stórum innkeyrsludyrum.  Húsnæðið er allt 
hið snyrtilegasta og hentar vel undir matvælavinnslu og fl. 
Stór kæliklefi er í húsnæðinu.
Laust strax

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Fiskislóð - 101 Reykjavík
Til leigu 130 fm. iðnaðarbil með stórri innkeyrsluhurð. 
Húsnæði sem hentar vel undir Bónstöð
Laust strax.
Hagstætt leiguverð

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Sundaborg - 104 Reykjavík
Til leigu mjög gott lager og skrifstofu húsnæði. Húsnæðið 
skiptist í um 500 fm lager og um 200 fm skrifstofur. Möguleiki 
er að leigja í minni einingum t.d 150 fm lager og 75 fm 
skrifstofur.  Sameiginlegur fundasalur í sameign, góð aðkoma 
og næg bílastæði. Hagstætt leiguverð. Frábær staðsetning.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Fiskislóð 101 Reykjavík
Rentus kynnir : Gott 502 fm atvinnuhúsnæði, húsnæðið 
hentar vel til matvælavinnslu. Húsnæðið er að mestu stór salur 
með  stórum  kælir og frystir.  Tvennar stórar innkeyrsludyr, 
góð starfsmanna aðstaða. 
Hagstætt leiguverð. Laust strax.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100
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Rósa Pétursdóttir
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Akureyri I Akranes I Blönduós I Borgarnes I Egilsstaðir I Reyðarfjörður I Reykjavík I Vestmannaeyjar Sími 440 6000 ı www.domus.is

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

21,9 millj.
3
82,5 fm
1957
Lækkað verð

105 Reykjavík

Bugðulækur 16 
Falleg íbúð í kjallara með sérinngangi á vinsælum stað í 
Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, eldhús og 
stofu í sameign er geymsla og sameiginlegt þvottahús. Stutt í 
alla þjónustu og Íþróttamiðstöðin Laugar í göngufæri. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 14:00 – 14:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

64,9 millj.
6
280 fm
1973
Glæsileg eign

200 Kópavogur

Álfhólsvegur 133A 
Glæsilegt  6 herbergja einbýlishús á tveimur hæðum með inn-
byggðum tvöföldum bílskúr miðsvæðis í Kópavogi. Útgengi er frá 
stofu og sjónvarpsherbergi á pall og þaðan út í suður garð. Mjög 
snyrtileg aðkoma og fallegur garður.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 16:00 – 16:30

Fr
u

m

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

62,9 millj.
6
187,8 fm
1997
Einbýlishús

220 Hafnarfjörður

Einihlíð 6 
Einstaklega glæsilegt einbýli á einni hæð. Hátt til lofts, fallegur 
gróinn garður. 4 rúmgóð svefnh. og sjónvarpsh. Um 65 fm. skjól-
góður pallur með útgengi út frá stofu.  Hiti í bílaplani og stéttum 
fyrir framan hús.  Frábær eign á góðum stað í Hafnarfirði.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 17:00 – 17:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

69,8 millj.
7
229,4 fm
1998
Parhús

201 Kópavogur

Krossalind 3 
Glæsilegt parhús með aukaíbúð og  innb. bílsk. Húsið er á 
tveimur hæðum og er allt hið vandaðasta. Náttúrusteinn og 
parket á gólfum. Stórt bílaplan með munstursteypu og sólpallur 
fyrir framan húsið með heitum potti í garðinum. 

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 16:00 – 16:30

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:00 – 15:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

71,9 millj.
6
220,6 fm
1998
Mikið og 
fallegt útsýni

201 Kópavogur

Laxalind  7 
Glæsilegt parhús með innbyggðum bílskúr.  Húsið er á tveimur 
hæðum og er allt hið vandaðasta.  Innréttingar og skápar úr 
hlyn. Náttúrusteinn og parket á gólfum. Fallegur garður við 
húsið, hiti í bílaplani og stór sólpallur. Frábært útsýni

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 17:00 – 17:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

19,9 millj.
2
80,8 fm
1959
Rúmgóð og 
falleg eign.

104 Reykjavík

Álfheimar 30, Bjalla Kristbjörg
Björt og falleg íbúð á jarðhæð með sér palli.  Rúmgóð stofa, 
eldhús með hvítri innréttingu, baðherbergi með flísum á gólfi  og 
veggjum, rúmgott herbergi. Sameiginlegt þvottahús í sameign.
Frábær staðsetning. Mjög góð fyrstu kaup.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 15:00 – 15:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

69,9 millj.
6
194.1 fm
1998
Möguleg skipti  

201Kópavogur

Geislalind,
Glæsilegt parhús með innb. bílskúr á besta stað.  Mikið og 
fallegt útsýni.  Hér er um að ræða vel skipulagða eign með 30 
fm. óskráðu  rými. Eignin stendur innst í botnlangagötu, örstutt í 
grunnskólann  og engin gata að fara yfir fyrir börn.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

33,9 millj.
3
114.4 fm
2006
Frábær
staðsetning  

201Kópavogur

Baugakór 18
Glæsileg og vel skipulögð íbúð í nýlegu lyftuhúsi á efstu hæð 
með tvennum stórum svölum á vinsælum stað. Stæði í bílag. 
Allar innréttingar úr eik. Eikarparket á öllum gólfum nema eldh, 
baðh og þvottah. Góð eign sem vert er að skoða.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

SÖLUSÝNING
Í dag  kl. 17:00-17:30

SELD
Verð

Fjöldi herbergja
Stærð

Byggingarár
Annað

15,9 millj.
2
46 fm
1946

105 Reykjavík

Mávahlíð 15 
Virkilega hugguleg 2ja herb. íbúð á jarðhæð með sérinng. 
Eldhús með hvítsprautulakkaðri innrétt. og parketi. Stofa og 
svefnherbergi með parket á gólfi. Fallegt baðherbergi nýlega 
endurnýjað. Sameiginlegt þvottahús og sérgeymsla í sameign.  

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

SELD

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

28,9 millj.
2
113,6 fm
2004

202 Kópavogur

Rjúpnasalir 12, bjalla 0303
Gullfallega og einstaklega bjarta 4ra herbergja 113,6 fm. íbúð 
á þriðju hæð með ásamt stæði í bílageymslu á góðum stað 
í Salahverfinu.  Parket og flísar á gólfum, eikarinnréttingar. 
Yfirbyggðar svalir.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

SÖLUSÝNING
Í dag  kl. 16:00 – 16:30
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Sérlega falleg 60 fm 2ja herb. Íbúð á annarri hæð í góðu fjölbýli á þessum frábæra stað í vesturbænum, 
til afhendingar strax. Góður inngangur, rúmgott hol. Björt og falleg stofa með útgangi á góðar suður svalir. 
Eldhús, snyrtil stílhrein innrétting, góður borðkrókur. Rúmgott svefnherbergi með góðum skápum. Baðherbergi 
er fl ísalagt, baðkar með sturtu. Eikar parket á gólfum. Góð sameign.  Hús í góðu standi að utan. Mjög góð og vel 
staðsett eign. Verð 19,2 millj., mjög hagstæð greiðslukjör, allt að 100% lán á hagstæðum kjörum. 
Greiðslubyrgði ca 100 þ á mánuði, án tillits til vaxtabóta sem geta numið allt að 24þ á mánuði.  
ATH MJÖG HAGSTÆÐ KAUP. Allar frekari uppls. gefur Hilmar sölumaður í síma 892-9694

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Kaplaskjólsvegur 55 – Rvík 100% lán
Opið hús í dag sunnudag frá kl. 14 til 15

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Birkimelur 8b
107 Reykjavík
Göngufæri við Háskóla Íslands.

Stærð: 97,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 15.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.500.000
RE/MAX BÆR kynnir: TIL AFHENDINGAR STRAX, 4ra herb.íbúð i símvirkjablokkinni við Hagatorg.  Blokkin
ný  yfirfarin:  steinuð  að  utan,  gluggar(franskir),  bylgjugler,  sameign,  raflagnir,  geislahiti.   Íbúð  með
upprunalegum innréttingum, dúkur á gólfum og hátt til lofts. Tvískipt stofa með möguleika á sér herbergi.
Lán frá Kaupþing upp á kr. 20,000,000,- getur fylgt. Aukaherbergi í risi sem er í útleigu.  Eign sem vert er
að skoða.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud.24.ágúst kl.18 - 19:00

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

898-0066

Eitt glæsilegasta atvinnuhúsnæði á markaðnum, um er að ræða 2.612 fm þar 
ef eru skrifstofur, móttaka, kaffi stofa ofl . Ca. 600 fm. Vinnusalir með mikilli 
lofthæð. Nokkrar stórar innkeyrsludyr. Lóðin 6.320 fm. Laust strax. Frábær 
staðsetning og auglýsingagildi frá Reykjanesbraut. Fullbúin eign í sérfl okki. 
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri í s. 893-2233

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Atvinnu-
húsnæði 

Steinhella - Hf. 
Til sölu-leigu

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Borgartún 29 

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK – GOTT ORÐSPOR – TRAUST VIÐSKIPTI

Opið hús í dag frá kl. 15-16
Langholtsvegur 186 - 104 R.vík

Fr
um

Björt og vel skipulögð 2ja herbergja 74 fm íbúð í kj. í tvíbýlis-
húsi. Húsið er staðsett á mjög rólegum stað og hefur verið
mikið endurnýjuð að innan m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni,
gler og gluggar. Þvottahús á hæðinni. Parket og flísar á gólf-
um. Verð 18,9 millj.

Regína býður gesti velkomna í dag frá kl. 15-16. 
Teikningar á staðnum.

Skrifstofuhúsnæði til leigu
Húsnæðið er um 35 fm. að stærð á fyrstu hæð 

að Súðarvogi 7 í Reykjavík. Herbergið er einn 

salur með eldhúskrók og salerni. Síma og 

tölvutengingar eru til staðar. Næg bílastæði.  

Uppl. veitir Hlynur í síma 824 3040.

Fr
u

m

SMÁRATORG 3

TIL LEIGU

TURNINN
GLÆSILEG VERSLUNAR OG SKRIFSTOFUBYGGING
Í MIÐJU HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS

Real Estate Group

Smáratorgi 3 | 201 Kópavogur | www.smi.is

Smáratorg 3 er hæsta bygging landsins, vel staðsett í miðju höfuðborgarsvæðisins á einu sterkasta þjónustu-
svæði landsins, mitt á milli tveggja af sterkustu verslunarmiðstöðvum landsins Smáralindar og Smáratorgs.

Gott aðgengi og fjöldi bílastæða
Glæsileg móttaka er í byggingunni með símsvörun og móttöku gesta. Á lóðinni er fjöldi bílastæða með góðu 
aðgengi til og frá helstu stofnbrautum. 

Breidd í starfsemi og  þjónustu
Á Smáratorgi 3 er mikil breidd í starfsemi. Á 1. hæð eru verslanir ToysRus og The Pier auk útibús Kaupþings. Á efri 
hæðum byggingarinnar reka eftirfarandi fyrirtæki starfsemi sína: Deloitte, Fjárstoð, Salt Investment, Salt Develop-
ments, Draupnir, Lagerinn, SMI, Ergo lögmenn, Idega Software og Tannlæknastofan Turninn. 

Heilsa og vellíðan
Starfsfólk og  gestir í byggingunni geta farið í fullkominn tækjasal í  líkamsræktarstöð World Class á 15. hæð. Auk 
þess sem hárgreiðslustofan Kompaníið og snyrtistofan Heilsa og fegurð dekra við viðskiptavini á sinn einstaka hátt.

Glæsileg veisluaðstaða með ótrúlegu útsýni
 Á 19. og 20. hæð er Veisluturninn, veisluþjónusta með stórglæsilegum funda-, ráðstefnu- og veislusölum þar sem 
hægt er að njóta útsýnis til allra átta í veislum og móttökum af af öllum gerðum. T20 bar, einn glæsilegasti bar 
landsins er einnig staðsettur á 20. hæð. Hádegisverðarstaðurinn Nítjánda er  á 19. hæð og býður landsmönnum 
uppá gómsætar veitingar í hádeginu.

Eigum til leigu skrifstofuhúsnæði á bilinu 200-781 m2 auk verslunarhúsnæðis á 2. hæð 
gengt Smáralind. 

Taktu þátt í að skapa blómlegan rekstur í miðju höfuðborgarsvæðisins í glæsilegu umhverfi á einu mest vaxandi 
verslunar- og þjónustusvæði landsins. 

Allar nánari upplýsingar veitir Þorvaldur Þorláksson hjá SMI fasteignafélagi 
í síma 897 0789 eða netfang: thorvaldur@smi.is.

faste
ignir10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilb
úin til in

n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar.

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29

fm bílskúr sem er innangengt í. Á
 efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt m
eð fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkur
HRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas

Sölufu
lltrúi

699 6165

boas@
remax

.is

Gunn
ar

Sölufu
lltrúi

899 0800

go@re
max.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

með vexti ...
að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

NBURÐUR Á LÁNUM

NDAÐ LÁN ** 
ÍBÚÐARLÁN

20.00
0.000

5%
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– Mest lesið
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Uppli�ð

að  okkar  hætti

Restaurant - Bar  Vesturgötu 3b
101 Reykjavík    Sími 551-2344

www.tapas.is

Starfsmannaveislur
Afmæli & Hópar
Árshátíðir

7 spennandi Tapas réttir
Léttur fordrykkur

eftirréttur
á 4.390,-

S. 440-1800  www.kælitækni.is  Okkar þekking nýtist þér ...

Blandarinn sem allir eru
að tala um! 
Mylur alla ávexti, grænmeti klaka 
 og nánast hvað sem er
Hnoðar deig

 Býr til heita súpu og ís
 Hraðastillir

Lífstíðareign!

y g

ÁRVISS ÁBÆTIR

100 g íslenskt smjör, brætt
100 g kókosmjöl
1 1/2 dl spelt (fínmalað)
1 dl sykur 
3 dl bláber 

Allt hrært saman að frátöldum 
berjunum sem sett eru ofan á 
deigið. Hluta af deiginu þrýst 

innan í bökuform (eða eldfast 
mót) og einnig aðeins upp á 
barmana. 

Bláberjunum stráð yfir og 
örlitlum sykri; restinni af deiginu 
er síðan dreift yfir eða deigið 
skorið í ræmur og raðað í 
mynstur ofan á bökuna. 

Bakað í 20 mínútur við 200 
gráðu hita. Borið fram með 
þeyttum rjóma 
eða ís.

BLÁBERJABAKA

Þetta er gömul og góð upp-
skrift sem ég hef sniðið að 
eigin smekk,“ segir Guðfinna 

Rósantsdóttir um bláberjabökuna 
sem hún bakaði. Hún segir upp-
skriftina einstaklega einfalda og 
fljótlega en það tekur aðeins fimm 
mínútur að hræra í deigið. Í 
kökunni eru bláber sem Guðfinna 
tíndi sjálf. „Það er líka hægt að 
nota rabarbara eða jarðarber.“

Berin í bökuna koma úr Skorra-
dal þar sem Guðfinna á sumar-
bústað. „Þar er voðalega mikið 
bæði af krækiberjum og bláberj-
um en ég tíni þó yfirleitt bara blá-
berin,“ segir Guðfinna sem finnst 
íslensku berin miklu betri en þau 
útlensku. „Þau eru rosalega ólík, 
ekki nærri því eins sæt.“

Guðfinna starfar sem ræstinga-

stjóri en er mikil áhugamanneskja 
um matseld. „Mér finnst voðalega 
gaman að bústanga, eins og sagt 
er. Ég elda þó meira en ég baka, ég 
baka oft brauð og bollur og þess 
háttar, en ég baka ekki mikið af 
kökum. Mér finnst helst gaman að 
elda eitthvað sem ég þarf að hafa 
einstaklega mikið fyrir,“ segir hún 
hlæjandi. „Ég elda sjaldnast eftir 
uppskrift og ef ég fer eftir upp-
skriftinni þá breyti ég henni allt-
af.“

Guðfinna kveðst vera dugleg að 
halda matarboð og sér að mestu 
leyti um eldamennskuna á heimil-
inu. „Ég fæ nú einstaka sinnum 
aðstoð frá bóndanum en stærsta 
hlutann geri ég.“ - mþþ

Guðfinna Rósantsdóttir er mikil 
áhugamanneskja um matseld og vill 

helst hafa réttina sem allra flóknasta.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Fyrst þegar ég fékk uppskriftina var venjulegt hveiti í bökunni en núna nota ég spelt í hana,“ segir Guðfinna. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Nýtur þess að hafa fyrir
eldamennskunni
Guðfinna Rósantsdóttir er áhugakona um matseld og fer sjaldnast eftir uppskrift-
um. Hún eldaði gómsæta bláberjaböku sem tekur aðeins 25 mínútur að fullgera.

E
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8 matur

Ég er ábyrgur 
fyrir því að 
þjóðin er farin 

að borða bygg,“ 
segir Eymundur 
Magnússon, bóndi í 

Vallanesi, glaðlega. Hann kveðst 
stefna að því að eftir hans dag 
haldi allir að bygg hafi alltaf verið 
eðlilegur valkostur í íslensku fæði 
og þyki þjóðlegt og gott. „Fólk var 
tortryggið fyrst en nú eru margir 
farnir að borða bygg í stað hrís-
grjóna. Finnst eins og líkaminn 
kalli eftir því. Það hefur líka 
marga jákvæða eiginleika, er auð-
ugt af járni, kalki og B-vítamíni 
auk þess sem það er gott fyrir 
meltinguna.“

Eymundur segir uppskeruhorf-
ur þessa árs allgóðar en veður-
farið næstu vikur skipti sköpum. 
„Það er áríðandi núna að fá sólríka 
daga en sleppa við frost. Sumarið 
hefur verið fremur kalt hér fyrir 
austan og ég býst ekki við þresk-
ingu fyrr en í lok september,“ 
segir hann. 

Byggið er afbragðs bökunarefni 
með öðru léttara. Þórunn, sem er 
dóttir Eymundar og býr á Seyðis-

firði, brást vel við þeirri bón að 
baka brauð til að birta uppskrift 
að í Fréttablaðinu. - gun

MJÚKT BRAUÐ ÚR BYGGI
Bygg var ræktað á Íslandi fram eftir öldum en lítið eftir það þar til á síðustu árum. 
Í Vallanesi á Héraði er byggið ræktað með lífrænum aðferðum til manneldis. 

1 1/2  dl volgt vatn
1 msk. hunang
3 tsk. þurrger
1 1/2 dl sjóðandi vatn
2 dl byggmjöl
1 dl ab-mjólk
2 msk. olía
5 dl spelt (má nota hveiti í 
staðinn)
1 dl soðið bygg
1 dl hörfræ
1 dl sesamfræ
1 tsk. kanill
1/2 tsk. salt

Byrjið á að leysa hunangið upp 
í volgu vatninu, stráið gerinu út 
í og látið það standa í 10 
mínútur. Hellið sjóðandi 
vatninu útá byggmjölið og látið 
það líka standa í 10 mín. Þá 
fæst safaríkt og mjúkt brauð.

Öllu blandað saman nema 2 dl 
af speltinu, þá er komin fremur 
lin soppa. Síðan þarf að hnoða 
deigið vel og lengi og bæta 

restinni af mjölinu útí smátt og 
smátt. Ef það er gert í höndun-
um þarf að hnoða í góðar 15 
mínútur. Ef deigið er blautt má 
bæta við spelti en það á að 
vera svolítið klístrað. Til að fá 
brauð sem rís hátt er betra að 
setja það í brauðform, annars 
má alveg baka það á plötu. 
Brauðið er látið lyfta sér í 30 – 
40 mínútur á hlýjum stað og 
síðan bakað við 200 gráður í 
ca. 45 mínútur. Ráðlegt er að 
fylgjast með brauðinu á loka 
sprettinum  og til að vita hvort 
það sé tilbúið er gott að banka 
í botninn á því, ef hljómurinn er 
holur er brauðið bakað!

Svo má leika sér með þessa 
uppskrift, auka magnið af 
bankabyggi og setja minna af 
fræjum í staðinn, skipta kanil út 
fyrir kúmen o.s.frv. Sniðugt er 
líka að þrefalda uppskriftina og 
frysta brauð til síðari tíma.

BYGG Í BAKSTUR

BYGGBRAUÐ

Hollt
og gott!

Mæðgurnar Þórunn Eymundardóttir og Gígja Helgadóttir á fullu við brauðbakst-
urinn. MYND/FIANN PAUL.

M

Ilmandi úr ofninum

Brauðbær • Hótel Óðinsvé • Þórsgata 1 • odinsve@odinsve.is • odinsve.is

Við gerum veisluna þína
Brauðbær sérhæfir sig í dönsku smurbrauði og 

pinnamat. 40 ára reynsla og fagmennska tryggir 
gæði veisluþjónustu okkar – vertu viss um að fá 

fyrsta flokks veitingar í veisluna þína.

Pöntunarsími 552 0490 eða 511 6200
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LÍTTU VIÐ OG KYNNTU ÞÉR  ÚRVALIÐ
ÚTSÖLULOK
LÍTTU VIÐ OG KYNNTU ÞÉR  ÚRVALIÐ

  Landsins mesta úrval 
af ferðavögnum

FULLT VERÐ KR. 1.499.000.

PALOMINO COLT

KR. 1.090.000.
TILBOÐ

Eyjarslóð 5   101 Reykjavík
S: 511 2200   www.seglagerdin.is

OPNUNARTÍMI:
MÁNUDAGA - FÖSTUDAGA   10.00 - 18.00
LAUGARDAG                     11.00 - 16.00

95

1913 - 2008

FULLT VERÐ KR. 2.150.000.

CHALET A-HÚS

KR. 1.790.000.

TILBOÐ

TILBOÐ TILBOÐ
Á ÖLLUM NOTUÐUM VÖGNUM
KR. 50.000. - 400.000.

AFSLÁTTUR

KR. 1.000.000.AFSLÁTTUR AFSÝNINGARBÍLUM!
ALLT AÐ 100% FJÁRMÖGNUN
Í ÍSLENSKRI OG ERLENDRI MYNT



NANNA RÖGNVALDARDÓTTIR 
SKRIFAR MATARHUGLEIÐINGAR

Kál – ekki síst hvítkál – hefur á 
sér misjafnt orð í hugum 
margra. Ef til vill eimir enn 

eftir af fordómum frá því að fram-
farasinnaðir menn voru að reyna að 
kenna íslenskum almúga að borða 
grænmeti á 19. öld, þá vildi vinnu-
fólk stundum ekki ráða sig í vist á 
bæjum þar sem það vissi að „kál“ 
(það er grænmeti) yrði á borðum. 
Viðhorf flestra til grænmetisneyslu 
hefur til allrar hamingju breyst og 
ýmsar káltegundir eru ræktaðar 
hér með góðum árangri, til dæmis 
hvítkál, kínakál, spergilkál og blóm-
kál. Allar þessar tegundir er hægt 
að elda á mjög fjölbreytilegan máta 
og á vefsíðunni www.islenskt.is má 
finna fjölda góðra uppskrifta úr 
mínum fórum af kálréttum og öðru 
góðgæti úr íslensku grænmeti. 

Hvítkál þekkja flestir best fín-
saxað í hrásalati, soðið með kjöt-
bollum og fleiru eða í súpu en það 
má líka saxa það, snöggsteikja og 
hafa það síðan sem meðlæti með 
ýmsum réttum eða sem hluta af 
aðalrétti – prófið til dæmis snögg-
steikt kál með beikoni eða skinku-
bitum. Ein helstu mistökin sem fólk 
gerir er að elda kálið of mikið. Hvít-
kál þarf aðeins að sjóða örfáar mín-
útur og stundum er sagt að ef þú 
finnur hvítkálslykt sértu búinn 
að sjóða það of lengi. Svo 
tapar kálið hluta af nær-
ingargildi sínu við suð-
una.

Kínakál er bragð-
milt og er oftast 
notað hrátt í salöt 
en það hentar mjög 
vel til snöggsteiking-
ar og í súpur, svo og í 
fjölmarga austurlenska rétti. 
Það þarf þó enn styttri eldun en 
hvítkálið og betra er að gufusjóða 
það en sjóða í vatni.

Blómkál og spergilkál er í raun-
inni aðallega blómhluti plöntunnar 
þótt stönglar og nokkur blöð fylgi 
með. Blómkálið er oftast allt með-
höndlað á sama hátt en þegar 
spergil kál er matreitt er oft gott að 
aðskilja stöngla og blómknappa því 
stönglarnir þurfa meiri eldun. Síðan 
má flysja sverustu hluta þeirra, 
skera þá síðan í þunnar sneiðar eða 
bita og setja þá jafnvel í pottinn eða 
á pönnuna á undan hinu. Spergilkál 
er ýmist soðið, gufusoðið, steikt eða 
ofnbakað og það er mikið notað með 
öðru grænmeti í súpur, pottrétti, 
gratín, bökur og fleira.

Blómkál má borða hrátt í salötum 
eða með ídýfu. Það er líka soðið, 
gufusoðið, pönnusteikt, ofnbakað 

og gratínerað og notað í súpur og 
pottrétti af ýmsu tagi. Bæði blóm-
kál og spergilkál getur verið gott að 
forsjóða í léttsöltuðu vatni eða 
gufusjóða áður en það er notað í 
ofnbakaða rétti, það styttir bökunar-
tímann til muna og dregur úr hættu 
á að kálið verði þurrt og jafnvel 
brennt á yfirborðinu áður en það er 
meyrt í gegn. 

BLÓMKÁLS- OG SPERGILKÁLS-
GRATÍN MEÐ SKINKU
600 g blómkál
400 g spergilkál
salt
40 g smjör
1 hvítlauksgeiri, pressaður
3 msk. hveiti
350 ml léttmjólk
1 msk. ferskt timjan, saxað
hvítur pipar
150 g skinka í strimlum
125 g rifinn ostur

Hitaðu ofninn í 200°C. Skerðu bæði 
blómkál og spergilkál í stóra kvisti, 
flysjaðu ef til vill spergilkálstönglana 
og skerðu þá í sneiðar eða bita. 

Sjóddu kálið í saltvatni í um 5 
mínútur. Bræddu smjörið í 

öðrum potti, settu 
hvítlaukinn út í, stráðu 
hveitinu yfir og hrærðu 

vel. Helltu mjólkinni út 
í smátt og smátt og 

hrærðu stöðugt á 
meðan, þar til 
sósan er slétt og 

jöfn. Kryddaðu hana 
með timjani, pipar og salti og láttu 
malla í 3-4 mínútur. Helltu vatninu af 
kálinu og settu það svo í eldfast fat. 
Settu skinkustrimla og rifinn ost út í 
sósuna og hrærðu þar til osturinn er 
bráðinn. Helltu sósunni jafnt yfir 
kálið og bakaðu gratínið þar til það 
er gullinbrúnt, í um 20-25 mínútur.

SNÖGGSTEIKT KÁL AÐ 
AUSTURLENSKUM HÆTTI
300 g hvítkál
300 g kínakál
½ lítil gúrka
1 rauð paprika
2-3 cm bútur af engifer, saxaður 
smátt
2-3 hvítlauksgeirar, saxaðir smátt
2-3 vorlaukar, saxaðir smátt (hvíti 

Kál í hvert 
Bæði blómkál og spergilkál getur verið gott að forsjóða í léttsöltuðu vatni eða 
gufusjóða áður en það er notað í ofnbakaða rétti. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Kartöfl ur eru svo 
miklu meira en 
kartöfl ur... 
Hér er rakin saga 
þeirra, ótrúlega 
spennandi og 
gefnar fjölbreyttar 
uppskriftir.

www.salkaforlag.is

Stó

æ

s

Hildur Hákonardóttir 
listakona er þekkt fyrir 
frumlega frásagnargleði 
og ritsnilld.

Garðyrkja, hollusta, upp-
skriftir, skemm-tisögur – allt 
þetta og meira til er að fi nna 
í hinum sívinsæla Ætigarði. 
Einnig er sagt frá jurtum og 
mat sem verja okkur gegn 
kvefi  og öðrum haust-
kvillum.



mál
og græni hlutinn sér)
3 msk. sojasósa
2 msk. ostrusósa
1 msk. sæt chilisósa
örlítið vatn
saxað kóríanderlauf

Skerðu hvítkálið í mjóa strimla og 
kínakálið í aðeins breiðari strimla. 
Skerðu gúrkuna í 5 cm búta og 
hvern bút síðan í mjóa stauta. 
Fræhreinsaðu paprikuna og skerðu 
hana í ræmur. Hitaðu olíuna vel á 
wok eða stórri pönnu og snögg-
steiktu engifer, hvítlauk og hvíta 
hlutann af vorlauknum við háan hita í 
um 1 mínútu. Lækkaðu hitann ögn 
og bættu káli, gúrku og papriku á 
pönnuna, ekki þó öllu í einu, og 
hrærðu stöðugt á meðan. Steiktu 
grænmetið þar til kálið er farið að 
mýkjast ögn. Bættu þá sojasósu, 
ostrusósu og chilisósu saman við 
ásamt örlitlu vatni og grænu 
vorlauksbitunum, hrærðu vel og 
láttu malla þar til grænmetið er rétt 
orðið meyrt. Bragðbættu eftir 
smekk, til dæmis með meiri 
chilisósu. Stráðu kóríanderlaufi yfir 
og berðu fram.

Kínakál hentar vel til snöggsteikingar 
og í súpur, svo og í austurlenska rétti.



matur SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT

VIÐ MÆLUM MEÐ...

... BERJATÍNU. Hún ætti að 
vera til á hverju heimili enda 
góð búbót á haustin að tína ber. 
Notkunarmöguleikar berjanna eru 
óteljandi en auk þess að safta og 
sulta má bæta þeim út í nánast 
hvaða brauð- eða kökuuppskrift 
sem er. 

... GÓÐUM HNÍFUM. Beittir 
og góðir hnífar gera eldhúsvinnuna 
að leik einum. 

...  SULTUKRUKKUM MEÐ 
ÞÉTTUM LOKUM. Í sumarlok 
er rétt að vara sultuglaða sælkera 
við ósvífnum geitungum sem 
svífast einskis þegar kemur að 
lendingu í dísætu aldinmauki. 
Lokið sultukrukkum um leið og 
smurningu lýkur því geitungar 
lifa lengi í sultutaui og 
ólystugt að draga þá 
upp með skeið í næstu 
máltíð.

... HEIMARÆKTUÐUM 
HVÍT LAUK. Allir sem hafa yfir 
moldarbeði að ráða ættu að geta 
ræktað hinn heilsusamlega og 
ómissandi hvítlauk. Ein aðferðin 
við það er sú að stinga niður 
hvítlauksrifjum að hausti um 
þrjá sentímetra niður í moldina. 
Þá er von til að gægist þar upp 
grænar spírur að vori og að undir 
þeim vaxi hin heilsusamlega og 
ómissandi kryddjurt hvítlaukur.

Bjóðið upp á ...
ristaða humarhala

humarfyllta nautalund eða humar-tagliatelle

Fjórir gæða�okkar eru í boði:

Sannkallaður sælkeramatur fyrir alla!

Ljúffengur 
og litríkur

Ljúffengur 
og litríkur

B r a g ð m i k i ð  s j á v a r f a n g





20  24. ágúst 2008  SUNNUDAGUR

timamot@frettabladid.is

Þennan dag árið 79 gaus fjallið Vesúvíus og kaf-
færði borgirnar Pompei og Herculaneum. Fórust 
15.000 manns og má kalla það kaldhæðni ör-
laganna að fjallið gaus daginn eftir hátíðina Vul-
canalia sem var haldin guði eldsins til heiðurs. 
Forsaga gossins hófst með jarðskjálftum sautj-
án árum fyrr sem lögðu stór svæði í rúst, meðal 
annars Pompei. Sumar skemmdirnar var ekki 
búið að lagfæra þegar gosið hófst 79. Fólk var 
ekki óvant jarðskjálftum á svæðinu og kippti sér 
ekki upp við undanskjálfta sem hófst 20. ágúst 
79. Fyrr í mánuðinum höfðu lindir og brunnar 
þornað upp. 

Gosið stóð í 19 tíma og losaði fjallið 4 rúm-
kílómetra af ösku og grjóti yfir nágrennið. Pomp-
ei grófst undir 3 metra af gjósku og dóu íbúar 
þess margir samstundis, standandi eða sitjandi 
við daglega iðju sína. Fjallið er enn í dag talið 
hættulegasta eldfjall veraldar þar sem 3 milljónir 

manna búa í nálægð við fjallið og það hefur oft 
gosið öflugum sprengigosum. Stórt gos varð árið 
1906 en síðast gaus Vesúvíus árið 1944. Eftir 
það hefur fjallið haft hægt um sig. Gegnum ald-
irnar hefur fjallið venjulega haft hægt um sig frá 
18 mánuðum og upp í 7 og hálft ár í einu en 
lengsta hléið varði í 500 ár.
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Sprengigos í eldfjallinu Vesúvíusi
MERKISATBURÐIR
1787 Wolfgang A. Mozart lýkur 

við fiðlusónötu í A-moll, 
k. 526.

1841 Bjarni Thorarensen amt-
maður lést, 54 ára.

1906 Símskeytasamband við 
útlönd opnað.

1944 Sveinn Björnsson for-
seti ræðir við Franklin D. 
Roosevelt forset Banda-
ríkjanna í opinberri heim-
sókn þar í landi.

1968 Norræna húsið í Reykjavík 
er vígt. Finnski arkitektinn 
Alvar Aalto teiknaði húsið.

1981 Mark David Chapman 
dæmdur fyrir morðið á 
John Lennon. Hann fær 
20 ár.

1995 Stýrikerfið Windows 95 
gefið út.

BRESKI LEIKARINN STEPHEN FRY 
ER 59 ÁRA

„Það er ekki ávísun á ham-
ingju að vera gáfaður.“

Stephen Fry er þekktur gaman-
leikari og fór með hlutverk 

ráðagóða brytans Jeeves sem 
margir þekkja. Hann hefur 

barist við geðhvarfasýki árum 
saman.

AFMÆLI

ÓLAFUR 
HAUKUR 
SÍMONARSON 
RITHÖFUND-
UR 
er 61 árs.

ELVA ÓSK 
ÓLAFSDÓTTIR 
LEIKKONA 
er 44 ára.

SVANDÍS 
SVAVARS-
DÓTTIR BORG-
ARFULLTRÚI 
er 44 ára. 

HALLDÓR 
BLÖNDAL
 er sjötugur í 
dag.

Fyrsta hefti nýs veftímarits er komið 
út en það leit dagsins ljós á mánudag-
inn var. Tímaritið ber heitið Naust-
tímarit.is ritstjóri þess og stofnandi 
er Haraldur Ingi Haraldsson. Til að 
byrja með er áætlað að gefa út fimm 
hefti og er fyrsta heftið frítt á vefnum. 
Auk útgáfunnar er Haraldur forstöðu-
maður iðnaðarsafnsins á Akureyri og 
var fyrsti forstöðumaður myndlista-
safnsins þar í bæ en hann er menntað-
ur í myndlist og sagnfræði. Haraldur 
hefur einnig verið viðloðandi útgáfu 
síðan á menntaskólaárunum við út-
gáfu skólablaðsins Muninn.

„Fyrstu skrefin voru stigin þar og 
svo tók ég þátt í Rauða húsinu, þar 
vorum við með umfangsmikla bóka-
útgáfu í gömlum spritt-fjölritara 
svo ég hef kynnst því að koma hlut-
um út þó að efnin hafi verið lítil. Svo 
hef ég gefið út efni sjálfur svo þetta 
er hálfgerð þráhyggja í mér,“ útskýr-
ir Haraldur Ingi. Nausttímarit.is mun 
fjalla um samfélagsmál á gagnrýn-
inn hátt. Haraldur Ingi sér fyrir sér 
að birta aðsendar greinar en einnig 
munu lausapennar skrifa reglulega í 
blaðið. Meðal þeirra eru Aðalheiður 
Steingrímsdóttir, formaður kennara-
félags Íslands, og Andrés Magnússon 
sem Haraldur segir einn beittasta sam-
félags rýni hér á landi.

 „Andrés skrifar til dæmis harða 
gagnrýni á íslensku bankana og efna-
hagslífið í fyrsta heftinu. Einnig flett-
ir Guðmundur Ólafsson lektor ofan af 
græðgi ríkisins í sambandi við lífeyris-
sjóðina og sjálfur bendi ég á í grein-
inni „Í kýrhausnum“ að ríkisvaldið 
hefur með sérréttindum til fjármála-
manna opnað leið í kerfinu til að sleppa 
við að borga tekjuskatt,“ segir Harald-
ur Ingi.

Haraldur segir tilgang veftíma-

ritsins vera að koma með nýjan og 
ferskan vinkil á þau þjóðfélagsmál 
sem eru í umræðunni hverju sinni. 
Höfuðstöðvar tímaritsins eru norður á 
Hauganesi og staðsetningin bjóði upp 
á nýtt sjónarhorn á umræðuna. 

„Ég ritskoða ekki skoðanir fólks 
sem skrifar í blaðið en ég er með skýra 
stefnu í sambandi við nálgun viðfangs-
efna en ég tel að styrkur blaðsins hljóti 
að liggja í því að finna ný sjónarhorn 
á hlutina. Flestir landsfjölmiðlar eru 
í Reykjavík og mörg og góð rök fyrir 
því, en það vantar fjölbreytni. Lifandi 
samfélag er samfélag margra radda 
og samræðna.“

Sérstakar síður verða tileinkaðar 

yngri kynslóðinni og sér tólf ára sonur 
Haraldar Inga, Haraldur Örn, um að 
ritstýra þeim. Annars vinnur Harald-
ur Ingi stóran hluta sjálfur við upp-
setningu blaðsins og skrif svo kostn-
aður við blaðið er í lágmarki

„Ég get með stolti sagt að að baki 
Nausttímarit.is standa engir auðmenn, 
bankar eða stjórnmálaflokkar, bara 
einn láglaunamaður úti á landsbyggð-
inni,“ segir hann hlæjandi og bætir því 
við að þó að tímaritið gagnrýni óhikað 
verði líka að hafa húmorinn með. 

Fyrsta heftið er frítt á vefnum en 
annars verður áskrift að fimm heft-
um 1.250 krónur. Slóðin á tímaritið er 
www.nausttimarit.is. heida@frettabladid.is

NAUSTTÍMARIT.IS:  KEMUR ÚT Í FYRSTA SINN

Lifandi samfélag er
samfélag margra radda

NÝTT SJÓNARHORN Á ÞJÓÐFÉLAGSMÁL Feðgarnir Haraldur Ingi Haraldsson og Haraldur Örn 
Haraldsson ritstýra nýju veftímariti þar sem fjallað verður um samfélagsmál á gagnrýninn og 
hressilegan hátt. MYND/HARALDUR INGI HARALDSSON

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför okkar 
ástkæra eiginmanns, föður, tengdaföður, 
afa og langafa,

Einars Jónssonar
stýrimanns,
Laugarnesvegi 89

er andaðist sunnudaginn 20. júlí. Sérstakar þakkir 
færum við líknar- og vinafélaginu Bergmáli, krabba-
meinsfélaginu Styrk og  sr. Maríu Ágústsdóttur 
fyrir umhyggju og styrk.

Vera Einarsdóttir
Þorgerður J. Einarsdóttir Snorri H. Harðarson
Ólafur Einarsson Sólveig Björnsdóttir
Hrönn Einarsdóttir Óskar Bjartmarz
Jón Einarsson Guðný Jóhannsdóttir
                 barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Páll Beck
verður jarðsunginn frá Háteigskirkju mánudaginn 25. 
ágúst klukkan 13.00. Blóm og kransar afþakkaðir, en 
þeim sem vilja minnast hans er bent á Hjartavernd.  

Guðný Sigurðardóttir
Brynja Beck   Sölvi Stefán Arnarson
Axel Þór Beck    
Sigurður Pálsson   Hrefna Egilsdóttir
Kristín Þóra Pálsdóttir Beck  Rögnvaldur Stefán Cook
Ríkarður Pálsson   Elísabet Rafnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn. 

Blásið verður til tónleika með 
Björk, Wonderbrass og Jónas 
Sen í Langholtskirkju þriðju-
daginn 26. ágúst. Tónleikarn-
ir hefjast klukkan 18. 

Tónleikarnir verða óraf-
magnaðir en flutt verða lög af 
tónleikadagskrá Bjarkar úr 
nýlokinni tónleikaferð henn-
ar um heiminn sem staðið 
hefur yfir í sautján mánuði. 
Þarna kemur fram íslenski 
hluti hljómsveitarinnar sem 
spilað hefur með Björk á tón-
leikaferðinni. Tónleikarnir 
verða teknir upp til útgáfu. 
Áhugasamir verða að hafa 
hraðar hendur en einungis 
300 miðar eru í boði. 

Miðasalan hefst á morg-
un klukkan 10 á www.midi.is. 
Húsið opnar klukkan 17.30.

 - rat

Björk í Lang-
holtskirkju

Englakórinn sem stofnaður 
var af Natalíu Chow verð-
ur fimm ára í haust. Kór-
inn var starfræktur fyrir 
börn á aldrinum 3ja til 8 ára 
en í haust mun aldursbilið 
spanna frá 3ja ára börnum 
og upp í 10 ára. 

Í kórnum læra börnin að 
syngja barnalög á mörgum 
tungumálum og hefur Nat-
alía meðal annars kennt 
þeim barnalög á kínversku. 
Tvisvar á ári heldur kórinn 

tónleika, jólatónleika og 
vortónleika. Í vetur mun 
kórinn æfa söngleikinn 
Hósíanna eftir Julian Hew-
lett en skráning er hafin 
fyrir veturinn og geta for-
eldrar skráð börn sín laugar-
daginn 30. ágúst næstkom-
andi.

 Upplýsingar um kór-
starfið má finna á englakor.
googlepages.com en fyrir-
spurnir má senda á natalia-
chow89@gmail.com.

Englakórinn er 
fimm ára

ENGLAKÓRINN SYNGUR UNDIR STJÓRN NATALÍU CHOW.



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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■ 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

Hvað býð-
urðu upp 

á með 
pókern-

um í dag, 
Húgó? 

Sérréttinn 
minn! Upphit-

aðar pitsur!

Ég kaupi sex frosnar pitsur í 
Bónus á hverjum mánudegi! 

Þúsundkall! Þá er ég með 
kvöldmat út vikuna! Ein á dag!

Sex pitsur 
gera sex 

daga ... Hvað 
borðarðu á 
sunnudög-

um?

Afganga! Ég get 
aldrei klárað 
alla pitsuna! 

Það er alltaf ein 
sneið eftir!

Mánudags- og 
þriðjudagssneiðarn-
ar eru kannski orðn-
ar svolítið skrýtnar, 

en þær verða mjúkar 
og fínar eftir smá 

stund í örbylgjunni!

Og sumir 
halda að 
það sé 
glatað 

að vera pip-
arsveinn! 

Halló!

Það er strax farið að ilma vel! Kalkúninn er enn 
þá að þiðna í 
ísskápnum

Ég vona að 
hann sé stór 
... drengurinn 

virðist vera 
svangur!

Opnar 
bráðlega

Lífvarðarþjónusta 

Bjána

Gleðileg jól.

Settu bara pilluna 
á tunguna, fáðu 
þér vatnssopa og 
kyngdu henni

Allt í 
lagi

Fór hún 
niður?

Ég held 
það.

Þá ætti höf-
uðverkurinn 

þinn að hverfa 
bráðlega

Já, en nú er mér 
illt í hálsinum.

Burtséð frá þess-
um einu mistök-

um, Máni, hvernig 
líst þér á þetta?

Drengjakór Reykjavíkur auglýsir eftir 
áhugasömum drengjum á aldrinum 8 til 10 ára.

Kórinn starfar í Hallgrímskirkju og inntökupróf í kórinn fara fram 
í kirkjunni mánudaginn 1. september frá kl. 17:00 - 19:00.  

Nánari upplýsingar á heimasíðu kórsins, 
drengjakor.is, eða í síma 896 4914.

Innritun
í Tónskóla Eddu Borg

Síðustu dagar hafa verið með eindæmum 
tilfinningaríkir. Fyrst voru það spenna 
og tilhlökkun, svo tók svolítill kvíði við. 

Rétt áður en Leikurinn (með stórum staf og 
greini – það þarf ekkert að taka fram hvaða 
leikur þetta var) byrjaði, dauðsá 
ég eftir því að hafa borðað 
hádegismat. Stressið var svo 
mikið að ég óttaðist um tíma að 
ég seldi upp hádegismatnum, og 
það þá yfir vinnufélagana. Þeir 
deildu þó stressinu með mér og 
hefðu eflaust verið skilnings-
ríkari en ella, hefði þessi staða 
komið upp. Spennan og kvíðinn 
skiptust á að taka völdin í 
dágóðan tíma, en til allrar ham-
ingju hélst maturinn niðri. 

Það hefur eiginlega ríkt almenn 
geðshræring síðan, það skiptist á 
grátur og hlátur, og ég held að ég 

hafi aldrei fengið jafnoft gæsahúð á 
jafnstuttum tíma. Í  hvert einasta skipti sem 
ég hef lesið, horft á eða hlustað á eitthvað 
sem tengist Leiknum, klökkna ég og fæ 
gæsahúð. 

Mér finnst gott að geta sýnt 
þessar tilfinningar, og hef alltaf 
hálfpartinn vorkennt fólki sem 
ekki getur grátið fyrir framan 
aðra. Það er kannski aðallega 

karlpeningurinn sem óttast að 
missa karlmennskustig. En nú 
hlýtur það að fara að breytast 
fyrst að mestu og karlmann-
legustu hetjurnar okkar sýna 
óhræddir tilfinningar sínar. 
Fyrst að Ólafur Stefánsson 
grætur þegar tilfinningarnar 

bera hann ofurliði, þá er öðrum 
karlmönnum óhætt að gráta 
hvenær sem er. 

Þegar tilfinningarnar taka völdin

NOKKUR ORÐ
Þórunn 

Elísabet 
Bogadóttir
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Sunnudagur 24. ágúst 2008

➜ Myndlist

Bjarni Bernharður sýnir 20 akrýl-
myndir í 12 Tónum, Skólavörðustíg 
15. Opnunartími: Mán-föst. 10-18, 
lau. 10-16, sun. 13-17.
Lesið í minni Ásdís Birgisdóttir sýnir 
þrykkt verk úr silki í Listmunahorni 
Árbæjarsafns. Sýningin er opin dag-
lega og stendur til 31. ágúst.

➜ Tónlist

13.00 Þjóðlagahátíð á 
Árbæjarsafni Tékkneski barna- og 
unglinga-þjóðlagahópurinn Osminka 
frá Prag flytur tékkneska þjóðlaga-
tónlist og sýnir dansa. Að auki mun 
koma fram danshópurinn Sporið 
sem sýnir íslenska þjóðdansa og 
dúóið Funi sem flytur íslensk þjóð-
lög. Samtímis verður á Árbæjarsafni 
sýning á íslenska faldbúningnum og 
handverkssýning. 

17.00 Í Hallgrímskirkju verða 
fluttar tvær kantötur eftir J. S. 
Bach en einnig verður frumflutt 
kór- og hljómsveitarverk eftir Mist 
Þorkelsdóttur.
12.00 og 14.00 Einleiksfantasíur 
G. P. Telemann Elfa Rún 
Kristinsdóttir fiðluleikari og 
Melkorka Ólafsdóttir flautuleikari 
halda tónleika í völdum kirkjum víðs 
vegar um landið. Í dag verða þær í 
Stykkishólmskirkju.
16.00 Söngur, gítarspil og gleði 
Steinunn S. Skjenstad sópransöng-
kona og Solmund Nystabakk gítar-
leikari halda tónleika í Gljúfrasteini.

➜ Leiklist

Sviðslistahátíðin artFart sem haldin er 
af áhugafólki um sviðslistir, sýnir tvö 
leikverk í kvöld. 
20.00 Uppljómunin, höf. Snæ-
björn Brynjarsson. Flutt á Kaffi Rót
20.00 Vinir, höf. Símon Birgisson. 
Flutt í Kassanum. 

➜ Stuttmyndir

Reykjavík Shots&Docs Heimildar- 
og stuttmyndahátíð í Austurbæ, 
Snorrabraut 37.
15.00 Thom Andersen
17.00 Red Hollywood
20.30 Óður til Íslands
23.00 Sundance stuttar og úrval 
Miðasala opnar kl. 14.30. Nánari 
upplýsingar á http://www.short-
docs.info

➜ Ljóð

Ljóðahátíð 
Nýhils 2008
14.00 Líf 
ljóðabókanna 
Málþing um 
óháða útgáfu-
starfsemi og 
ljóðabókaútgáfu 
á Íslandi og 
erlendis. Jón 
Karl Helgason 
stjórnar umræð-

um í Þjóðminjasafni Íslands.

➜ Viðburður

20.00 Raddir fyrir Tíbet  
Menningarviðburður til styrktar 
flóttamannamiðstöð í Dharamsala. 
Ýmsir listamenn koma fram. Nánari 
upplýsingar www.tibet.blog.is. 
Salurinn, Hamraborg 6, Kópavogi.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Á þriðjudagskvöld heldur Íslenski saxófón-
kvartettinn tónleika í sumartónleikaröð 
Sigurjónssafns á Laugarnesi. Hann leikur 
fjölbreytta efnisskrá sem inniheldur 
suðræna tangótóna, endurreisnartónlist og 
verk eftir kvikmyndatónskáld, auk hefð-
bundnari saxófóntóna.

Íslenski saxófónkvartettinn er fyrsti og 
eini starfandi klassíski saxófónkvartettinn á 
landinu. Hann hefur starfað frá árinu 2006 
og flutt fjölda verka sem upprunalega voru 
samin fyrir saxófónkvartett. Íslenska 
saxófónkvartettinn skipa Vigdís Klara 
Aradóttir á sópransaxófón, Sigurður 
Flosason á altsaxófón, Peter Tompkins á 
tenórsaxófón og Guido Bäumer á barítón-
saxófón. 

Hljóðfæraleikararnir hafa allir fjölbreyti-
legt nám og reynslu að baki. Vigdís Klara 
stundaði nám í klassískum saxófónleik í 
Sviss ásamt klarinettnámi og námi á fimm 

klappa klarinett og chalumeau, Sigurður er 
vel þekktur djassleikari sem stundaði einnig 
nám í klassískum saxófónleik hér heima og í 

Bandaríkjunum, Peter stundaði nám í 
London og er óbóleikari í Sinfóníuhljómsveit 
Íslands og formaður Bach-sveitarinnar í 
Skálholti, Guido stundaði nám í Þýskalandi, 
Sviss og Bandaríkjunum og er einnig 
menntaður þverflautukennari.

Efnisskrár eins og þær sem kvartettinn 
leikur hafa ekki heyrst áður á Íslandi enda 
hefur undantekningalítið verið um að ræða 
frumflutning verkanna á Íslandi. Að þessu 
sinni er efnisskrá tónleikanna mjög fjöl-
breytt. Leikin verða verk eftir endurreisn-
artónskáldin Orlando Gibbons og Girolamo 
Frescobaldi en einnig suðræn tangótónlist 
eftir Astor Piazzolla, hefðbundin frönsk 
saxófónkvartetts-tónlist og verk eftir hið 
þekkta kvikmyndatónskáld Michael Nyman. 
Miðasala á tónleikana fer fram við inngang-
inn, en einnig er hægt að kaupa miða í síma 
553 2906.

Saxófónablástur í Laugarnesinu

HLJÓMLEIKAR Saxófónkvartettinn íslenski er með 
alþjóðlegum bragðlaukum og kryddi.

BUILDING-DESIGNING-THINKING
Laugar- og sunnudag, 30.-31. ágúst kl. 10.30
Þriðja alþjóðlega Alvar Aalto-ráðstefnan

um nútíma byggingarlist í samvinnu við 

Jyväskylä-háskólann og Alvar Aalto-akademíuna.

Ráðstefnan fer fram á ensku.

1988 FEGURÐ MÁLSINS
Þriðjudagur 26. ágúst kl. 20.00
Thor Vilhjálmsson vann bókmenntaverðlaun 

Norðurlandaráðs 1988. Hann rifjar upp þennan 

og fl eiri bókmenntaviðburði ásamt Halldóri 

Guðmundssyni rithöfundi. Tómas R. Einarsson og 

félagar spila og Ragnheiður Gröndal syngur.

2008 HANNAÐUR VERULEIKI
Fimmtudagur 28. ágúst kl. 18.30
Charlotte Engelkes fl ytur einleikinn Sweet sem er 

sambland af leikhúsi, kabarett og uppistandi. 

Tónlist frá Retro Stefson, Reykjavík! og FM 

Belfast. Listahópurinn 128 hendur sýnir í anddyri 

hússins.

40 ár í Norræna húsinu
Afmælisdagskrá 22.-31. ágúst Nánari upplýsingar á www.nordice.is

1978 NORRÆN SAMVINNA
Mánudagur 25. ágúst
12.00 Vísnasöngkonan Hanne Juul og tríó. 

20.00 Björgvin G. Sigurðsson, samstarfs ráðherra 

Norðurlanda og Þorbjörn Broddason, prófessor 

leiða umræður um Norræna húsið og norræna 

samvinnu. Stuðmennirnir Egill Ólafsson og

Valgeir Guðjónsson fl ytja tónlist.

1998 UMHVERFI OG NÝSKÖPUN
Miðvikudagur 27. ágúst kl. 20.00
Umhverfi smálin voru ofarlega á baugi 1998. 

Hefur einhver árangur náðst? Prófessor 

Þorsteinn Ingi Sigfússon og Andri Snær 

Magnason rithöfundur gefa álit. Hjaltalín

spilar tónlist og fjöl lista konan Charlotte 

Engelkes sýnir brot úr einleiknum Sweet.

2018 KOMANDI TÍMAR
Föstudagur 29. ágúst kl. 18.30
Næsta kynslóð tekur völdin í Norræna húsinu. 

Gjörningahópurinn Kúmíkat, hljómsveitirnar 

Sykur, Ásgeir Eysteinn & Sæji og danska 

sveitin Skandals leika framtíðarmúsík. Leikverk 

nemenda úr Vinnuskóla Reykjavíkur.

JAZZHÁTÍÐ Í REYKJAVÍK
Laugardagur 30. ágúst kl. 19.00
Færeyska stórsveitin Thórshavnar Stór Band 

ásamt klarinettleikaranum Hauki Gröndal

fl ytja tónlist.

Aðgangur er ókeypis á afmælisdagskrá og sýningar. Bókasafn og sýningar eru opin alla daga vikunnar kl. 
12-17. Bistro Alvar A er opið virka daga kl. 10-17, helgar kl. 12-17 og þegar viðburðir eru í húsinu.

Þökkum eftirtöldum aðilum fyrir góðan stuðning við afmælishátíðina: 

VOX Restaurant / Bistro, Olís, Globus ehf, Norræna Félagið og Statens Kulturråd í Svíþjóð

JÓN KARL 
HELGASON

MIST ÞORKELSDÓTTIR
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„Og núna mun hún elda 
og þrífa fyrir mig,“

ELLEN DEGENERES
Grínast um hvað taki nú við fyrir nýju 
eiginkonu hennar, Portia de Rossi.

„Eftir að hafa verið borin 
saman við Jay Leno svona 
lengi, hugsar maður ekki 
um sjálfa sig á þennan 
hátt.“

RUMER WILLIS
Um undrun sína yfir því að hafa verið 
valin ein af fallegasta fólki tímarits-
ins People. 

„Ég var fallegur svartur 
maður, en ekki þeir.“

ROBERT DOWNEY JUNIOR
Útskýrir af hverju meðleikarar hans 
í kvikmyndinni Tropic Thunder hafi 
verið öfundsjúkir og kallað hann 
dívu í þættinum Good Morning 

America.

folk@frettabladid.is

Sigþrúður Ármann, annar 
stofnandi Exedra, hefur 
í miklu að snúast þessa 
dagana. Hún er í óðaönn 
að skipuleggja SÚK-glæsi-
markaðinn og mun svo halda 
til Kína daginn eftir í skipti-
nám fram að áramótum.

„Við hjá Exedra erum mjög hrifn-
ar af því starfi sem Jóhanna 
Kristjónsdóttir hefur unnið í þágu 
barna og kvenna í Jemen og vild-
um leggja starfseminni lið,“ segir 
Sigþrúður Ármann, annar stofn-
andi Exedra og framkvæmdastýra 
glæsimarkaðarins sem fram fer í 
Perlunni næstkomandi laugardag, 
en allur ágóði hans mun renna til 
uppbyggingar nýju skólahúsnæði 
í Jemen.

Exedra var stofnað haustið 2006 
í þeim tilgangi að stuðla að mál-
efnalegri umræðu og auknum 
tengslum milli atvinnulífs, stjórn-
mála og fjölmiðla. Fyrirtækið 
samanstendur af þverpólitískum 
hópi áhrifamikilla kvenna úr 
atvinnulífinu, svo sem viðskipt-
um, stjórnmálum, fjölmiðlum, 
menntamálum, heilbrigðismálum, 
hópi sérfræðinga og listamanna. 
Hópurinn hittist mánaðarlega á 
fundum, þar sem tekin eru til 
umfjöllunar mikilvæg málefni 
sem eru í umræðunni í samfélag-
inu hverju sinni.

„Innan Exedra er einnig góð-
gerðahópur sem skoðar hvernig 
við getum látið gott af okkur leiða 
og hvaða góðgerðamálefni við vilj-
um styðja hverju sinni. Eftir að 
glæsimarkaðnum lýkur munum 
við skoða hverju við munum 

leggja lið næst,“ segir Sigþrúður. 
Hún hefur annars í nógu að snú-

ast þessa dagana, því hún stundar 
einnig MBA-nám við Háskólann í 
Reykjavík, þar sem hún hefur 
lokið einu ári af tveimur, og dag-
inn eftir glæsimarkaðinn mun hún 
halda út til Kína, þar sem hún 
verður í skiptinámi í einum 
fremsta skóla Asíu.

„Ég flýg út til Shanghaí næsta 
sunnudag svo það er nóg að gera 
við að undirbúa bæði markaðinn 
og ferðina. Mér finnst einstakt 
tækifæri að fá að taka eina önn í 
skiptinámi í Shanghaí og er spennt 
fyrir því að fá að kynnast Asíu-
markaðnum og öflugu fólki þar í 
landi,“ segir Sigþrúður að lokum. 
 alma@frettabladid.is

Frá Jemen til Shanghaí

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.

Á LEIÐINNI TIL KÍNA
Sigþrúður hefur í 
nógu að snúast þessa 
dagana, en hún 
undirbýr SÚK glæsi-
markaðinn í Perlunni 
sem fram fer næsta 
laugardag og mun svo 
halda til Shangahai 
daginn eftir í MBA 
skiptinám.
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Umræðufundur um ástandið í Pal-
estínu verður í haldinn húsnæði 
Ungra jafnaðarmanna, Hallveig-
arstíg, í dag. Þar munu Anna Pála 
Sverrisdóttir og Eva Bjarnadóttir 
segja ferðasögu sína, en þær ferð-
uðust til Ísraels og Palestínu um 
liðna verslunarmannahelgi til að 
skoða stjórnmálaumhverfið þar. 

„Við ætlum bara að reyna að 
leyfa fólki að upplifa þetta eins og 
við gerðum á eins og lifandi hátt 
og mögulegt er,“ segir Anna Pála. 
„Fyrir mér var Palestínudeilan oft 
svo fjarlæg einhvern veginn og 
maður heyrði bara af henni í 

fréttunum. En við ætlum að segja 
sögur af fólki sem við hittum og 
sýna myndir af því, af „check-
points“ og handtökum og fleiru,  
en líka af djamminu og stuðinu og 
öllu þessu skemmtilega. Reyna að 
gera þetta aðeins mannlegra og 
útskýra hvernig fólkið sem býr 
þarna upplifir deiluna og raun-
veruleikann,“ útskýrir Anna Pála. 

Fundurinn hefst klukkan 16.
  - kbs

Segja ferðasögu
frá Palestínu

Alþjóðlega ráðstefnan You Are 
In Control, eða Þú hefur völdin, 
verður haldin á Hótel Sögu dag-
ana 15. til 16. október á vegum 
Útón, útflutningsskrifstofu 
íslenskrar tónlistar.

Ráðstefnan er haldin í sam-
starfi við Útflutningsráð og fjall-
ar um ný viðskiptamódel á sviði 
afþreyingar- og listmiðlunar. Á 
meðal gesta verða Steve Schnur, 
yfirmaður tónlistar- og mark-
aðssdeildar Electronic Arts, Jane 
Dyball hjá Warner Chappell, 
Amy Phillips, fréttastjóri vefsíð-
unnar Pitchforkmedia.com og 
Einar Örn Benediktsson. 

Hægt er skrá sig á ráðstefnuna 
á heimasíðunni www.iceland-
music.is.

Góðir gestir á ráðstefnu

UPPLÝSA UM ÁSTANDIÐ Anna Pála og 
Eva segja frá sinni upplifun af ástandinu 
í Palestínu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

EINAR ÖRN BENEDIKTSSON Einar Örn 
flytur erindi á ráðstefnunni You Are In 
Control sem verður haldin í október.

Breski grínistinn Ricky Gervais 
hefur fest kaup á íbúð í New York 

ásamt kærustu sinni, Jane 
Fallon. Fregnir herma að 
íbúðin hafi kostað litlar 
135 milljónir króna, enda 

á besta stað í borginni. 
Á meðal þeirra sem 
hafa búið í sömu 
byggingu eru stjörn-
urnar Grace Kelly, 
Candice Bergen, 
Joan Crawford og 
Liza Minelli.

Leikarinn Nicolas Cage mun fara 
með aðalhlutverkið í hasarmynd-
inni Kick-Ass, sem er byggð á 
ofbeldisfullum teiknimyndasögum 
Marks Millar. Myndin fjallar um 
menntaskólanema sem 
ákveður að verða ofur-
hetja þrátt fyrir að hafa 
ekki yfir að ráða neinum 
merkilegum eigin-
leikum. Hlutirnir 
breytast heldur 
betur þegar 
hann rekst á 
hóp glæpa-
manna með 
byssur á lofti. 

Söngkonan Dido gefur í nóvember 
út sína fyrstu plötu í fimm ár. Plat-
an nefnist Safe Trip Home og fylgir 
eftir plötunni Life For Rent sem 
seldist gríðarlega vel á sínum tíma, 
sérstaklega í Bretlandi. Útgáfu plöt-

unnar hefur verið frestað 
nokkrum sinnum síðan 
Dido missti föður sinn 
í desember árið 2006. 
Fyrsta smáskífulag 
plötunnar nefnist Don´t 

Believe in Love, en 
Dido ætlar að 
gefa aðdáendum 
sínum annað 
lag, Look No 
Further, á 
heimasíðu 
sinni.

Hollywood-stjörnurnar Jamie Foxx, 
Fran Drescher og Lucy Liu voru á 
meðal þeirra sem mættu í gala-
kvöldverð í Beverly Hills til stuðn-
ings forsetaframbjóðanda demó-
krata, Barack Obama. Hver 
gestur í veislunni 
borgaði fúlgur fjár 
í aðgangseyri og 
rennur peningurinn 
beint í kosninga-
sjóð Obamas. 
Veitir ekki af því 
enda kostar það 
skildinginn að 
komast alla leið 
í Hvíta húsið í 
Washington.

FRÉTTIR AF FÓLKI

Auglýsingasími

– Mest lesið

VERSLAÐU ATVINNUBÍLA AF ÞEIM SEM GETA ÞJÓNUSTAÐ ÞIG!

Renault Kangoo
Mest seldi atvinnubíll íslands
   á frábæru tilboðsverði.

Eigum aðeins 7 stk. eftir af einum vinsælasta atvinnubíl fyrr og síðar, Renault Kangoo. 
Nýr Kangoo er á leiðinni til landsins og því höfum við ákveðið að selja þá sem við 
eigum fyrir á lager á ótrúlegum verðum. Sölumenn eru tilbúnir við símann. Hringdu í 
575 1224 eða sendu póst á arnif@bl.is til að tryggja þér eintak. 
Fyrstir koma fyrstir fá.

LAGERLOSUN
LAGERLOSUN Á VINSÆLASTA ATVINNUBÍL FYRR OG SÍÐAR. FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ.
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L.I.B.Topp5.is

Yfir 60.000 manns

Ásgeir j - DV

TSK - 24 stundir

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

STAR WARS            kl. 1:30D - 3:40D - 5:50D - 8 - 10:20 L

TROPIC THUNDER kl. 10:20 FORSÝND 12

GET SMART kl. 3:40 - 5:50 - 8D - 10:20 L

THE MUMMY TOMB kl. 5:50 - 8 - 10:20 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

MAMMA MÍA                kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 L

GET SMART kl. 5:40D - 8D - 10:20D L

STAR WARS kl. 2D - 4:10D - 6:20D L

DARK KNIGHT kl. 8:30 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30D - 3:40D L

WALL-E m/ensku tali kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

TROPIC THUNDER kl 10:10 16

STAR WARS           kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 L

GET SMART kl. 8 - 10.20 7

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40- 5:50 L

STAR WARS            kl. 1:30 -3:40 - 5:50 - 8 L

GET SMART kl. 8 - 10:20 7

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

MAMMA MÍA kl. 5:50 L

DECEPTION kl. 10:20 14

STAR WARS kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

GET SMART kl.  8 - 10 7

WALL-E. m/ísl. tali kl. 2 L

KUNG FU PANDA m/ísl. kl. 4 L

THE MUMMY 3 kl.  5:50 12

DARK KNIGHT Síð. sýn. kl.  10:20 12

Saga George Lucas heldur áfram

Upplifðu Star Wars eins og þú hefur aldrei gert áður FORSÝND

SparBíó 550krSparBíó 550kr

- bara lúxus
Sími: 553 2075

TROPIC THUNDER - FORSÝNING kl. 8 16

THE ROCKER kl. 1.50, 4, 6, 8 og 10.15 7

GET SMART kl. 1.50, 4, 6, 8 og 10.15 L

WALL–E – ÍSLENSKT TAL kl. 1.50, 4 og 6 L

THE DARK KNIGHT kl. 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

7
16
12
12
L
L
L
12
16

X - FILES kl.3.50-6 - 10.10
MAMMA MIA     kl.3.50 - 6 - 8 - 10.10
TROPIC THUNDER FORSÝNING kl. 8

16
L
16

THE ROCKER kl.1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
X - FILES kl. 10.20
SKRAPP ÚT kl. 8 - 10
THE LOVE GURU kl.1 - 4 - 6
WALL-E ÍSL. TAL    kl.1D - 3.30D

MAMMA MIA kl. 3D - 5.30D - 8D - 10.30D

MAMMA MIA LÚXUS kl. 3D - 5.30D - 8D - 10.30D

THE MUMMY 3 kl.1D - 5.45D

TROPIC THUNDER FORSÝNING kl. 8

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

7
12
12
L

THE ROCKER kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
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

16
12
16
L

X - FILES kl. 3 - 5.40 - 8 - 10.20
LOVE GURU kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE STRANGERS kl. 4 - 6 - 8 - 10
MAMMA MIA kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30

SÍMI 530 1919

KVIKMYNDIR.ISKVIKMYNDIR.ISKVIKMYNDIR.IS

“DUCHOVNY OG “DUCHOVNY OG
ANDERSON SÝNA ANDERSON SÝNA

GAMLA TAKTA”GAMLA TAKTA”
-Þ.Þ., DV-Þ.Þ., DV

“DUCHOVNY OG 
ANDERSON SÝNA 

GAMLA TAKTA”
-Þ.Þ., DV

TIL AÐ FINNA SANNLEIKANN 
VERÐUR ÞÚ AÐ TRÚA!

MULDMULMULDMULMULMULDMULDU ER OER OER OER OER OER OOER OG SCG SCG SGG SGGGG SGGGGG ULLYLULLY ERUERU MÆTMÆT MÆTMÆMÆTMÆTMÆTÆTÆTT AFT AFAFAFAFT AFAFTURTUR TUR ÍÍÍ
FRÁBFRÁBFRÁÁFRÁBÁÁÁBÁBBBBBBÆRRIÆRRIRRIRRRRRRÆRRRÆÆRRÆRRIÆRÆRRÆÆÆ  SPE SPESPSPSPSS SP SPSP SPS NNUMNNUMYND YND NDND NDND NND NDDNDN Í ANAÍ ANÍ AÍ AAAAAA DA ÞDA ÞÁTTAÁTTANNA.NNA.NA.

MULDER OG SCULLY ERU MÆTT AFTUR Í
FRÁBÆRRI SPENNUMYND Í ANDA ÞÁTTANNA.

English Pub var undirlagður af kvikmyndatökufólki 
fyrr í vikunni, þegar þar fóru fram lokatökur á þýsk/
íslenskri sjónvarpsmynd. „Þeir voru á barnum í 
næstum átján klukkustundir að taka upp efni. Það var 
ansi mikið af fólki þarna við vinnu og við eigendurnir 
komumst ekkert inn á staðinn á meðan tökur fóru 
fram,“ segir Arnar Þór Gíslason, eigandi English Pub, 
en þetta er í þriðja sinn sem hann lánar barinn undir 
tökur, en sakamálaþættirnir Svartir englar voru meðal 
annars teknir upp á barnum. 

„Við komumst aftur til vinnu eftir klukkan sjö í gær, 
það er búið að vera nóg að gera hjá okkur undanfarna 
daga vegna Ólympíuleikanna. Svo er vertíðin okkar að 
byrja aftur með enska boltanum þannig að það er allt 
komið á fullt sving, eins og maður segir á góðri 
íslensku.“ Arnar segir að lukkuhjólið vinsæla sé enn á 
sínum stað og segir að von sé á skemmtilegri nýjung í 
lukkuleikjunum. „Við erum að þróa með okkur eina 
hugmynd sem hefur fengið nafnið Skák klukka 
dauðans. Þetta verður skemmtilegur en stórhættuleg-
ur leikur,“ segir Arnar að lokum.  - sm  

English Pub í þýskri mynd

KOMST EKKI FYRIR Arnar segist ekki hafa komist fyrir inni á 
barnum meðan á tökum stóð. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hljómsveitin Esja spilaði fyrir fullu húsi 
á útgáfutónleikum sínum á Nasa. Hljóm-
sveitarmeðlimir náðu fram góðri stemn-
ingu og virtust tónleikagestir kunna að 
meta þessa frumraun hljómsveitarinnar. 

Tónleikar
Esju á Nasa

BIÐU SPENNT Guðmundur, Magga og 
Inda biðu spennt eftir að tónleikarnir 
hæfust

GÓÐ STEMNING Daníel Ágúst og Krummi náðu góðri stemningu á 
staðnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

BAKSVIÐS Hljómsveitarmeðlimir undir-
búa sig fyrir tónleikana.

TINNA DÖGG OG HELGI Virtust hæst-
ánægð með tónlistina

SIGURÐUR OG BENEDIKT LÉTU SIG EKKI 
VANTA

KUNG FU PANDA ísl. tali
kl. 1:30 í Álfabakka
kl. 1:30 í Kringlunni 
kl. 4 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. 2 Akureyri og kl. 1:30 í Keflavík og á Selfossi

laugardag og sunnudag
SparBíó 550krSparBíó 550kr

DARK KNIGHT
kl. 2 í Álfabakka

STAR WARS
kl. 1:30 í Álfabakka
kl. 1:30 á self. og í kefl 
kl. 2 á ak

TILBOÐSVERÐ

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3.50 BORGARBÍÓKL.3.50 BORGARBÍÓ KL.3 HÁSKÓLABÍÓ KL.3 HÁSKÓLABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ
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Arnar Grant er sigursælasti Fitnesskepp-
andi okkar Íslendinga. Nú stefnir hann á 
sigur á Norðurlandamóti sem verður haldið 
hér á landi í október.

„Fjölskyldan mín er orðin hálfþreytt á þessu, því 
þetta er alltaf síðasta mótið,“ segir Arnar Grant 
sem undirbýr sig nú af krafti fyrir Norðurlanda-
mót í fitness sem haldið verður hér á landi þann 
19. október. Nú eru um átta vikur í mótið og er 
Arnar byrjaður að æfa eins og óður maður, en 
hann hefur aldrei byrjað undirbúning jafn 
snemma fyrir nokkurt mót. Ástæða þess er góð. 
„Núna stefni ég á fyrsta sætið,“ segir Arnar. „Það 
er ekkert annað í boði. Ég hef aldrei lent í öðru 
sæti, ég er í raun eins og Kristinn Björnsson. Það 
er annaðhvort fyrsta sætið eða úr leik,“ segir hann 
og hlær. Arnar hefur tvisvar áður tekið þátt í 
þessu sama móti og þá lent í áttunda og sjötta 
sæti. Árið 2004 var hann þó fyrstur í samanburð-
inum.

Arnar var hættur að keppa en síðastliðið haust 
ákvað hann að taka þátt í móti að gamni og vann 
það. Þar með vann hann sér inn þátttökurétt á 
Norðurlandamótinu. „Mér fannst það ekkert svo 
merkilegt í fyrstu. Svo kom í ljós að mótið verður 
haldið hér og því finnst mér það skylda mín að 
sýna sportinu þá virðingu að taka þátt,“ segir 
hann. 

En hvaða árátta er þetta að geta ekki hætt í 
sportinu? „Þegar maður er í formi þá einhvern 
veginn verður maður að fá að reyna sjálfan sig, 
þetta er eins og að eiga sportbíl, þú vilt fá að prófa 
hvað hann getur annað slagið,“ segir Arnar. „Þetta 
er eins að eiga líkama í dúndurformi, þú vilt fá að 
reyna hvað þú getur gert með hann.“

Arnar segist ætla að hætta eftir Norðurlanda-
mótið, en það þýðir ekki að leggist í dvala, heldur 

hefur hann í nógu að snúast. Hann og Dísa í World 
Class eru að fara að gefa út líkamsræktar-DVD-
disk. Þá hyggst hann einnig einbeita sér að 
heilsuvörum sem hann og Ívar Guðmundsson hafa 
komið á markað. „Það verða nýjungar í því með 
haustinu,“ segir Grant.

 soli@frettabladid.is

Stefnir á sigur í fitness

GRANT Svona lítur Arnar Grant út átta vikum fyrir stóra Norður-
landamótið. Menn geta rétt ímyndað sér hvernig útlitið verður 
á keppnisdaginn.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ragnar Zolberg segir stripp gítar-
leikarans Arnars á GayPride í 
Doncaster standa upp úr á tón-
leikaferðalagi þeirra um Bretland. 
Arnar fór úr öllu nema sokkunum. 
„Ég sá það nú ekki sjálfur og vissi 
ekki af því,“ segir Ragnar. „Hann 
var búinn að segjast ætla að koma 
okkur á óvart. Það var mjög fyndið 
og skemmtilegt. Það voru voða 
misjafnar undirtektir, sumir voru 
mjög hneykslaðir en aðrir voru 
bara í svaka stuði. Þetta er líka 
svona bær þar sem gerist ekkert 
rosalega mikið þannig að eitthvað 
svona er alveg nægt slúðurefni 
næstu mánuðina. Ég held að það sé 
bara hans eðli og hann hafi löngun 
til að bera sig og það hafi fylgt 
honum frá blautu barnsbeini.“  

Ferðalaginu lauk á Kerrang-
verðlaunahátíðinni, þar sem Sign 
fengu gullplötu fyrir ábreiðu sína 
af Run to the Hills eftir Iron Maid-

en, en lagið kom út á safnplötu frá 
Kerrang. „Þetta var bara mjög 
gaman, ótrúlega fínt. Öll stærstu 
nöfnin í rokkgeiranum voru 
þarna.“

Sign spilar í dag fyrir ofan 
tattoo-stofuna Reykjavík Ink. 
Verður meira stripp í boði? „Ef 
það er eitthvað „móment“, þá er 
aldrei að vita. Ef það er eitt sem 
ég get sagt um hann Arnar þá er 
það að hann er einn sá óútreiknan-
legasti karakter sem ég hef nokk-
urn tíma kynnst.“ 

Hann segir planið fyrir vetur-
inn í vinnslu. „Við verðum eitt-
hvað að spila og svo þurfum við 
líka að vinna eitthvað þess á milli. 
Lifa eðlilegu lífi líka. En veturinn 
er bara spennandi.“ - kbs

Í hans eðli að vilja bera sig

GULLPLATA OG STRIPP Hljómsveitin 
Sign lauk nýlega tónleikaferð sinni um 
Bretland.

Sett upp í Reykjavík
í samstarfi við

Loksins í Borgarleikhúsinu
Gríptu Flóna strax því sýningafjöldi er takmarkaður

Taktu Flóna í áskrift ásamt þremur öðrum spennandi 
leiksýningum og  þá bíður þín góður leikhúsvetur.

Miðasala er í síma 568 8000 og á borgarleikhus.is.

r

Áhorfendasýning 
ársins

MIÐASA
LA

HAFIN

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is
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Keflvíkingar sýndu allar sínar bestu hliðar þegar 
þeir fengu Þróttara í heimsókn á Sparisjóðsvöllinn 
í Keflavík. Gestirnir áttu ekkert svar við hröðum 
sóknarleik heimamanna og niðurstaðan var 5-0 
sigur Keflavíkur sem hirti toppsætið á kostnað FH.

FH-ingar sóttu án afláts gegn Grindavík en 
fundu ekki leið framhjá markverðinum Zankarlo 
Simunic sem fór á kostum í 0-1 sigri Grindavíkur. 
Þetta var sjötti útisigur Grindavíkur í sumar.

Íslandsmeistarar Vals voru búnir að vera á mikilli 
siglingu í deildinni þegar botnbaráttulið HK kom 
í heimsókn á Vodafone-völlinn en gestirnir 
hirtu öll stigin. HK-ingar unnu einnig fyrri 
leik liðanna á Kópavogsvelli.

Skagamönnum veitti heldur 
ekki af stigum en voru ekki jafn 
lánsamir á Fylkisvelli og urðu 
að sætta sig við jafntefli 
gegn Fylki eftir að hafa 

leitt leikinn mestallan síðari hálfleik.
Tvö mörk í blálokin frá Guðjóni Baldvinssyni 
nægðu til þess að tryggja KR-ingum 0-2 sigur gegn 
Fram á Laugardalsvelli en fyrri leikur liðanna á 
KR-velli fór einnig 2-0 og þá skoraði Guðjón annað 
mark KR. 

16. UMFERÐ LANDSBANKADEILDAR KARLA: HK-INGAR EYGJA ENN VON

FH og Valur misstigu sig illilega
TÖLURNAR TALA

Flest skot: 23, FH
Flest skot á mark: 13, Fylkir
Fæst skot: 4, Grindavík
Hæsta með.ein.: 7,0 Keflavík
Lægsta meðaleink.: 4,3 Þróttur
Grófasta liðið: 17 brot, Fylkir
Prúðasta liðið: 6 brot, Keflavík 
Flestir áhorf.: Fram-KR, 1.162
Fæstir áhorf.: Valur-HK, 713
Áhorfendur alls: 5.322

> Besti dómarinn: Eyjólfur 
Kristinsson fékk hæstu einkunn  
hjá Fréttablaðinu fyrir 16. umferð 
Landsbankadeildarinnar en hann 
fékk 9 fyrir að dæma leik Íslands-
meistara Vals og HK á Vodafone-
vellinum.

>Atvik umferðarinnar

Kristján Valdimarsson, varnarmaður Fylkis, fór meiddur af 
velli gegn ÍA eftir að Fjalar Þorgeirsson, markvörður Fylkis, 
keyrði hann niður. Það væri svo sem ekki í frásögur færandi 
nema hvað að þetta er í annað skiptið í sumar sem Fjalar 
skilur Kristján eftir óvígan á vellinum því varnarmaðurinn 
þurfti einnig að yfirgefa völlinn í Evrópuleik gegn FK Riga.

>Ummæli umferðarinnar

„Mig langar að fara og fá mér kaffi og fara 
svo upp á Skaga og spila leikinn. Þannig 
er hugarfarið hjá okkur,“ sagði Gunnleifur 
Gunnleifsson, markvörður HK, eftir sigur-
leik gegn Val þegar hann var spurður út í 
næsta leik HK gegn ÍA.

Zoran Stamenic (3)

Guðjón 
Baldvins. (5)

Hörður 
Árnason

Hans Mathiesen

Guðmundur 
Steinarsson (4)

Aaron 
Palomares (2)

Finnur Orri 
Margeirs. (2)

Hólmar Örn 
Rúnarsson (7) Símun 

Samuelsen
Guðmundur
Kristjáns. (2)

Zankarlo Simunic (2)

FÓTBOLTI Keflvíkingar hafa verið í 
toppbaráttunni í allt sumar og 
eftir 5-0 sigurinn gegn Þrótti náðu 
þeir að endurheimta toppsætið af 
FH-ingum. Keflvíkingar eru nú 
taplausir í síðustu átta leikjum 
sínum í röð í deildinni og hafa 
unnið fimm af þeim leikjum. 
Símun Samuelsen segir þó að 
Keflvíkingar verði að halda áfram 
á sömu braut og sýna það og sanna 
fyrir sjálfum sér og öðrum að 
þeir geti spilað vel út heilt tíma-
bil.

Verðum að vera tilbúnir á móti KR
„Það eru náttúrulega enn sex leik-
ir eftir og það er mikilvægt að við 
náum að halda okkar striki áfram 
og taka bara einn leik í einu. Síð-
asti leikur gegn Þrótti var mjög 
góður hjá öllu liðinu og við þurf-
um bara að halda áfram,“ segir 
Símon. 

„Næsta verkefni er útileikur 

gegn KR og ég hef mikla trú á því 
að við verðum mjög vel stemmdir 
fyrir þann leik. Við unnum þá á 
okkar heimavelli og ég veit að 
KR-ingar vilja eflaust hefna fyrir 
það þannig að við verðum að vera 
tilbúnir. Við vitum alveg hvar við 
erum í deildinni en það þýðir ekk-
ert að einblína á það núna og ég 
horfi ekki einu sinni á stigatöfl-
una,“ segir Símun.

Stöðugleiki er lykillinn
Símun er ánægður með eigin 
spilamennsku í sumar sem og 
Keflavíkurliðsins i heild og telur 
að lykillinn að árangri sé að ná að 
fækka lélegu leikjunum.

„Þetta er búið að vera mjög 
fínt. Maður er hins vegar aldrei 
almennilega sáttur og það er allt-
af eitthvað sem má betur fara. Ég 
fór rólega af stað í upphafi móts 
en tel að ég sé búinn að vera stöð-
ugur í mínum leik eins og allt liðið 

í rauninni. Við höfum náð nokkr-
um toppleikjum en það sem er 
mikilvægast er að við höfum náð 
að fækka lélegu leikjunum,“ segir 
Símun.

„Liðsheildin er líka virkilega 
sterk hjá Keflavík og Það eru allir 
sem standa saman og vinna leik-
ina sem lið. Leikmannahópurinn 
er stór og sterkur og það er mikil 
barátta um stöður í liðinu og það 
er mjög jákvætt og hjálpar liðinu 
mikið. Byrjunarliðsmennirnir 
hverju sinni þurfa að vera á 
tánum og varamennirnir sem 
koma inn á þurfa að virkilega að 
grípa tækifærið þegar það gefst 
til þess að sýna það að þeir 
eiga heima í byrjunarliðinu,“ 
segir Símun. 

Deildin er skemmtilegri
Sóknarleikurinn hefur verið 
aðalsmerki Keflavíkur í sumar 
sem og undanfarin ár og 
Símun er ánægður með að 
liðin í deildinni sem þora að 
sækja af krafti séu að skipa 
sér í efstu sætin.

„Mér finnst Landsbanka-
deildin skemmtilegri núna 
en oft áður. Sóknarleikur-
inn er í fyrirrúmi hjá mörg-
um liðum og það er skorað 
mikið af mörkum. Ég fagna 
því bara að sóknarliðin virð-
ast vera að skipa sér í efstu 
sæti deildarinnar í sumar. 
Við leggjum leikina okkar 
alla vega þannig upp að 
skora bara meira en móth-
erjinn og það hefur gengið 
ágætlega hingað 
til,“ segir Símun. 

omar@frettabladid.is

Horfi ekki einu sinni á stigatöfluna
Hinn færeyski Símun Samuelsen hjá Keflavík fór á kostum þegar hann skoraði eitt 
mark og lagði upp tvö í 5-0 sigri gegn Þrótti. Miðjumaðurinn sterki er fyrir vikið 
leikmaður 16. umferðar hjá Fréttablaðinu. Símun er ánægður með spilamennsku 
toppliðs Keflvíkinga í sumar en minnir á að enn eru sex leikir eftir.  

ELDFJÓTUR Hinn eld-
fljóti Símun hefur 
oft og tíðum valdið 
usla í vörnum 
andstæðinganna í 
sumar.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

BARÁTTA Keflvíkingurinn Símun er hér í baráttu við Valsarann Rasmus Hansen í 
jafnteflisleik liðanna á Vodafone-vellinum fyrr í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Topplið Keflavíkur í 
Landsbankadeild karla sækir KR-
inga heim í 17. umferð í kvöld og 
leikmenn Keflavíkur ættu að geta 
verið bjartsýnir á hagstæð úrslit. 

Keflvíkingar hafa nefnilega 
verið með gott tak á Vesturbæing-
um síðustu árin og töpuðu síðast 
fyrir KR 10. júní 2002 eða fyrir 
rúmum sex árum. 

Síðan þá hafa liðin spilað ellefu 
deildar- og bikarleiki, Keflavík 
hefur unnið sjö þeirra og fjórir 
hafa endað með jafntefli. Sigur 
KR á Keflavík fyrir sex árum var 
í Keflavík og það er enn lengra 
síðan Keflavík tapaði í Vestur-
bænum en það gerðist síðast 18. 
júní 2001.  - óój

Tak Keflvíkinga á KR-ingum:

Ellefu leikir í 
röð án taps

EKKI NÓG Björgólfur Takefusa hefur 
skorað í síðustu fjórum deildarleikjum 
(5 mörk) KR og Keflavík en enginn 
þeirra hefur unnist.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Bikarmeistarar KR eru 
komnar í bikarúrslitaleikinn annað 
árið í röð og í þriðja sinn á fjórum 
árum eftir sannfærandi 4-2 sigur á 
Blikum í gær. KR sló Blika einnig 
út úr undanúrslitunum þegar liðið 
vann bikarinn í fyrra. KR mætir 
þar með Íslandsmeisturum Vals í 
draumaúrslitaleik á Laugardals-
vellinum 20.september en þetta 
eru tvö efstu liðin í Landsbanka-
deild kvenna.

KR-konur ætluðu greinilega 
ekki að láta Blikastúlkur taka af 
sér annan titilinn í sumar en 3-1 
sigur Breiðabliks á KR á dögunum 
gerði að mestu út um meistara-
vonir KR. 

Blikastúlkur voru búnar að vinna 
níu leiki í röð en skelfilegur fyrri 
hálfleikur gerði út um allar vonir 
liðsins í þessum leik. KR hefur nú 

unnið góða sigra á liðunum í 1. og 3. 
sæti í síðustu leikjum og er til alls 
líklegt á lokasprettinum.

KR-liðið tók öll völd frá fyrstu 

mínútu leiksins og þær Hrefna 
Huld Jóhannesdóttir og Hólm-
fríður Magnúsdóttir komu liðinu í 
2-0 á fyrstu níu mínútum leiksins. 

Þriðja markið kom síðan á 21. 
mínútu, en það var slysalegt 
sjálfsmark, og síðan átti Hólm-
fríður bæði skalla og skot í slána 
áður en hálfleiknum lauk.

Blikar gáfust ekki upp og sýndu 
allt annan og betri leik eftir hlé 
en það dugði ekki til. Guðrún 
Sóley Gunnarsdóttir kom KR í 4-0 
með skalla af stuttu færi eftir 
hornspyrnu Eddu Garðarsdóttur 
áður en Blikar minnkuðu muninn 
með tveimur mörkum. 

Sara Björk Gunnarsdóttir skor-
aði fyrst glæsilegasta mark leiks-
ins, þegar hún skoraði með 
þrumuskoti af löngu færi og Erna 
Björk Sigurðardóttir skoraði 
síðan laglegt skallamark á 76. 
mínútu. Nær komust Blikar ekki 
og KR er komið í bikarúrslit 
kvenna í níunda sinn. - óój

Sigurganga Blikastúlkna endaði á móti KR í undanúrslitum Visa-bikars kvenna í gær:

Draumaúrslitaleikur milli KR og Vals

ALVÖRU TÆKLING Hólmfríður Magnúsdóttir átti frábæran fyrri hálfleik og hér hefur 
hún tæklað Blikann Örnnu Birnu Þorvarðardóttur.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Garðar Gunnlaugsson 
hefur gert þriggja ára samning 
við búlgarska stórliðið CSKA 
Sofia. Garðar innsiglaði samning-
inn eftir að hafa skorað mark og 
lagt upp annað í æfingaleik í 
fyrrakvöld. Garðar hefur leikið 
með IFK Norrköping í Svíþjóð 
síðasta eina og hálfa árið þar sem 
hann skoraði 30 mörk í aðeins 45 
leikjum. CSKA vann meistaratitil-
inn í 31. sinn síðasta vor.  - óój

Garðar Gunnlaugsson:

Búinn að semja 
við CSKA Sofia

FÓTBOLTI Veigar Páll Gunnarsson 
skoraði mark Stabæk í 1-1 
jafntefli í Íslendingaslagnum á 
móti Lyn í norsku úrvalsdeildinni 
í gær. 

Markið skoraði Veigar Páll á 
57. mínútu og kom Stabæk yfir en 
Diego Guastavino jafnaði átta 
mínútum síðar. Veigar Páll spilaði 
allan leikinn eins og Indriði 
Sig- urðsson hjá 
Lyn en Pálmi 

Rafn 
Pálmason 
kom inn á 

sem vara-
maður hjá 
Stabæk 11 

mínútum fyrir 
leikslok. 
Þetta var 

fimmta mark 
Veigars á 
tímabilinu en 
Stabæk er með 5 
stiga forskot á 

toppnum.  - óój

Norska úrvalsdeildin:

Veigar skoraði
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Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn. 
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans.

Landsbankadeild karla

Landsbankadeild kvenna

sun. 24. ágú.

sun. 24. ágú.

sun. 24. ágú.

sun. 24. ágú.

sun. 24. ágú.

sun. 24. ágú.

17. umferð

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

Þór/KAþri. 26. ágú.

þri. 26. ágú.

þri. 26. ágú.

þri. 26. ágú.

þri. 26. ágú.

16. umferð

Afturelding

Valur Breiðablik18:00

18:00

HK/Víkingur KR18:00

Fjölnir Keflavík18:00

Stjarnan 18:00 Fylkir

Þróttur R.

Keflavík

HK

Fylkir

Valur

Fram

FHFjölnir

ÍA

Grindavík

Breiðablik

KR

Enska úrvalsdeildin:
Blackburn-Hull  1-1 
1-0 Jason Roberts (37.), 1-1 Richard Garcia (39.). 
Liverpool-Middlesbrough  2-1
0-1 Mido (69.), 1-1 sjálfsmark (86.) 2-1 Steven 
Gerrard (90.+3).
Newcastle-Bolton  1-0
1-0 Michael Owen (70.).
Stoke-Aston Villa  3-2
1-0 Liam Lawrence (29.), 1-1 John Carew (62.), 
2-1 Ricardo Fuller (80.), 2-2 Martin Laursen (82.),
 3-2 Mamady Sidibe (90.+3).
Tottenham-Sunderland  1-2
0-1 Kieran Richardson (54.), 1-1 Jermaine Jenas
 (72.), 1-2 Djibril Cissé (81.).
West Brom-Everton  1-2
0-1 Leon Osman (64.), 0-2 Yakubu Aiyegbeni
(75.), 1-2 Roman Bednár (88.).  
Fulham-Arsenal  1-0
1-0 Brede P. Hangeland (21.)

STAÐA EFSTU LIÐA
Liverpool 2 2 0 0 3-1 6
Blackburn  2 1 1 0 4-3 4
Hull City 2 1 1 0 3-2 4
Newcastle  2 1 1 0 2-1 4
Chelsea 1 1 0 0 4-0 3
Aston Villa 2 1 0 1 6-5 3
Bolton  2 1 0 1 3-2 3
West Ham  1 1 0 0 2-1 3
Everton 2 1 0 1 4-4 3
Middlesbrough 2 1 0 1 3-3 3
Fulham 2 1 0 1 2-2 3
Sunderland 2 1 0 1 2-2 3
Arsenal 2 1 0 1 1-1 3
Stoke City 2 1 0 1 4-5 3

ÚRSLITIN

KÖRFUBOLTI Logi Gunnarsson 
skoraði 27 stig fyrir íslenska 
karlalandsliðið í lokaleik liðsins á 
æfingamótinu á Írlandi en það 
dugði þó skammt því liðið tapaði 
með 25 stigum fyrir bandaríska 
háskólaliðinu Notre Dame, 90-65. 

Notre Dame var 52-28 yfir í 
hálfleik og var með leikinn í 
sínum höndum allan tímann. Logi 
skoraði langmest í íslenska liðinu 
en Jakob Örn Sigurðarson kom 
honum næstur með 9 stig. 

Þetta var síðasti leikur íslenska 
liðsins fyrir Evrópukeppnina þar 
sem fyrsti leikurinn er gegn 
Dönum þann 10. september. - óój

25 stiga tap fyrir Notre Dame:

Skotsýning Loga 
dugði skammt

27 STIG Logi Gunnarsson var langstiga-
hæstur.  FRÉTTABLAÐIÐ/XXX

FÓTBOLTI Breiðablik og Valur 
mætast í 17. umferð Landsbanka-
deildar karla í kvöld en Blikar 
slógu Valsmenn einmitt út úr 
bikarnum á sama stað fyrr í 
sumar. 

Valsmenn hafa reyndar aðeins 
haft tvö stig upp úr krafsinu í 
síðustu sjö heimsóknum sínum til 
Blika í Kópavoginn og það eru 
liðin rétt tæp 16 ár síðan þeir 
unnu þar síðast. Valsliðið vann þá 
5-0 stórsigur á Blikum 26. ágúst 
aðeins þremur dögum eftir að 
Hlíðarendapiltar urðu bikar-
meistarar. 

Valsmenn hafa unnið fjóra 
útileiki í röð og eru því líklegir til 
að bæta gengi sitt en því má þó 
ekki gleyma að Blikar hafa ekki 
tapað síðan 23. júní eða í síðustu 
tíu deildar- og bikarleikjum 
sínum. - óój

Valsmenn heimsækja Blika:

Unnu þá síðast 
í Kópavogi 1992

HETJAN Jóhann Berg Guðmundsson 
tryggði Blikum 1-0 sigur á Val í bikarn-
um.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Liverpool stal þremur 
stigum á heimavelli á móti Middl-
esbrough í 2. umferð ensku úrvals-
deildarinnar en Arsenal þurfti 
aftur á móti að sætta sig við tapa 
fyrir nágrönnum sínum í Fulham. 

Það voru dramatísk sigurmörk 
sem settu svip sinn á leikina í gær, 
Stoke vann 3-2 sigur á Aston Villa 
með marki í uppbótartíma, Steven 
Gerrard skoraði einnig sigurmark 
Liverpool í uppbótartíma og þá 
skoruðu þeir Michael Owen og 
Djibril Cisse báðir sigurmörk eftir 
að hafa komið inn af bekknum.

Steven Gerrard varð enn á ný 
gulls ígildi fyrir Liverpool þegar 
hann tryggði liðinu 2-1 heimasigur 
á Middlesbrough með marki á 
fjórðu mínútu í uppbótartíma. Það 
stefndi allt í sigur Middlesbrough 
eftir að Mido kom þeim yfir en 
Jamie Carragher skaut í Emanuel 
Pogatetz og jafnaði leikinn fimm 
mínútum fyrir leikslok.

„Ég var mjög ánægður með 
fyrstu 15 mínúturnar en eftir það 
spiluðum við ekki vel. Við gerðum 
alltof mörg jafntefli á Anfield á 
síðasta tímabili en nú höfum við 
sýnt að við höfum sigurvegara í 
okkar liði sem geta gert út um 
leiki,“ sagði Rafael Benitez, stjóri 
Liverpool.

„Það er erfitt að kyngja þessu 
tapi og mínir menn voru niður-
brotnir í búningsklefanum. Við 
áttum skilið stig og miklu meira 
en það,“ sagði Gareth Southgate, 
stjóri Middlesbrough.

Norðmaðurinn Brede P. Hange-
land tryggði Fulham 1-0 sigur á 
Arsenal með marki strax á 21. 
mínútu eftir sofandahátt varnar-
manna Arsenal eftir hornspyrnu. 
Þetta var aðeins annar heimasigur 

Fulham á Arsenal í 8 leikjum lið-
anna í úrvalsdeildinni.

„Fulham byrjaði miklu betur en 
við áttum seinni hálfleikinn. Ful-
ham á samt hrós skilið, þeir ógn-
uðu alltaf og vörðust vel. Það 
verður að byrja alla leiki af krafti 
og okkur var refsað fyrir að gera 
það ekki,“ sagði Arsene Wenger, 
stjóri Arsenal.

Michael Owen kom inn á sem 
varamaður og tryggði Newcastle 
1-0 sigur á Grétari Rafni Steins-
syni og félögum í Bolton. „Það 
vilja allir að Owen verði áfram 
hjá okkur og ég veit að hann vill 
spila hér áfram,“ sagði Kevin 
keegan, stjóri Newcastlke eftir 
leik. Keegan ætlaði bara að nota 
Owen í 15 mínútur en varð að 
setja hann fyrr inn á þegar Obaf-
emi Martins meiddist. Shay 

Given, mark vörður Newcastle, 
varði á undan vítaspyrnu frá 
Kevin Nolan.

Djibril Cisse skoraði sigurmark 
Sunderland í sínum fyrsta leik 

fyrir félagið þegar hann tryggði 
liðinu 2-1 sigur á White Hart 
Lane.  Tottenham hefur þar með 
tapað tveimur fyrstu leikjunum 
sínum á tímabilinu. Juande Ramos 
valdi Dimitar Berbatov ekki í 
leikmannahópinn en hann sagði 
Búlgarann ekki vera með einbeit-
inguna í lagi. Cisse kom inn á sem 
varamaður og skoraði sigurmark-
ið á 83. mínútu.

„Við missum okkur ekkert yfir 
útisigri á Tottenham,“ sagði Roy 
Keane, stjóri Sunderland, eftir 
leik. „Það sagði mér einhver að 
Djibril hefði líka skorað í sínum 
fyrsta leik fyrir Liverpool en það 
skiptir engu hver útkoman varð 
þá. Þetta er frábær byrjun því 
hann æfði aðeins einu sinni með 
okkur fyrir þennan leik,“ sagði 
Keane. ooj@frettabladid.is

Nóg af dramatískum sigurmörkum
Liverpool er með fullt hús í ensku deildinni eftir að Steven Gerrard tryggði liði sínu sigur í uppbótartíma. 
Michael Owen tryggði Newcastle sigur á Bolton og Arsenal tapaði óvænt fyrir nágrönnum sínum í Fulham.

OWEN SKORAR Grétar Rafn Steinsson 
stendur stjarfur eftir að Michael Owen 
hefur skorað. NORDICPHOTOS/GETTY

SIGURMARK Á SÍÐUSTU STUNDU Leikmenn Liverpool fagna sigurmarki Stevens Gerrard. NORDICPHOTOS/AFP
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PEKING 2008 Guðmundur Guð-
mundsson landsliðsþjálfari var 
einbeittur og virtist vera kominn 
niður á jörðina þegar landsliðið 
tók lokaæfingu sína fyrir úrslita-
leikinn gegn Frökkum í dag.

„Maður svaf svo sem ekki mikið 
í nótt og er enn að átta sig á þessu. 
Við erum ekkert að dvelja við síð-
asta leik og undirbúningur hófst 
að sjálfsögðu strax fyrir Frakka-
leikinn,“ sagði Guðmundur sem er 
ánægður með að mæta Frökkum 
sem flestir telja vera besta lið 
heims.

Erum ekki orðnir saddir
„Það er stórkostlegt tækifæri. Við 
ætlum að selja okkur dýrt og erum 
ekki saddir. Þegar menn eru komn-
ir þetta langt gefa menn allt til 
þess að ná gullinu,“ sagði Guð-
mundur en strákarnir hafa ekki 
gleymt því að þeir kjöldrógu 
Frakkana á HM 2007. Frakkarnir 
hafa eflaust ekki gleymt því held-
ur.

„Það er allt mögulegt í sportinu 
og við höfum margsannað að við 
getum gert góða hluti gegn öllum 
liðum. Frakkar eru þar engin 

undan tekning. Þeir eru frábærir 
en ekkert yfirburðalið,“ sagði 
Guðmundur en hvað telur hann 
vera lykilinn að sigri í dag?

Búnir undir þrenns konar vörn
„Við þurfum að spila vel á öllum 
sviðum handboltans. Vörnin verð-
ur auðvitað að vera frábær og 
sóknarleikurinn líka lifandi. Ef 
vörnin kemur þá fylgir vonandi 
markvarslan í kjölfarið líkt og hún 
hefur verið að gera. Við erum ann-
ars búnir undir allt sem Frakkar 
geta boðið upp á. Meðal annars 
þrjú varnarafbrigði. Við verðum 
tilbúnir,“ sagði Guðmundur.

Strákarnir tóku fund um klukk-
an eitt nóttina eftir Spánarleikinn 
þar sem undirbúningur fyrir 
Frakkaleikinn hófst formlega. 
Lokaæfingin fór svo fram eftir 
hádegi í gær og í kjölfarið var 
vídeófundur. Svo verður aftur 
vídeófundur í dag fyrir leik.

Sjáum ekki eftir fundunum
„Það er síðasti fundurinn af mörg-
um. Við sjáum samt ekki eftir 
þessum fundum og þessari vinnu 
sem við höfum lagt í undirbúning-
inn. Hún hefur skilað okkur mikl-
um árangri,“ sagði Guðmundur 
sem fagnar því að leikurinn sé um 
miðjan dag að staðartíma í staðinn 
fyrir seint um kvöld líkt og gegn 
Spánverjum.

„Ég er mjög feginn að þurfa 
ekki að bíða of lengi. Það er oft 
verra. Á móti kemur að við miss-
um morgunæfinguna sem ég hefði 
ekkert haft á móti. Þetta verður 
gríðarlega spennandi en aðalatrið-
ið er að við komum með sömu 
grimmd til leiks og í öðrum leikj-
um í þessu móti. Ég treysti strák-
unum fyllilega til þess að mæta 
með hana að vopni,“ sagði Guð-
mundur Guðmundsson.

Við ætlum að selja okkur dýrt
Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari segir að strákarnir muni mæta tilbúnir í úrslitaleikinn gegn 
Frökkum í dag. Hann segir menn ekki vera sadda og treystir því að menn mæti grimmir til leiks.

ELSKAÐUR Guðmundur Guðmundsson 
á góðri stundu eftir síðustu æfingu fyrir 
úrslitaleikinn á móti Frakkklandi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PEKING 2008 „Ég lenti í lyfjaprófi 
eftir leikinn þannig að ég var bara 
að losa mig við vökvann sem ég 
drakk þar alla nóttina,“ sagði 
skógar björninn Sigfús Sigurðsson 
aðspurður hvernig nóttin eftir 
Spánarleikinn hefði verið. 

„Annars var ég að reyna að 
sofna en maður lá bara í rúminu 
og skiptist á því að brosa og gráta. 
Ég held ég hafi ekki sofnað fyrr en 
sex eða sjö um morguninn. Það 
var mikið tilfinningaflæði og þetta 
reyndi mikið á mann. Að vita að 
maður sé að fara í úrslitaleik og 
vita að maður sé nú þegar búinn 

að rita nafn sitt á spjöld íþrótta-
sögunnar er magnað. Maður var 
að meðtaka það undir lok leiksins 
og þá rann allt af stað,“ sagði Sig-
fús. Hann segir menn ekki vera 
hætta og stefnan sé að taka gull í 
dag.

„Nú verða menn að halda dampi 
og klára þetta með stæl. Frakk-
arnir eru fantagóðir en við erum 
ekkert síðri. Auðvitað misstu þeir 

mikið þegar Jerome Fernandez 
meiddist en eru samt frábærir. 
Aðall þeirra er vörn og hraðaupp-
hlaup rétt eins og hjá okkur. Þetta 
mun snúast um hvort liðið verði 
grimmara. Ég tel að það lið sem 
verði grimmara og hafi stærra 
hjarta muni bera sigur úr býtum,“ 
sagði Sigfús sem er ekki í vafa um 
hvort liðið það sé en hann hafði 
fyrr í mótinu lofað medalíu.

„Ég vil meina að við séum með 
besta lið í heimi. Gullið er okkar,“ 
sagði Sigfús borubrattur og fullur 
sjálfstrausts.

  – hbg

Íslenski björninn Sigfús Sigurðsson er fullur sjálfstrausts fyrir úrslitaleikinn á móti Frökkum í dag:

Tel að við séum með besta lið í heimi

FASTUR FYRIR Sigfús Sigurðsson er fullur 
sjálfstrausts og ætlar að láta Frakkana 
finna fyrir sér í úrslitaleiknum í dag. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PEKING 2008 Stórskyttan Logi 
Geirsson var hress sem fyrr eftir 
lokaæfingu landsliðsins í Peking í 
gær. Hann er fullur sjálfstrausts 
líkt og venjulega og mun ef að 
líkum lætur láta verulega til sín 
taka í dag.

Logi tók hvað eftir annað af 
skarið í undanúrslitaleiknum á 
móti Spánverjum og skoraði alls 
7 mörk úr aðeins 11 skotum, þar 
af sex þeirra af 9 metrunum. 

„Ég ætla að koma brjálaður inn 
í leikinn eins og allt liðið. Stefnan 
er að sjálfsögðu að taka gullið,“ 
sagði Logi ákveðinn en hann átti 
líkt og flestir félaga hans erfitt 
með svefn eftir Spánarleikinn.

„Ég man ekki hvenær ég sofn-
aði. Held ég hafi vakað til fjögur 
eða fimm enda var spennufallið 
mikið. Maður fór bara að labba á 
milli herbergja til þess að faðma 
menn og segja strákar, come on, 
einn leikur enn,“ segir Logi þegar 
hann rifjar upp nóttina eftir Spán-
arleikinn. 

„Þetta er bara snilld. Jákvæð 
orka og allur þessi pakki. Maður 
er bara á því sviði núna að við 
erum ekki búnir að ná þessu og 
eigum eftir að klára þennan 
pakka. Svo tekur maður gleðina 
alveg út þegar þetta er búið,“ 
sagði Logi sem getur vart lýst því 
hvernig síðustu dagar hafa verið.

„Maður er bara í öðrum heimi. 
Menn eru á einhverju sviði sem 
erfitt er að lýsa. Það er unun að fá 
tækifæri til þess að vinna gull og 
spila gegn Frökkum í úrslitaleik. 
Líklega skemmtilegasta liðið í 
keppninni til þessa ásamt okkur. 
Það eru einfaldlega tvö bestu lið 
keppninnar að mætast í úrslitum. 
Það er bara að duga eða drepast,“ 
sagði Logi Geirsson.   - hbg

Logi Geirsson segir menn vera í öðrum heimi í Peking:

Tvö bestu liðin mætast í úrslitum

ÓDYSSEIFUR Ólafur Stefánsson 
líkti Loga við eina stærstu sögu-
persónu heimsbókmenntanna. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

GLEÐISTUND Sigfús Sigurðsson óskar 
Guðmundi Guðmundssyni til hamingju 
með sætið í gullleiknum.

HENRY BIRGIR GUNNARSSON
Skrifar frá Peking
henry@frettabladid.is

HANDBOLTI Ólafur Stefánsson, 
fyrirliði íslenska handboltalands-
liðsins, fann sig ekki í fyrri viku 
handboltakeppni Ólympíuleik-
anna en var hins vegar búinn að 
setja í fimmta gír í viku tvö. 

Ólafur var „aðeins“ með 2,3 
stoðsendingar í leik og 43 
prósenta skotnýtingu í fyrstu 
fjórum leikjunum á móti Rússum, 
Þjóðverjum, Kóreumönnum og 
Dönum. 

Landsliðsfyrirliðinn hefur hins 
vegar nýtt 55 prósent skota sinna 
og gefið 8,7 stoðendingar að 
meðaltali í síðustu þremur 
leikjum, á móti Egyptum, 
Pólverjum og Spánverjum.   - óój

Ólafur Stefánsson á ÓL:

Skipti í fimmta 
gír í viku tvö

FRÁBÆR Í VIKU TVÖ Ólafur Stefánsson 
hefur komið að 12,3 mörkum að meðal-
tali í síðustu 3 leikjum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDBOLTI Ólafur Stefánsson, 
Guðjón Valur Sigurðsson og 
Snorri Steinn Guðjónsson eru 
allir í sjö manna úrvalsliði 
Ólympíuleikanna en tilkynnt var 
um val liðsins í gær. 

Þrír Frakkar, mótherjar Íslands 
í gullleiknum í dag, eru einnig í 
liðinu en það eru markvörðurinn 
Thierry Omeyer, línumaðurinn 
Bertrand Gille og vinstri skyttan 
Daniel Narcisse. Sjöundi maður-
inn er síðan spænski hornamaður-
inn Albert Rocas.  - óój

Handboltakeppni leikanna:

Þrír Íslendingar 
í liði mótsins

BESTI VINSTRI HORNAMAÐURINN Guð-
jón Valur Sigurðsson er í liði mótsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDBOLTI Snorri Steinn Guðjóns-
son er með tveggja marka forustu 
á Spánverjann Juanín García í 
baráttunni um markakóngstitilinn 
og Ólafur Stefánsson hefur fimm 
stoðsendinga forskot á Frakkann 
Nikola Karabatic á listanum yfir 
flestar stoðsendingar. Alexander 
Petersson er í efsta sæti yfir 
stolna bolta en hann hefur stolið 
alls níu boltum.  - óój

Tölfræði handboltans á ÓL:

Snorri, Ólafur 
og Alex efstir

MARKAHÆSTUR Snorri Steinn Guðjóns-
son hefur skorað 44 mörk á leikunum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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www.itr.is    sími 411 5000

Safnaðu kröftum
eftir leikinn í laugunum

Nánari upplýsingar um afgreiðslutíma lauganna á www.itr.is

Til hamingju Ísland!
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EKKI MISSA AF

17.45 KR - Keflavík   
 STÖÐ 2 SPORT

▼

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

19.10 Jamie‘s Chef   STÖÐ 2

20.00 Dresden Files   
 STÖÐ 2 EXTRA

20.10 Frelsisþrá (Tropiques 
amers   SJÓNVARPIÐ

20.10 Robin Hood - NÝTT 
  SKJÁREINN

STÖÐ 2

12.15 Endursýnt valið efni frá liðinni 
viku.  Endursýnt á klukkustunda fresti.

20.45 Gönguleiðir  Þáttur um áhugaverð-
ar gönguleiðir á Íslandi. Endursýnt kl. 21.45 
og 22.45.

07.35 ÓL í Peking  Handbolti karla. 

09.30 Disneystundin  Nýi skólinn keisar-
ans og Sígildar teiknimyndir.

10.00 ÓL í Peking  Körfubolti karla. 

12.00 Lokahátíð ÓL í Peking

14.15 ÓL í Peking - Samantekt

15.00 ÓL í Peking  Handbolti karla (e)

16.40 ÓL í Peking  Blak kvenna. (e)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Einn góðan veðurdag  Bresk 
barnamynd (e)

17.45 Skoppa og Skrítla út um hvipp-
inn og hvappinn  (8:12) (e)

18.00 Stundin okkar  (e)

18.30 Á flakki um Norðurlönd  (På luff-
en - Norden) (7:8)

19.00 Fréttir

19.35 Veður

19.40 Út og suður  Gísli Einarsson heilsar 
uppá forvitnilegt fólk. 

20.10 Frelsisþrá  (Tropiques amers) 
(3:6) Franskur myndaflokkur frá 2006. 
Sagan gerist á eyjunni Martinique í Kar-
íbahafi seint á 18. öld og segir frá árekstr-
um milli hvítra plantekrueigenda og þræla 
þeirra. 

21.05 Silfurhaukur  (Fei ying) Kínversk 
bíómynd frá 2004 um ofurhetjuna Silfur-
hauk. Stúlkan sú er útfarin í bardagalistum 
og berst gegn illum öflum hvar sem þau er 
að finna. 

22.45 Ólympíukvöld  (16:16)

23.15 Lokahátíð ÓL í Peking  (e)

01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 My Super Ex-Girlfriends

10.00 Barbershop 2 

12.00 The Honeymooners

14.00 My Super Ex-Girlfriends

16.00 Jersey Girl

18.00 Barbershop 2

20.00 The Honeymooners Gamanmynd 
um Ralph Kramden sem dreymir um betra líf 
og er iðinn við að koma sér í vandræði.

22.00 Tristan + Isolde

00.05 Boys

02.00 Damien: Omen II

04.00 Tristan + Isolde

06.05 Batman Begins 

07.20 PGA mótaröðin

10.20 F1: Við rásmarkið Hitað upp fyrir 
Formúlu 1 kappaksturinn. 

11.00 Formula 3 Sýnt frá Formúlu 3 
kappakstrinum. 

11.30 Formúla 1 2008 Bein útsending frá 
Formúlu 1 kappakstrinum á Spáni.

14.05 England - Tékkland Útsend-
ing frá vináttulandsleik Englands og Tékk-
lands.

15.50 10 Bestu - Arnór Guðjohnsen 
Þriðji þátturinn af tíu í þáttaröð um tíu bestu 
knattspyrnumenn íslandssögunnar. 

16.45 Landsbankamörkin 2008

17.45 Landsbankadeildin 2008 Bein 
útsending frá leik í Landsbankadeild karla. 
KR - Keflavík

20.00 PGA mótaröðin Bein útsending 
frá Barclays mótinu. 

22.00 Landsbankamörkin 2008 Allir 
leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í umferð-
inni skoðuð í þessum magnaða þætti.

23.00 F1: Við endamarkið

23.40 Supercopa 2008 Útsending frá 
leik Valencia og Real Madrid í Super Copa. 
Leikurinn er sýndur beint á Sport 3 kl 19.55.

01.20 Landsbankadeildin 2008 Út-
sending frá leik í Landsbankadeild karla.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Barney og 
vinir, Ofurhundurinn Krypto, Gulla og græn-
jaxlarnir.

08.00 Algjör Sveppi Sveppi vaknar allar 
helgar klukkan átta og sýnir börnunum teikni-
myndir með íslensku tali. 

09.30 Kalli litli kanína og vinir 

09.55 Stóra teiknimyndastundin 

10.15 Bratz 

10.40 Ævintýri Juniper Lee 

11.05 Stuðboltastelpurnar 

11.30 Latibær (2:18) 

12.00 Hádegisfréttir 

12.30 Neighbours

12.50 Neighbours

13.10 Neighbours

13.30 Neighbours

13.50 Neighbours

14.15 Monk (10:16) 

15.00 Flipping Out (5:7) 

15.45 Creature Comforts (5:7) 

16.10 Beauty and The Geek (5:13) 

16.55 60 minutes

17.45 Oprah 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.49 Íþróttir 

18.55 Veður 

19.10 Jamie‘s Chef (1:4) Jamie Oliver 
er mættur aftur í nýrri þáttaröð. Þar aðstoð-
ar hann lærisveina sína af veitingahúsinu Fift-
een við að setja á laggirnar þeirra eigin veit-
ingahús frá grunni. 

20.00 Women‘s Murder Club (10:13) 
Þáttur um fjórar perluvinkonur sem vinna 
allar við morðrannsóknir. Ein er rannsóknar-
lögregla, önnur saksóknari, þriðja dánardóm-
stjóri og sú fjórða er rannsóknarblaðakona. 

20.45 Numbers

21.30 The Tudors (4:10) Önnur þáttaröð 
einnar metnaðarfyllstu sjónvarpsþáttaraðar 
síðari ára um Hinrik VIII sem er einn nafntog-
aðasti konungur sögunnar.  

22.25 Wire (10:13) 

23.25 Hotel Babylon (2:8)  

00.20 Canterbury‘s Law (5:6) 

01.05 Killer Wave

02.35 Killer Wave

04.05 Women‘s Murder Club (10:13) 

04.50 Numbers

05.35 Fréttir (e) 

1.000 KR Eittþúsund króna
inneign á skólatöskur

Þessi miði gildir sem eittþúsund króna 
inneign á skólatöskur hjá Of�ce1.

Skeifan 550-4110, Smáralind 550-4140, Hafnarfjörður 550-4120, Selfoss 550-4190, Vestmannaeyjar 550-4180, Egilsstaðir 550-4160, Akureyri 550-4150, Ísafjörður 550-4170 

YKKT
Betri fyrir baki

09.20 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Newcastle og Bolton í ensku úrvals-
deildinni.

11.00 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni 
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úr-
valsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræð-
ingum. 

12.20 Enska úrvalsdeildin Bein útsend-
ing frá leik Wigan og Chelsea í ensku úrvals-
deildinni.

14.50 Enska úrvalsdeildin Bein útsend-
ing frá leik Man. City og West Ham í ensku 
úrvalsdeildinni.

17.15 Enska úrvalsdeildin Fulham - Ars-
enal.

18.55 Enska úrvalsdeildin Liverpool -  
Middlesbrough. 

20.35 4 4 2

21.55 Enska úrvalsdeildin Tottenham - 
Sunderland. 

23.35 Enska úrvalsdeildin Blackburn - 
Hull City. 

 

10.10 Vörutorg

11.10 MotoGP - Hápunktar  Sýndar svip-
myndir frá síðustu keppni í MotoGP.

12.10 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  Fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru 
fyndin myndbrot sem venjulegar fjölskyld-
ur hafa fest á filmu. Vinsælust eru alls kyns 
óhöpp, mistök og bráðfyndnar uppákomur 
með börnum, fullorðnum eða jafnvel hús-
dýrum.

20.10 Robin Hood - NÝTT  Í fyrsta 
þættinum kemur systir fógetans til Skíri-
skógar og hún er alveg jafnillgjörn og bróð-
ir hennar. Saman ætla systkinin að steypa 
konungnum úr stóli. Guy, sem var niður-
lægður á brúðkaupsdaginn, hyggur á hefndir 
gegn Marian og föður hennar.

21.00 Law & Order: SVU  (2:22) Stab-
ler og Fin rannsaka hvarf 17 ára stúlku með 
erfðasjúkdóm sem hefur orðið til þess að 
henni er strítt af skólafélögunum. Stabler fær 
líka nýjan félaga sem á eftir að setja mark 
sitt á næstu þætti á meðan Olivia Benson 
er að reyna að uppræta hryðjuverkasamtök.

21.50 Swingtown  (2:13) Bruce og Susan 
Miller eru ennþá að átta sig á því hvort þau 
vilji halda áfram á sömu braut eftir svall-
veisluna hjá nágrönnunum. Bruce geng-
ur allt í haginn í vinnunni og er boðið að 
fagna í Playboy-klúbbnum í Chicago. Janet 
reynir að vingast við nýja nágranna sína en 
áttar sig á því hversu mikilvæg Susan er í 
lífi hennar.

22.40 Sexual Healing  (e)

23.30 Da Vinci’s Inquest  (e)

00.20 Trailer Park Boys  (e)

01.10 Vörutorg

02.10 Óstöðvandi tónlist

> Oprah Winfrey
„Mín lífsspeki er sú að ef 
maður gerir sitt besta þetta 
augnablik þá sé maður 
betur undirbúinn fyrir það 
næsta.“ 
Oprah stjórnar spjallþætti sem 
sýndur er á Stöð 2 í dag. 

Þegar sjónvarpsdagskráin brestur 
er mér það mikið fagnaðarefni að 
geta bara kveikt á tölvunni og smellt 
á YouTube. Hvern hefði órað fyrir 
þessu fyrirbæri fyrir nokkrum árum 
þar sem allt mögulegt er að finna, 
frá gömlum sjónvarpsþáttum og tón-
listarmyndböndum upp í leynilegar 
upptökur af sértrúarsöfnuðum og svo 
það besta af öllu: „How to”-mynd-
skeiðin. Ef maður er í vandræðum 
heima fyrir, hvort sem það er við að 
skrúfa saman bókaskáp eða laga 
flókið „soufflé” þá skrifar maður bara 
„How to …“ og svo framvegis og viti menn, einhver er kominn á 
YouTube til að sýna manni nákvæmlega hvernig á að gera þetta. 
Svo er líka svo yndislegt að þegar maður er orðinn þunglyndur af 

endalausum lögguþáttum og lélegu 
Kastljósi getur maður bara slökkt á 
sjónvarpinu og hlegið sig máttlausan 
að öllu því snilldarsjónvarpsefni sem 
er aldrei í boði á Íslandi. Nýlega hef 
ég skemmt mér yfir Mighty Boosh-
þætti sem nefnist Crack Fox, ég hef 
fengið unaðslegan hroll yfir hryll-
ingsteiknimyndinni Salad Fingers 
og flissað yfir Death Star Canteen. 
Þar talar grínistinn Eddie Izzard  fyrir 
legoútgáfu af Svarthöfða sem er að 
fá sér hádegisverð í mötuneytinu á 
sinni vondu svörtu plánetu. Ég þykist 

fullviss um að ef ég hefði ekki YouTube hefði mér aldrei nokkurn 
tímann dottið í hug að það væri mötuneyti á Death Star, en auð-
vitað verða allir að borða …

VIÐ TÆKIÐ ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON ER FARIN AÐ HORFA BARA Á YOUTUBE

Heimilisráð og mötuneyti Svarthöfða



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

10.00 The Weakest Link 11.00 Ballykissangel 
12.00 Ballykissangel 13.00 Animal Hospital 13.30 
Animal Hospital 14.00 Animal Hospital 14.30 
Animal Hospital 15.00 Big Cat Diary 15.30 Big 
Cat Diary 16.00 Big Cat Diary 16.30 Big Cat Diary 
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 Hallgrímskirkju.
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Í fótspor Guðjóns
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

www.bt.is

ALLUR PAKKINN...
....Og meira til

14.899 kr kaupauki fyrir 

öllum tölvum á skóladögum

17”

17
”

• Intel Pentium Dual Core T2390
• 2GB DDR2 / 160 GB HDD
• 17” TruBrite WXGA+
• Intel GMA X3100 skjástýring
• DVD Skrifari

• Inbyggð vefmyndavél
• Face tracking
• Windows Vista Home Premium
• Works, WinDVD

Toshiba fartölva
SAT L350-14K. Þú þarf ekkert að fórna afkasta-
getunni þó þú skiptir yfir í fartölvu. Í þessari 17”
sameinast kostir fartölvu og borðtölu. Stór 17”
háskerpu skjár og lyklaborð í fullri stærð með
talnaborði gerir hana að alvöru vinnuhesti.
(Vörunúmer: 160062) VERÐ ÁÐUR 119.999,-

99.777,-
4.285,-

36 mánaða

LÁN
TM

Verð frá

14.899 kr 
kaupauki

fylgir

20.222,-
VERÐLÆKKUN

Réttritunarhugbúnaðurinn Málfar að verðmæti 
3.900 kr fylgir
Málfar er réttritunarhugbúnaður fyrir Microsoft Word og Microsoft Outlook.
Það er notað til að lesa yfir íslensk skjöl og benda notandanum á
stafsetningarvillur. Forritið er mjög hraðvirkt og getur lesið
10 blaðsíðna ritgerð á aðeins nokkrum sekúndum.

24 mánaða aðgangur að Orðabók.is 
að verðmæti 5.000 kr fylgir 
Orðabók.is er ensk-íslensk og íslensk-ensk veforðabók
með samtals 150.000 uppflettiorðum. Sparaðu þér
tímann og láttu tölvuna finna orðið sem þig vantar.

Bullguard 8.0 öryggislausn að verðmæti 5.999 kr fylgir
Bullguard öryggislausnin samanstendur af einum fullkomnasta  antivirus /anti-
spyware hugbúnaði sem fáanlegur er ásamt öflugum eldvegg og ruslpóstsíu. Til
viðbótar býður Bullguard upp á 5 GB öruggt geymslupláss á netinu.

16.00 Hollyoaks (256:260) Bresk ungl-
ingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa 
Hollyoaks í Chester. 

16.25 Hollyoaks (257:260) 

16.50 Hollyoaks (258:260) 

17.15 Hollyoaks (259:260) 

17.40 Hollyoaks (260:260) 

18.00 Seinfeld (10:13) 

18.30 Seinfeld (11:13) 

19.00 Seinfeld (9:24) 

19.30 Seinfeld (10:24) 

20.00 The Dresden Files (2:13) 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 (13:24) Jack er á 
leið aftur til Los Angeles með Ninu. Henni 
tekst hins vegar að koma tölvuvírus inn í kerf-
ið hjá CTU og lama starfsemina. Sherry hefur 
í nógu að snúast til að bjarga því sem bjarg-
að verður.

21.30 Entourage (20:20) Verðlaunaþætt-
ir sem eru lauslega byggðir á fyrstu árum 
Marks Wahlbergs í bíóborginni. 

22.00 Happy Hour (3:13) Henry ákveð-
ur að leigja íbúð með Larry sem er sjálfselsk-
ur og raunveruleikafirrtur glaumgosi. Larry  
útvegar honum vinnu og reynir að kenna 
honum að lifa lífinu.

22.25 Seinfeld (10:13) 

22.50 Seinfeld (11:13) 

23.15 Seinfeld (9:24) 

23.40 Seinfeld (10:24) 

00.05 Sjáðu

00.30 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-
an TV 

10.45 Boxen  10.50 NI HAO OL direkte  14.30 
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 Kronprinsessen  19.00 TV Avisen  19.15 NI 
HAO aftenOL  20.10 Små og store sager  21.45 
En sag for Frost  23.30 Fodboldens beskidte 
hemmelighed   

10.00 Sommer-OL i Beijing. Høydepunkter fra OL  
12.00 Sommer-OL i Beijing. Avslutningsseremoni  
14.30 Galopp. Norsk Derby  15.30 Åpen himmel. 
Håp for livet  16.02 Lillefot og vennene hans  
16.30 Energikampen 2007  17.00 Dagsrevyen  
17.30 Sommer-OL i Beijing. OL-studio med opp-
summering  19.15 Miss Marple  20.50 Då Tall 
Ships Races kom til vesle Måløy  21.05 Kveldsnytt  
21.25 Autofil  21.55 Læsø forever  22.55 Uka med 
Jon Stewart  23.20 Norsk på norsk jukeboks     

10.00 Sommar-OS i Peking  14.30 För några 
grams skull  15.00 Sportoperan  16.00 
Madicken  16.30 Sagoberättaren  17.00 Solens 
mat  17.30 Rapport  18.00 Den olympiska stu-
dion  19.30 Olssons studio  20.00 Tävlingen 
Unga forskare  20.30 En bro över Wadi  21.00 
Rapport  21.10 Den hårda linjen  21.55 
Helvetets förgård - historien om en familj   

Þessi trausti og vel gerði spennu-
þáttur hefur vaxið jafnt og þétt 
með hverri þáttaröð, jafnt hér-
lendis sem vestanhafs enda koma 
þeir úr smiðju bræðranna Ridley 
og Tony Scott. Þættirnir fjalla um 
tvo ólíka bræður sem sameina 
krafta sína við rannsókn flókinna 
sakamála. Sá eldri, leikinn af Rob 
Morrow (Northen Exposure), er 
varðstjóri hjá FBI en yngri bróðirinn 
er stærðfræðiséni sem fundið 
hefur leið til að nota reikniformúlur 
og líkindareikning við lausn glæpa-
rannsókna

STÖÐ 2 KL. 20.45 - NÝTT

Numbers 
Magnús Gylfason og Tómas Ingi 
Tómasson eru spekingarnir í Lands-
bankamörkunum og það má alltaf 
treysta því að þeir segi sína skoðun. 
Þeir félagar hafa slegið í gegn í sumar 
með hispurslausum og hnitmiðuðum 
athugasemdum enda báðir óhræddir 
að gagnrýna það sem á að gera betur. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Landsbankamörkin 2008
Stöð 2 sport kl. 22.00

▼

▼
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

„Ég ákvað að flytja til Melbourne í 
Ástralíu eftir hvatningu frá stúlku 
sem ég kynntist þegar ég bjó í 
Danmörku,“ segir Sandra Jóhanns-
dóttir, 26 ára ljósmyndari. Sandra 
hefur búið í Melbourne síðustu 
fimm mánuðina, þar sem hún mun 
opna sína fyrstu ljósmynda sýningu 
í byrjun september. 
Sandra nam fyrst ljósmyndun í 
Ljósmyndaskóla Sissu og vann við 
tímaritið Veru áður en hún hélt til 
Danmerkur, þar sem hún lagði 
stund á nám í stafrænni ljósmynd-
un í Köbenhavns tekniske skole.

„Ég hafði verið með það svona á 
bak við eyrað að opna sýningu og 
hugsaði með mér að viðfangsefnið 
yrði eflaust ástralskt,“ útskýrir 

Sandra. Svo fór þó ekki. „Fyrst 
eftir að ég kom til Ástralíu var 
hins vegar alltaf eitthvað að minna 
mig á Ísland. Múm hélt tónleika, 
hérna var haldin íslensk kvik-
myndahátíð og svo spilaði Sigur 
Rós hérna í byrjun ágúst. Þegar ég 
fann hvað það virtist vera til stað-
ar mikill áhugi fyrir landinu ákvað 
ég að hafa yfirskrift ljósmynda-
sýningarinnar Isolation, eða Ein-
angrun, með myndum frá Íslandi 
sem sýna samband fólksins og 
náttúrunnar og hversu dramatískt 
landið getur verið, en það er ein-
mitt það sem ég elska við Ísland,“ 
segir Sandra.

Ljósmyndir hennar verða til 
sýnis í Louey and Lane Gallery í 

Melbourne, og stendur sýningin 
yfir frá 3. til 23. september. 

Aðspurð segist Sandra njóta lífs-
ins í Melbourne til hins ýtrasta. 
„Borgin er kölluð listamanna-
borg Ástralíu, enda er menn-
ingarlífið mjög áhugavert og 
það er mikið um tónleika og 
alls kyns listasýningar,“ segir 
Sandra, sem kveðst þó stefna 
á að flytja aftur til landsins 
þegar eins árs landvistar-
leyfi hennar í Ástralíu 
lýkur. „Þá vona ég bara 
að ég fái tækifæri til að 
vinna við það sem ég 
elska að gera – að taka 
myndir,“ segir Sandra. 

 alma@frettabladid.is

SANDRA JÓHANNSDÓTTIR:  HELDUR LJÓSMYNDASÝNINGU Í MELBOURNE

Færir Áströlum íslenska einangrun

Innritun hefst miðvikudaginn 20. 
og stendur til 27. ágúst.

Nemendur skólans þurfa að staðfesta umsóknir sínar á skrifstofu
skólans Engjateigi 1 sem er opin virka daga kl. 12 - 18. 

Jafnframt eru nemendur beðnir að afhenda afrit af stundaskrám sínum. 
Nokkur pláss laus í forskóla í Árbæ og Breiðholti. Síðustu forvöð að 
staðfesta umsóknir um nám Nemendur skólans þurfa að staðfesta 

umsóknir sínar í síðasta lagi 27. ágúst. 
Skrifstofa skólans Engjateigi 1 er opin virka daga kl. 12 - 18.

Skólastjóri

Hrönn Brynjarsdóttir um son sinn, Ant-
oine Hrannar Fons, sem sat nýlega fyrir í 
ID magazine og er nýútskrifaður leikari.

„Hann hefur alltaf haft 
brennandi áhuga á leiklist og 
um leið og hann hafði þroska 
til var hann kominn upp á 
borð að leika fyrir fólk. Hann 
er hann sjálfur á myndum og 
hefur alltaf 
myndast 
vel. Ég er 
stolt af 
mínum 
strák, 
enda 
góður 
strák-
ur.“

Hvað er að frétta? Allt frábært. Er núna að æfa leikritið Óvita sem 
frumsýnt verður næsta laugardag hjá Leikfélagi Akureyrar og er að 
vinna með svo æðislegum krökkum sem umvefja mann krúttlegheit-
um. Svo er ég að springa af stolti af íslenska landsliðinu í handbolta.
Augnlitur: Grænn.
Starf: Leikari.
Fjölskylduhagir: Einhleypur.
Hvaðan ertu? Reykjavík, en ólst upp til tíu ára aldurs í Tansaníu í Afríku. 
Ertu hjátrúarfullur? Já, frekar. Þegar ég var unglingur var mér til 
dæmis sagt að það boðaði ógæfu að stíga á ræsishlemm á götu. Ef 
manni varð á að gera það mátti bjarga sér frá ósköpum með því á fá 
einhvern til að banka þrisvar á bakið á sér. Stend mig stundum að því 
að banka á mitt eigið bak.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Top Gear. Mér þykir mest gaman að 
horfa á fræðsluefni.  
Uppáhaldsmatur: Krónhjörtur og rækjuhringurinn sem mamma gerir.
Fallegasti staðurinn: Borgarfjörður eystri er með þeim fallegustu. Svo 
er fjarska fallegt hér á Akureyri.

iPod eða geislaspilari: iPod. 
Hvað er skemmtilegast? Að hlæja! 
Sérstaklega í góðra vina hópi.
Hvað er leiðinlegast? Að bíða. 
Helsti veikleiki: Ég er skelfilega eyðslu-
samur.
Helsti kostur: Jákvæður, hress og hef gaman 
af lífinu.
Helsta afrek: Að hafa eignast góða vini.  
Mestu vonbrigðin: Hlýt að hafa bælt niður minninguna, 
dettur ekkert í hug.
Hver er draumurinn? Halda áfram að vinna við það sem 
ég er að gera.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Viktor Már, vinur minn er án 
efa með þeim fyndnustu sem ég þekki. Er líka svo heppinn 
að fá að vinna með honum hér fyrir norðan hjá leikfélaginu.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? Neikvæðni.
Hvað er mikilvægast? Heilsan.  

HIN HLIÐIN EINAR ÖRN EINARSSON LEIKARI

Afrek að hafa eignast góða vini
23.09.1976

Gallerí Dynjandi á Bíldudal opn-
aðist aftur í vor eftir að hafa legið 
niðri um skeið. Galleríið er rekið 
af Jóni Þórðarsyni, fyrrverandi 
kaupmanni, en hann rekur einnig 
ferðaþjónustu í bænum og stund-
ar útgerð. Á Bíldudal búa um 220 
manns og þykir mörgum eflaust 
skrítið að í bænum sé rekið gall-
erí en engin matvöruverslun. „Ég 
lagði niður matvöruverslunina 
árið 2002, þegar fólki fækkar 
svona mikið þá er erfitt að reka 
verslanir. Heimamenn komast þó 
í nauðsynjavörur á veitinga-
húsinu Vegamótum,“ segir Jón. 

Hann kveðst sjálfur ekki vera 
listamaður, en er mikill áhuga-
maður um list. „Gallerí Dynjandi 

nýtist ekki bara sem sýningar-
rými heldur eru hér einnig haldn-
ir tónleikar og leiksýningar,“ 
útskýrir Jón, en að auki býðst 
listamönnum vinnuaðstaða í gall-
eríinu.

Sex sýningar hafa verið haldn-
ar í galleríinu síðan í vor og nú 
stendur yfir sýning þýsku lista-
konunnar Hönnu Woll. „Hún vinn-
ur verk sín í stein og gaf einmitt 
bænum eitt verk sem sýnir þrjú 
tröll á siglingu og táknar það 
höfuð vindáttirnar á Bíldudal,“ 
segir Jón, sem mun starfrækja 
galleríið áfram í vetur. „Það er 
ekki komin föst dagskrá, en það 
verða nokkrar sýningar í gangi,“ 
segir Jón.  - sm

Rekur gallerí fyrir 220 íbúa

VINNUR Í STEIN Hanna Woll, frá Þýska-
landi, sýnir verk sín í Dynjanda fram í 
september.

MYND/JÓN ÞÓRÐARSON

ÍSLENSK 
DRAMATÍK
Dularfullt Jökulsárlón, 
eyðibýli og yfirgef-
in þvottavél eru á 
meðal myndefna 
Söndru á ljósmynda-
sýningu hennar í 
Melbourne, sem 
hefur yfirskriftina 
Einangrun.

ABANDONMENT

MYSTERY

DECAY

NÝTUR LÍFSINS 
Sandra kann 

vel við sig í 
Melbourne, 
enda borgin 
oft sögð vera 
listamanna-
borg Ástralíu. 

MYNDIR/SANDRA 

JÓHANNSDÓTTIR

Þorvaldur Davíð Kristjánsson er 
floginn aftur til New York og leitar 
nú húsnæðis, en skólaganga hans í 

Juilliard heldur áfram 
von bráðar. Eins og 
margur veit getur það 
verið snúið að finna 
íbúð við hæfi í stóra 

eplinu, en fátt 
stoppar þennan 
unga leikara, 
sem flestir 
treysta á að 
verði næsta 

stórstjarna 
Íslands.  

Valgerður Rúnarsdóttir dansari 
gerir það gott án íslenska dans-
flokksins. Valgerður er búsett í 
Brussel, en hún dansar í belgíska 
verkinu Origine, sem 
hefur verið á ferðalagi 
frá því í febrúar og 
heldur því áfram út 
júní 2009. Þá er hún 
að vinna með 
Ernu Ómars-
dóttur að nýju 
verki. Hún sér því 
væntanlega ekki 
eftir því að hafa 
horfið á vit ævin-
týranna í Evrópu.
Andrea Magn-
ús dóttir, sem stofnaði fyrirtækið 
Júníform með Birtu Björnsdóttur 
fyrir nokkrum árum en hvarf síðar 
frá því, stundar nú nám í fata-
hönnun í Kaupmannahöfn. Hún 

hefur á síðustu árum 
meðal annars komið 
að hönnun línunnar 
Moss fyrir Gallerý 17 

en er nú með enn 
stærri áform. Innan 
skamms mun hún 
opna vefverslun-
ina andrea.is, þar 
sem hún hyggst 
selja hönnun sína 
undir merkinu 
AndreA.
  - kbs, sun

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Spánverja

 2  Þrír

 3  Sölva Ford
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London

Køben
8 x í viku

9 x í viku

með ánægju

Haustboðinn ljúfi!
Tryggðu þér flugsæti fyrir næsta vetur á betra 
verði til London, Kaupmannahafnar, Berlínar, 
Varsjár, Friedrichshafen eða Alicante.

Bókaðu núna á www.icelandexpress.is

50%
Börn:

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með 

fullorðnum, fá helmingsafslátt af 

verði fyrir skatta og aðrar greiðslur.

London
8 x í viku

Það var sérstök stund að sitja í 
taugatrekktum hópi Íslendinga 

á írskum pöbb á Strikinu á föstu-
dag og fylgjast með leiknum. Það 
virtist gefa hópnum ákveðna 
hugar fró að hér í Köben fengjum 
við að fylgjast með landsliðinu ná 
þessum æðislega árangri. Það var 
ekki síður stemmning að sjá kvöld-
fréttirnar hjá Dönunum þar sem 
talað var um „olympisk sensation“ 
og sýnt viðtal við rífandi montinn 
forseta Íslands sem lýsti því yfir 
að ekki yrði unnið meira á Íslandi 
þann daginn, nú væri fest hjá þjóð-
inni. 

MÉR fannst ég skynja skilning 
Dana á gleði forsetans enda kom 
fram að árangur Íslendinga væri 
helt fantastisk. Hérna þykjumst 
við þó jafnframt skynja að örli á 
öfund, að það sé kalt a toppnum, 
því vitaskuld hefur verið kannað 
hvar verði hægt að horfa á úrslita-
leikinn. Og það var kurr í hópi 
Íslendinga þegar einhverjir fóru 
að halda því fram að Daninn ætl-
aði ekki að sjónvarpa leiknum, 
mögulega fengi handboltinn að 
víkja fyrir úrslitaleik i vatnapóló. 
En auðvitað er það vitleysa og ein-
hver knæpa borgarinnar verður 
hertekin fyrir leikinn.

VIÐ rifjuðum það upp nokkrar 
konur þar sem við sátum yfir 
leiknum góða að við eigum flestar 
sammerkt að hafa verið skotnar í 
landsliðsmanni. Það er meira en 
handboltinn sem heillar. Ég man 
eftir því að hafa horft á leiki með 
pabba 10 ára og brosað með sjálfri 
mér þegar ég áttaði mig á þessu, 
enda lítil ástæða til að deila þess-
um kenndum með pabba gamla. 
Ætli það sé ekki hluti af þroska-
ferli hverrar íslenskrar konu að 
verða skotin í landsliðsmanni í 
handbolta. Aðrar íþróttir hafa ekki 
framkallað þjóðarhetjur eins og 
handboltaíþróttin. 

HANDBOLTAMENN hafa feng-
ið sess sjómannsins, sem er hin 
rammíslenska karlmannshetja. 
Engir aðrir hafa komist nærri 
þeim þó reynt hafi verið að segja 
þjóðinni í góðærinu að hin íslenska 
glansmyndahetja væri banka-
maðurinn, sem hefði innsýn, 
snerpu og hraða sem aðrir banka-
menn heimsins ekki byggju yfir. 
En nú blasir sókn bankamanna 
ekki alveg við á meðan handbolta-
liðið heldur uppi heiðri þjóðarinn-
ar. Spennan verður óbærileg en 
skemmtileg í dag og í öllu falli 
blasir við að tilefni til að fagna 
verður ærlegt fyrir íslenska helg-
ar gesti í Köben – áfram Ísland!

Strákarnir okkar

Í dag er sunnudagurinn 24. 
ágúst, 237. dagur ársins.

5.47 13.30 21.10
5.24 13.15 21.03


