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Stakfell fasteignasala hefur til sölu einbýlishús á 
einni hæð, með tvöföldum bílskúr og garði með 
sólpöllum og skjólvegg.

U m er að ræða tæplega 250 fermetra einbýli. 
Gengið er inn í flísalagða forstofu með skáp-
um. Gestasnyrting er flísalögð með sturtu og 

upphengdu salerni. Borðstofa, stofa og sjónvarpshol 
eru samliggjandi. Stórir gluggar eru í stofunni og
glerhurð sem opnast út á sól lst f

Pallur og tvöfaldur bílskúr

Garðurinn er þakinn úthagagrasi með berjalyngi.
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Telma Róbertsdóttir  Löggiltur fasteignasali

HÚSIN Í BORGINNI … það borgar sig!
• Ekkert skoðunar- og skráningargjald.• Ekkert gagnaöflunargjald.

• Ekkert umsýslugjald fyrir seljanda.

• Framúrskarandi þjónusta og ráðgjöf á sviði fasteignaviðskipta.
• Við stöndum vaktina frá upphafi til enda með bros á vör.• Löggiltir fasteignasalar með þér alla leið.

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 896-7064, 693-3085
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Stórglæsileg mikið end

Drápuhlíð 28 – 105 Reykjavík.OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 19-21.

fasteignir 
Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

„Nýi hvíti leðursófinn á alla mína 
athygli þessa dagana eé k blikinu é

Afslappandi leðurhvílaÍ Árbæ býr fögur snót með mínimalískan sveitastíl ofinn rómantísku látleysi. Sem útlitshönnuður situr 

hún sjaldan með hendur í skauti þegar kemur að fegrun á ásýndum híbýla, heima eða ð h

Ásta Sigurðardóttir útlitshönnuður er alsæl með nýja hvíta leðursvefnsófann úr Betra baki.  
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÖNDUR  er skemmtileg dægrastytting heima við og gaman er að 
kunna að föndra eitthvað fallegt. Á heimasíðunni www.fondurstofan.is 

má finna námskeið sem hægt er að sækja til að læra réttu handtökin. 

Ef næg þátttaka fæst eru í boði námskeið sem heita rússneskur spírall, 

kvilling og hollenskur spírall sem hljóma vissulega nokkuð framandi.

Sími: 512 5000

MÁNUDAGUR
25. ágúst 2008 — 230. tölublað — 8. árgangur

VEÐRIÐ Í DAG

Handklæðaofnar
Caleido

Baldursnesi  6 
Akureyri

  Sími 414 1050

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

Opið virka daga frá 8 -18
laugardaga frá10 -15

PEKING Íslenska landsliðið í hand-
bolta varð í öðru sæti á Ólympíu-
leikunum í gær en strákarnir töp-
uðu fyrir Frökkum með fimm 
marka mun í úrslitaleiknum. Leik-
urinn var aldrei spennandi og 
sigur Frakka sannfærandi og sann-
gjarn.

Þetta var tímamótaleikur að 
mörgu leyti því þetta var hugsan-
lega kveðjuleikur þeirra Ólafs 
Stefánssonar og Sigfúsar Sigurðs-
sonar. Framtíð Guðmundar Guð-

mundssonar þjálfara er einnig í 
óvissu en samningur hans við HSÍ 
hefur runnið sitt skeið.

„Það má segja að ég sé hættulega 
sáttur. Það er vissulega freistandi 
að hætta núna og það gæti vel 
gerst,“ sagði Ólafur, en Guðmund-
ur vildi ekkert ræða framtíð sína. 
Hann sagði næst á dagskrá að koma 
heim og faðma fjölskylduna sína.

Það þarf ekki að fjölyrða um 
hvaða áhrif strákarnir okkar hafa 
haft á íslenskt þjóðfélag en hér í 

Peking er einnig tekið 
rækilega eftir þessum 
magnaða árangri. 
Fjöldi erlendra frétta-
manna hefur fylgst 
með liðinu síðustu 
daga og talað um að 
strákarnir okkar séu 
Öskubuskuævintýri 
Ólympíuleikanna í Pek-
ing, en leikunum var 
slitið í gær. 

   – hbg / sjá síður 4, 22 og 24

Ólafur Stefánsson, fyrirliði íslenska landsliðsins í handbolta, segir freistandi 
að hætta eftir að liðið fékk silfurverðlaun á Ólympíuleikunum. Framtíð 
Guðmundar Guðmundssonar sem þjálfara liðsins er óráðin.

Silfurstrákarnir okkar

VAXANDI VINDUR   Í dag verður 
breytileg átt,10-15 m/s vestan til, en 
annars 8-13 m/s. Rigning austan til 
fyrri part dags en eftir hádegi verður 
mesta úrkoman norðvestan og 
vestan til. Hiti á bilinu 8-12 stig.
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Meðfæddur áhugi
Magdalena Sigurðardótt-

ir hlaut viðurkenningu 
fyrir skógrækt.

TÍMAMÓT 16

ÁSTA SIGURÐARDÓTTIR

Látlaus sveitarómantík 
ríkjandi á heimilinu
• heimili

              Í MIÐJU BLAÐSINS

FASTEIGNIR

Með stórum gluggum 
og glerhurð út á pall
Sérblað um fasteignir

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Slekkur í 
fíflalátunum
Frank Höybye hefur 
snúið sér að bruna-
vörnum.

FÓLK 30

Fatahönnuður 
lýsir fótbolta
Sonja Bent lýsir Landsbanka-
deildinni fyrir þýskan veðbanka.

FÓLK 30

MENNTAMÁL Töluverð fækkun 
hefur orðið á nýnemum á skip-
stjórnarsviði Fjöltækniskóla 
Íslands frá því í fyrra. Nú stunda 
um 60 nemendur nám í skip-
stjórnarfræðum en um 150 nem-
endur voru við nám í Stýrimanna-
skólanum þegar hann var upp á 
sitt besta.

Vilbergur Magni Óskarsson, 
sviðstjóri skipstjórnarsviðs, 

segir aðsóknina í skólann vera 
nokkuð rokkandi en til lengri 
tíma litið hafi hún dregist 
saman. 

„Um tuttugu nýnemar hafa 
skráð sig í ár,“ segir Vilbergur. 
„Það eru margar ástæður fyrir 
því að aðsóknin er dræm. Það er 
heldur neikvætt umhverfi í sjáv-
arútveginum í dag, samdráttur í 
kvóta og engin flutningaskip 

skráð hér á landi. Sjómennskan 
er heldur ekki lengur í tísku.“  

Fjöltækniskóli Íslands er eini 
skólinn á landinu sem býður upp 
á nám og réttindi í skipstjórn en 
námið tekur fjögur ár. 

„Það eru frekar eldri nemend-
ur með starfsreynslu að baki sem 
sækja í þetta nám og almennt er 
lítið um brottfall,“ segir Vilberg-
ur.“ - kka

Færri nýnemar skrá sig á skipstjórnarsvið en áður:

Sjómennskan ekki lengur í tísku

SILFURLOGI Íslenska landsliðið í handbolta staðfesti að það er meðal þeirra bestu í heimi þegar liðið tók við silfurverðlaunum á lokadegi Ólympíuleikanna í gær. Sigfús 
Sigurðsson og Logi Geirsson nutu augnabliksins á verðlaunapalli og komust að því að bitkrafturinn dugir ekki til að komast í gegnum silfurpeninginn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Valsmenn 
enn með
Meistararnir nálguð-
ust topplið Keflavíkur 

og lið FH í gær.
ÍÞRÓTTIR 26
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Sigþrúður, verður ekki brjálað 
stuð á laugardaginn?

„Jeee, meeen!“

Glæsimarkaður til styrktar fátækum 
börnum og konum í Jemen verður 
haldinn í Perlunni á laugardaginn. 
Sigþrúður Ármann er framkvæmdastjóri 
markaðarins.

STJÓRNMÁL Líklegt er að áfram-
haldandi endurskoðun stjórnar-
skrárinnar hefjist í ársbyrjun 
2009. Málið bar á góma á fundi 
formanna 
stjórnmála-
flokkanna á 
föstudag. 

Í stefnuyfir-
lýsingu 
ríkisstjórnar-
innar segir að 
endurskoðun 
stjórnarskrár-
innar verði 
haldið áfram á 
kjörtímabilinu 
og áhersla lögð á að leiða til lykta 
ágreining um þjóðareign á 
náttúruauðlindum.

Sérstök stjórnarskrárnefnd var 
að störfum á síðasta kjörtímabili. 
Segist Geir H. Haarde forsætis-
ráðherra búast við að vinnan geti 
haldið áfram upp úr áramótum. 
Þó sé óákveðið með hvaða hætti 
það verði. „Um það þurfa 
flokkarnir að hafa samstarf,“ 
sagði Geir. - bþs

Endurskoðun stjórnarskrár:

Vinna hefst lík-
lega á nýju ári

GEORGÍA, AP Þykkan reyk lagði frá 
olíuflutningalest í Georgíu í gær 
eftir að sprenging varð í henni og 
eldur braust út.

Ekki var ljóst hvað olli spreng-
ingunni. Georgíumenn sögðust 
sumir telja hana hafa rekist á 
jarðsprengju og kenndu rúss-
neska hernum um, en hann var 
nýfarinn af þessum slóðum.

Aðrir sögðu þó skotfæri, sem 
skilin voru þarna eftir, gætu hafa 
sprungið þegar lestin ók hjá.

Rússneski herinn fór frá 
stórum svæðum í Georgíu á 
föstudag, en er þó áfram í 
aðskilnaðarhéruðunum Abkasíu 
og Suður-Ossetíu og á umdeildu 
öryggissvæði við landamæri 
þeirra. - gb

Eldsvoði í Georgíu:

Kviknaði í olíu-
flutningalest

LESTIN LOGAR Óvíst var í gær hvað olli 
sprengingunni. NORDICPHOTOS/AFP

ORKUMÁL Yfirborðsrannsóknir 
hefjast á Biliran á Filippseyjum á 
vegum Biliran Geothermal Inc. 
strax í næsta mánuði. Biliran er 
að 40 prósentum í eigu Envent 
Holding Inc., sem er í eigu Geysis 
Green Energy og Reykjavík 
Energy Invest. Þegar rannsókn-
ar- og nytjaleyfi var veitt í júlí 
var óvissa um hvort REI myndi 
taka þátt í verkefninu eftir að 
yfirborðsrannsóknum lyki. Nú 
stefnir allt í að dótturfyrirtæki 
REI og GGE muni fjármagna 
framkvæmdir fyrir um tíu millj-
arða króna á svæðinu. REI hefur 
fengið tilboð frá Alþjóðabankan-
um um fjármögnun.

REI og GGE stofnuðu dóttur-
fyrirtækið Envent í fyrra til að 
annast jarðhitaverkefni á Filipps-
eyjum. Stofnféð var 80 milljónir 
króna sem verður varið í yfir-
borðsrannsóknirnar. Þær hefjast 
í næsta mánuði eins og kom fram 
á blaðamannafundi sem haldinn 
var á Filippseyjum í gær. Þar 
kynnti Guðmundur F. Sigurjóns-
son, framkvæmdastjóri Envent 
og REI-verkefna í Eyjaálfu og 
Asíu, verkefnið fyrir blaðamönn-
um ásamt Sigrúnu Elsu Smára-
dóttur, borgarfulltrúa og stjórn-
armanni í REI, og fulltrúa frá 
PNOC-EDC, sem er stærsta orku-
fyrirtæki Filippseyja og GGE á 
0,4 prósent hlut í.

Guðmundur upplýsti að rann-
sóknunum yrði lokið í maí árið 
2009. Skili þær jákvæðum niður-
stöðum munu tilraunaboranir 
hefjast sem munu kosta allt að 
einn og hálfan milljarð króna. 
Haft er eftir Guðmundi á þar-

lendum fréttamiðlum að búist sé 
við að heildarfjárfesting REI og 
GGE á svæðinu verði rúmlega tíu 
milljarðar, ef allt gengur eftir. 

Óvissa ríkti um verkefni REI 
eftir að fulltrúar Sjálfstæðis-
flokks í borgarstjórn lýstu yfir að 
eðlilegt væri að selja verkefni 
REI. Því hefur verið talið óvíst 
hvort REI myndi taka þátt í þessu 
verkefni eða hvort leitað yrði 
annarra fjármögnunarleiða. 

Kjartan Magnússon, stjórnar-
formaður REI, segir ljóst að frek-
ara fé verði ekki tekið frá Orku-
veitu Reykjavíkur til þessa 
verkefnis eða féð komi beint frá 

REI. „Hins vegar höfum við feng-
ið tilboð frá Alþjóðabankanum 
um fjármögnun þessa verkefnis 
eins og í Djíbúti.“ 

Þór Gíslason, stjórnarformaður 
Envent á vegum GGE, segir að 
samningur um rannsóknir sé í 
höndum Biliran Geothermal sem 
Envent á 40 prósenta hlut í á móti 
þarlendum fjárfestum. „Útlend-
ingar mega ekki eiga meiri rétt-
indi á auðlindinni. Framhaldið 
hefur ekki verið ákveðið en GGE 
hefur fullan hug á að halda áfram 
ef niðurstöður forrannsókna verða 
jákvæðar.“ 

 svavar@frettabladid.is

REI tekur fullan þátt 
í Filippseyjaverkefni
Reykjavík Energy Invest mun taka fullan þátt í jarðhitaverkefni á Filippseyjum 
með Geysi Green Energy. Heildarfjárfesting mun verða rúmlega tíu milljarðar 
ef allt gengur eftir. Rannsóknir á jarðhitasvæði í landinu hefjast í september.

ORKA REI og GGE eru að hefja forrannsóknir á Filippseyjum sem gæti skilað 100 
megavatta virkjun innan fárra ára.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KIRGISISTAN, AP Farþegaflugvél 
fórst skömmu eftir flugtak í 
Kirgisistan í gær. Níutíu manns 
voru um borð í vélinni, en svo 
virtist í gær sem 25 manns hafi 
lifað af slysið. 

Vélin var af gerðinni Boeing 
737 og var ferð hennar heitið til 
Írans. Meðal þeirra sem fórust 
var heilt handboltalið úr fram-
haldsskóla í Kirgisistan.

Vélin hrapaði eftir að hafa 
flogið aðeins 10 kílómetra frá 
flugvellinum í höfuðborginni 
Bishkek.

Misvísandi fregnir bárust af 
því frá stjórnvöldum hver orsök 
slyssins gæti hafa verið. - gb

Flugslys í Kirgisistan:

Heilt hand-
boltalið fórst

GEIR H. HAARDE

PAKISTAN, AP Fáeinum dögum eftir 
að Pervez Musharraf sagði af sér 
sem forseti Pakistans bendir 
margt til þess 
að slitna muni 
upp úr sam-
starfi ríkis-
stjórnarflokk-
anna. 

Flokkarnir 
virðast ekki 
ætla að koma 
sér saman um 
hvort dómarar 
hæstaréttar, 
sem Musharraf 
rak úr embætti á síðasta ári, fái 
allir embætti sitt aftur. Asif Ali 
Zardari, leiðtogi Þjóðarflokks 
Pakistans, virðist óttast að þeir 
muni grafa upp gömul spillingar-
mál á hendur honum.

Einnig virðast flokkarnir eiga 
erfitt með að koma sér saman um 
hver verði arftaki Musharrafs. 
Zardari hefur gefið kost á sér. - gb

Dómaradeilan í Pakistan:

Stjórnarslit 
virðast líkleg

ASIF ALI ZARDARI

Bílvelta í Mývatnssveit
Ung kona með tvö börn velti jeppa 
í Mývatnssveit. Þau sluppu öll án 
teljandi áverka, að sögn lögreglu, en 
voru flutt á Fjórðungssjúkrahúsið á 
Akureyri til aðhlynningar.

LÖGREGLUFRÉTTIR

STJÓRNMÁL Guðni Ágústsson, for-
maður Framsóknarflokksins, 
verður á hringferð um landið 
næstu dagana þar sem hann 
ræðir við fólk og fyrirtæki á 
opnum fundum.

„Markmiðið er að hitta fólkið í 
landinu og ræða um hugsjónir og 
pólítík. Það er gott að byrja í 
Borgarnesi þar sem ég mun 
halda Borgarnesræðuna mína,“ 
segir Guðni.

„Ég mun gera það að aðalefni 
að ræða ónýta ríkisstjórn sem 
hefur aðgerðarleysi að markmiði 
og leggja fram lausnir sem við í 
Framsóknarflokknum höfum gert 
hvað eftir annað.“

Ferðina segir Guðni skyldu-
ferð fyrir sig sem formann til að 
takast á við það stóra verkefni að 
ná styrkleika Framsóknar á ný. 

„Ég vona að það verði vel mætt 
á fundina og svo hitti ég líklega 
einhverja á förnum vegi því ég 
verð mikið á ferðalagi.“

Fundirnir bera yfirskriftina 
„Tími aðgerða í efnahagsmálum 
er runninn upp“ og hefjast í dag 
kl. 20.30 í Félagsbæ við Borgar-
braut í Borgarnesi. Einnig er 
ferðinni heitið í Skagafjörð, á 
Húsavík og Egilsstaði. Ferðinni 
lýkur síðan með fundi 1. 
september í Þingborg í Flóa-
hreppi.  - vsp

Guðni Ágústsson mun ferðast kringum landið og halda opna fundi:

Heldur Borgarnesræðu sína

GUÐNI ÁGÚSTSSON Vill ræða lausnir við 
efnahagsvandanum.

LÖGREGLUMÁL „Það eina sem mig 
langar að segja er að krakkar ættu 
að læra sjálfsvarnaríþróttir,“ 
segir Ólafur Ásgrímsson. Ólafur 
og eiginkona hans urðu fyrir 
fólskulegri árás á leið heim úr 
bænum á menningarnótt.

„Við hjónin vorum að labba í 
Austurstræti þegar skyndilega 
var sparkað í bakið á mér og ég 
datt niður. Svo stóð ég bara upp og 
tók til minna ráða,“ segir Ólafur, 
sem er fertugur að aldri.

Hópur ungra manna reyndi að 
taka veskið af konu Ólafs. „Þeir 
voru fimm saman og tveir þeirra 
þurftu að fara á slysavarðstofu 
eftir þetta. Svo hljóp ég þann sem 
var með veskið uppi, alveg brjál-
aður.“

Fjöldi fólks var í Austurstræti 
þegar árásin átti sér stað. „Það 
skipti sér enginn af þessu,“ segir 
Ólafur. Hann segir að verr hefði 
farið, hefði hann ekki lært Taek-

wondo-sjálfsvarnartækni þegar 
hann var yngri.

Mennirnir voru illa farnir eftir 
viðskiptin við Ólaf. Lögreglumenn 
fylgdu þeim upp í sjúkrabíl og á 

slysavarðstofuna. „Ég náði að nef-
brjóta tvo og marði svo lærið á 
einum,“ segir Ólafur. 

Mennirnir hafa ekki kært Ólaf 
til lögreglu.  - sgj

Beitti Taekwondo til að verjast líkamsárás á menningarnótt:

Nefbraut tvo af árásarmönnunum

HAFÐI FIMM MENN Ólafur brýnir fyrir fólki að læra sjálfsvarnaríþróttir.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ÍTALÍA, AP Kaþólski presturinn og 
guðfræðingurinn Antonio Rungi 
ætlar í næsta mánuði að efna til 
fegurðarsamkeppni fyrir nunnur. 
Keppnin verður þó eingöngu á 
Netinu og vettvangurinn verður 
bloggsíða prestsins.

„Nunnur eru dálítið einangrað-
ar, þær eru svolítið utanveltu í 
kirkjulífinu,“ sagði Rungi eftir að 
ítalskir fjölmiðlar birtu fréttir af 
framtaki hans. „Þetta verður 
tækifæri til að gera framlag 
þeirra sýnilegra.“

Kaþólskum Ítölum sýnist 
sitthvað um þetta uppátæki. 
Bandalag kaþólskra kennara 
segir prestinn gera lítið úr 
hlutverki nunna.

 - gb

Kaþólskur prestur:

Fegurðarsam-
keppni nunna

SKIPULAGSMÁL Íbúasamtök 3. 
hverfis - Hlíða, Holta og Norður-
mýrar vilja að byggð verði 
útisundlaug sunnan við Sundhöll-
ina í Reykjavík. Á vef samtak-
anna, hlidar.com, er að hafin 
undirskriftasöfnun með hvatn-
ingu til borgaryfirvalda þessa 
efnis.

Stjórnir Íbúasamtaka 3. hverfis 
og Íbúasamtaka miðbæjarins 
hafa báðar ályktað um þessi mál 
og sent áskorun til borgaryfir-
valda. Í grein formanna samtak-
anna á vef 3. hverfis segir að 
hugmynd um útisundlaug hafi 
verið rædd í 65 ár. Borgaryfir-
völd hafi ætíð verið jákvæð 
gagnvart slíkum hugmyndum þó 
að hvergi sé að finna samþykkt 
um að hefjast handa við verkið.

  - ovd

Íbúasamtök vilja útisundlaug:

Útisundlaug við 
Sundhöllina

SPURNING DAGSINS
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„Þetta er fyrst og fremst hugsað 
þannig að landsmenn fái tækifæri 
til að fagna landsliðinu þegar það 
kemur heim,“ segir Hanna Birna 
Kristjánsdóttir borgarstjóri um 
fyrirhugaða móttökuathöfn fyrir 
íslenska landsliðið í handknattleik 
sem á miðvikudaginn kemur heim 
af Ólympíuleikunum í Peking í 
Kína.

Ríkisstjórnin stendur fyrir mót-
tökuathöfninni. Hanna Birna seg-
ist hafa rætt málið við mennta-
málaráðherra og lýst áhuga 
borgarinnar á að taka þátt í mót-
tökunum. Nú sé unnið að málinu í 

ráðuneytinu í samstarfi við 
Reykjavíkurborg. Hún á von á að 
það skýrist síðar í dag hvar hátíð-
arhöldin verða. „Menn hafa haft 
sérstakan augastað á miðborginni 
en nákvæm staðsetning er eitt-
hvað sem verið er að vinna með.“

Strákarnir voru dyggilega 
studdir af nokkrum fjölda Íslend-
inga í lokaleiknum gegn Frökkum.
þar á meðal voru forsetahjónin, 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
menntamálaráðherra og Björg-
ólfur Thor Björgólfsson sem kom 
ásamt Kristínu Ólafsdóttur konu  
sinni.   - ovd

Auglýsendur athugið!
Yfirburðir Fréttablaðsins umfram bæði Morgunblaðið og 24 stundir eru mjög 

miklir í nánast öllum aldurshópum. Hvar er þín auglýsing?

Fréttablaðið tryggir þér aðgang að rúmlega 45 þúsund 
fleiri lesendum en Morgunblaðið og rúmlega 25 þúsund 
fleiri lesendum en 24 stundir í aldurshópnum 18-49 
skv. nýjustu könnun Capacent.

Fréttablaðið

Morgunblaðið

24 stundir
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Allt sem þú þarft... ...alla daga

Menntamálaráðherra Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir brosti allan 
hringinn eftir leikinn gegn 
Frökkum í gær. Hún hélt á blóm-
vendi sem Ólafur Stefánsson 
hafði fært henni að lokinni verð-
launaafhendingu.

„Hann kom hlaupandi hendi og 
kastaði þeim til mín. Ég náði að 
grípa vöndinn með augun full af 
tárum. Það er mikill heiður að fá 
þennan blómvönd frá landsliðs-
fyrirliðanum,“ sagði Þorgerður 
Katrín sem er afar stolt af 
strákunum.

„Þetta er stórkostlegt afrek 
hjá strákunum. Stolt er ekki nógu 
stórt orð til þess að lýsa þeim til-
finningum sem maður ber í garð 
strákanna. Þeir eru búnir að vera 
einstakir. Þeir eru miklar fyrir-
myndir, líkamlega og andlega. 
Þessi silfurpeningur sem við 
vorum að fá tel ég að sé verð-
mætasti silfurpeningur sem við 
munum nokkurn tímann fá því 
skilaboðin eru: haldið áfram í 
íþróttum. Fyrirmyndirnar eru til 
staðar. Skemmri tíma áhrifin eru 
gleðin en lengri tíma áhrifin eru 
vonandi þau að við höldum börn-
unum okkar lengur í íþróttum. 
Þetta er besta átak sem við gátum 

fengið varðandi íþróttir og 
heilsueflingu,“ sagði Þorgerður 
Katrín en verður ekki að setja 
meiri peninga í handboltann á 
Íslandi í kjölfar þessa árangurs?

„Ég ætla ekki að lofa neinu 
núna en bæði þjóðin og ríkis-
stjórnin verður að gera sér grein 
fyrir því að svona árangur næst 
ekki fyrirhafnarlaust. Það hefur 
kostað mikinn svita og pening 
aða komast hingað og við verð-
um að horfast í augu við það að 
við verðum að hjálpa þeim. Það 
er ljóst.”   - hbg

Þorgerður Katrín fékk blóm frá landsliðsfyrirliðanum:

Greip vöndinn með 
augun full af tárum

„Ég trúi ekki öðru en að áhuginn 
muni aukast mikið,“ segir 
Guðmundur Ingvarsson, formaður 
Handknattleikssambands Íslands, 
HSÍ, spurður um hvaða áhrif 
gengi íslenska handknattleiks-
landsliðsins á Ólympíuleikunum 
hefur. 

„Við munum örugglega sjá 
mikið af ungu fólki byrja að æfa í 
haust því alltaf þegar við stöndum 
okkur vel á stórmótum þá eykst 
áhuginn á handboltanum í kjölfarið,“ segir 
Guðmundur og telur að áhrifin verði ekki aðeins í 
handboltanum heldur muni þetta auka áhuga ungs 
fólks á íþróttum almennt. - vsp

Gengi landsliðsins hefur áhrif:

Uppgangur í velgengni

HANDKNATTLEIKSLANDSLIÐIÐ 
Móttöku athöfn verður fyrir landsliðið á 
miðvikudaginn þegar það kemur heim 
af Ólympíuleikunum í Peking.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

GUÐMUNDUR 
INGVARSSON

MENNTAMÁLARÁÐHERRA OG ÞJÁLF-
ARINN Þorgerður var yfir sig stolt yfir 
árangri strákanna. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LIÐIÐ FAGNAR SILFRI Íslenska landsliðið er meira en bara handknattleiksmennirnir sem fengu að taka á móti silfurpeningunum í Peking. Með hópnum fylgdi þjálfari og aðstoðarþjálfarar, læknir og sjúkraþjálfari, sem 
allir eiga sinn skerf í velgengninni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STÓRKOSTLEGUR ÁRANGUR
„Strákarnir okkar“ hlutu silfur í Peking sem er einstakur 
árangur. Þetta er í fjórða sinn sem Íslendingar hljóta 
verðlaun á Ólympíuleikum og í fyrsta sinn sem Ísland 
fær verðlaun í hópíþrótt. 

Vilhjálmur Einarsson varð fyrstur Íslendinga til þess 
að fá verðlaun á Ólympíuleikum er hann nældi í silfur í 
þrístökki í Melbourne árið 1956. Bjarni Friðriksson fékk 
brons í júdó árið 1984 og Vala Flosadóttir fékk einnig 
brons í stangarstökki í Sydney árið 2000.

Þessi árangur strákanna hefur skráð þá rækilega á 
spjöld íslenskrar íþróttasögu en þetta eru þess utan 
fyrstu verðlaun Íslands á stórmóti í handbolta. 

Áður en silfuverðlaunin voru í höfn hafði íslenska 
landsliðið í handbolta tvisvar áður komist í undanúrslit 
á stórmóti – á ÓL í Barcelona árið 1992 og á EM í Sví-
þjóð árið 2002 – en hafnaði í bæði skiptin í fjórða sæti.

Móttökuathöfn fyrir strákana okkar á miðvikudag:

Landsmenn fá að fagna liðinu

HANDKNATTLEIKSLIÐ ÍSLANDS Á ÓLYMPÍULEIKUNUM
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VONSKUVEÐUR  
Það er lægð sem 
mun fara yfi r landið 
næsta sólarhringinn 
ásamt myndarlegu 
úrkomusvæði og 
því mun rigna í 
fl estum landshlutum 
einhvern tímann 
í dag eða í kvöld. 
Lægðinni fylgir einn-
ig talsverður vindur 
og er því ráðlegt 
að huga að dóti og 
húsgögnum sem eru 
utandyra.  

Elísabet
Margeirsdóttir
Veður-
fréttamaður
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IÐNAÐUR Orkuveita Reykjavíkur 
hefur tekið 13,34 milljarða tilboði 
Jarðborana í einar 50 holur á 
Hengilssvæðinu.

Tilboð Jarðborana, sem er í raun 
eina innlenda fyrirtækið sem sér-
hæfir sig í borunarverkefnum af 
slíkri stærðargráðu, var eina til-
boðið sem barst og hljóðaði upp á 
90 prósent af kostnaðaráætlun 
framkvæmdarinnar, segir Hjör-
leifur B. Kvaran, forstjóri Orku-
veitunnar.

Tilboðið snýst um boranir á 35 
háhitaholum og 15 niðurrennslis-
holum. Fyrir utan virðisaukaskatt 
reiknast kostnaður Orkuveitunnar 
sem um það bil tíu milljarðar. Þar 
af er fyrirtækið skuldbundið til að 
greiða 6,4 milljarða, sem fara í 
boranir á næsta ári og árið 2010. 
Þær boranir eru fyrir 20 háhita-
holum og 12 niðurrennslisholum.

Þessar boranir eru þáttur í 
stækkun Hellisheiðarvirkjunar og 
byggingu Hverahlíðarvirkjunar. 
Borað er fyrir fjórum túrbínum, 
tveimur í hvort verkefni.

En eftir standa 3,6 milljarðar 
sem fara í 15 háhitaholur og 3 
niðurrennslisholur.

„Og það eru framkvæmdir sem 
eru valkvæðar, við getum farið í 
þær þegar við viljum,“ segir 

Hjörleifur. Þetta sé ekki fyrir-
framgreiðsla, því Orkuveitan sé 
ekki skuldbundin til að bora.

„Við buðum út boranir fyrir sjö 
túrbínur. En þegar Bitruvirkjun 
var frestað þurfum við ekki svona 
mikið af holum. Nú ef Bitruvirkj-
un fer svo af stað, þá getum við 
gert það innan samningsins. En 
það er okkar mál að ákveða það,“ 
segir Hjörleifur. „Við getum notað 
þennan samning næstu fimm eða 
tíu árin, allt eftir því hvað við 
viljum bora mikið.“

Mat á umhverfisáhrifum, fyrir 
hvora framkvæmd, gerir ráð fyrir 
öllum þessum borunum, að sögn 
Hjörleifs.

  klemens@frettabladid.is

  TASKI swingo XP 

  TASKI swingo 3500 B

  TASKI swingo 1250 B 

  TASKI swingo 750 B

Engin útborgun, engin fjárbinding, 
aðeins mánaðarlegar greiðslur.

TASKI Swingo 1250 B

Leitið nánari upplýsinga hjá sölumönnum og ráðgjöfum RV

TASKI swingo gólfþvottavélar
Einfaldar í notkun - liprar og 

leika í höndunum á þér

Bjarnþór Þorláksson, 
bílstjóri hjá RV
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is

Gólfþvottavélar
á rekstrarleigu

MENNING „Þetta kostaði tvær 
milljónir,“ segir Eiríkur Hjálm-
arsson, upplýsingafulltrúi 
Orkuveitunnar um kostnað við 
flugeldasýningu menningarnætur.

„Við hjá Orkuveitunni setjumst 
yfir þetta með Reykjavíkurborg 
og Landsbjörg á nokkurra ára 
fresti og förum yfir kostnað og 
umfang af sýningunni. Núna er í 
gildi samningur sem gerður var í 
fyrra um kostnað upp á tvær 
milljónir,“ segir Eiríkur.

Ef vilji er til að fara fram úr 
kostnaðaráætluninni er sérstak-
lega samið um það að sögn Eiríks, 
en ekki kom til þess í ár. 
 - vsp

Flugeldar menningarnætur:

Kostuðu tvær 
milljónir króna

UMHVERFISMÁL Lofttegundir sem 
finnast í flatskjáum eru líklegar til 
að bætast á lista Sameinuðu 
þjóðanna yfir lofttegundir sem 
berjast þarf gegn vegna gróður-
húsaáhrifa. Þetta kom fram á þingi 
Loftslagsskrifstofu SÞ í Gana á 
föstudag.

Nitur, tríflúoríð og aðrar skyldar 
tegundir eru þær lofttegundir sem 
SÞ vilja setja á listann. Þó eru 
tegundirnar einungis um 0,3 
prósent af losun gróðurhúsaloftteg-
unda. „Mér finnst þetta vera góð 
hugmynd,“ sagði Yvo de Boer, 
yfirmaður loftslagsskrifstofu 
Sameinuðu þjóðanna um þessa 
nýju hugmynd.  - vsp

Loftslagsráðstefna SÞ í Gana:

Kolefnisjafnað 
sjónvarpsáhorf

KÍNA, AP Mikið var um dýrðir á 
lokahátíð Ólympíuleikanna í 
Peking í gær, þar sem íþrótta-
stjörnur og listamenn létu ljós 
sitt skína milli þess sem flugeld-
um var skotið upp.

Ólympíufáninn var afhentur 
Boris Johnson, borgarstjóra í 
London, þar sem leikarnir verða 
haldnir næst árið 2012. Bill 
Morris, sem hefur fengið það 
verkefni að skipuleggja Ólympíu-
leikana í London, segir að ekki 
verði reynt að slá Kínverjum við, 
heldur verði áherslan á „einfald-
leika, æsku og íþróttir“, leikarnir 
verði „fyrirferðarmiklir eins og 
London, góð afþreying og 
skemmtun“. - gb

Ólympíuleikunum lokið:

Kína kveður 
með glæsibrag

GLÆSILEG FLUGELDASÝNING Flugeldar 
lýstu upp Fuglshreiðrið, eins og Ólympíu-
leikvangurinn í Kína er jafnan nefndur.
 NORDICPHOTOS/AFP

Borað fyrir 13 milljarða
Orkuveitan semur við Jarðboranir um að bora á Hengilssvæðinu fyrir 13,3 milljarða á næstu árum, alls 
fimmtíu holur vegna stækkunar Hellisheiðarvirkjunar og vegna Hverahlíðarvirkjunar. Þriðjungur tilboðs-
ins er valkvæður. Hægt er að bora fyrir Bitruvirkjun innan samningsins, segir forstjóri Orkuveitunnar.

HJÁ HELLISHEIÐARVIRKJUN Nú stendur til að stækka virkjunina talsvert og reisa 
Hverahlíðarvirkjun í næsta nágrenni. Enn er þó óvíst hvað verður um Bitruvirkjun.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sögur lifa af útilegumönnum sem bjuggu í helli á Hengilssvæðinu í kringum 
aldamótin 1700. Þeir eiga að hafa verið skipverjar, sunnan úr Höfnum, sem 
höfðu verið reknir fyrir níðingsverk.

Ekki er vitað hve lengi útilegumennirnir höfðust við í hellinum. Talið er að 
með körlunum, sex til sjö talsins, hafi verið tvær konur. Þau munu hafa stolið 
sauðfé frá bændum í Grafningi og Ölfusi. Bændurnir tóku því lögin í eigin 
hendur og myrtu útlagana, ýmist vestan í Henglinum eða og á Mosfellsheiði. 
Konurnar voru fangaðar „eftir mikið viðnám“, segir á þessari heimasíðu um 
svæðið:

ÚTILEGUMENN Á HENGILSSVÆÐINU

Sóttir þú einhvern viðburða 
menningarnætur?
Já 24,2%
Nei 75,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú sátt(ur) við silfrið?

Segðu skoðun þína á vísi.is.

BANDARÍKIN, AP Landsþing banda-
ríska Demókrataflokksins hefst í 
dag í Denver í Colorado. Þar verður 
Barack Obama formlega útnefndur 
forsetaefni flokksins í kosningun-
um, sem haldnar verða í byrjun 
nóvember.

Í kvöld er það Michelle Obama, 
eiginkona forsetaframbjóðandans, 
sem verður aðalræðumaður. Einnig 
verður Edward M. Kennedy öld-
ungadeildarþingmaður, sem talinn 
er eiga stutt eftir ólifað vegna heila-
æxlis, heiðraður þetta fyrsta kvöld.

Þingið stendur fram á fimmtu-
dag, en meðal annarra ræðumanna 
verða varaforsetaefnið Joe Biden, 
sem talar á miðvikudagskvöld, og 

Hillary Clinton, sem flytur sína 
ræðu annað kvöld. Á fimmtudaginn 
tekur Obama síðan við útnefning-
unni á knattspyrnuvelli í Denver.

Landsþing Repúblikanaflokks-
ins hefst svo í St. Paul í næstu 
viku, þar sem athyglinni verður 
beint að John McCain, keppinauti 
Obama um forsetaembættið.

McCain reyndi þó sitt besta til 
að ná athyglinni strax í gær með 
nýrri sjónvarpsauglýsingu þar 
sem gefið er í skyn að Obama hafi 
svikið Hillary Clinton með því að 
velja Joe Biden með sér í slaginn, 
frekar en hana. 

Með auglýsingunni vonast liðs-
menn McCains til þess að etja 
stuðningsfólki Hillary á móti 
stuðningsmönnum Obama á lands-
þinginu.  
 - gb

Landsþing bandaríska Demókrataflokksins hefst í Denver:

Eiginkona Obama í ræðustól

UNDIRBÚNINGUR LANDSÞINGS Leyni-
þjónustumaður fylgdist með undirbún-
ingi landsþingsins um helgina.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Nú ef 

Bitru-

virkjun fer svo af 

stað, þá getum við 

gert það innan 

samningsins. En 

það er okkar mál 

að ákveða það.

HJÖRLEIFUR B. KVARAN 
FORSTJÓRI ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

LÖGREGLA Tölvuverð drykkja var í 
miðbæ Reykjavíkur á menningar-
nótt og var mikið af áfengi tekið af 
börnum undir lögaldri og því hellt 
niður. Enn fremur voru tæplega 
tuttugu unglingar færðir í sér-
stakt athvarf sökum ungs aldurs 
eða ofurölvunar. Mun meira var 
um brot á áfengislögum en brot á 
lögum um útivistartíma, kemur 
fram á vef lögreglunnar. 

Bæði forvarnadeild lögreglunn-
ar og ÍTR var með sitt fólk í 
bænum og tóku við börnum undir 
lögaldri en að sögn lögreglunnar 
var mikið um unglinga í bænum 
um miðnætti. Um hundrað lög-
reglumenn komu að verkefninu á 
menningarnótt og að sögn lögregl-
unnar gekk nóttin vel fyrir sig og 

engin teljandi vandamál komu 
upp.

Marta Kristín Hreiðarsdóttir, 
félagsfræðingur í forvörnum hjá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæð-
inu og í stjórn miðbæjarathvarfs-
ins, segir að ástandið fari batnandi 
að því leyti að ekki sé lengur mörg 
börn undir sextán ára aldri í 
bænum eftir að formlegum hátíð-
arhöldum lýkur. Hins vegar segir 
hún það sláandi hversu mikið 
áfengi unglingarnir höfðu um 
hönd í ár, en það var allt tekið af 
þeim og því hellt. 

Að þessu sinni var athvarfið í 
safnaðarheimili Dómkirkjunnar 
og í íþróttahúsi Kennaraháskólans 
en samtals voru fjögur teymi þar 
að störfum. - kka

Áfengislög margbrotin á menningarnótt: 

Heilmiklu áfengi hellt 

UNGLINGAR HÖFÐU ÁFENGI UM HÖND Mikið var um unglinga í bænum á miðnætti 
á menningarnótt og töluvert var um drykkju.

Fíkniefni og ölvunarakstur
Tveir menn voru teknir grunaðir um 
ölvunarakstur á Akranesi í fyrrinótt. 
Einnig fundust fíkniefni í íbúð, en 
nágrannar höfðu kvartað undan lykt á 
stigagangi og eiturlyf fundust í kjölfar 
leitar.

Mannlaus árabátur
Tveir voru teknir fyrir hraðakstur á 
Sauðárkróki í nótt og einn tekinn fyrir 
ölvunarakstur. Mannlaus árabátur 
fannst í gærmorgun á reki úti á 
firðinum. Grennslast var fyrir hvaðan 
báturinn kom og hver ætti hann, en 
engar vísbendingar fundust. Engar 
tilkynningar hafa borist lögreglu um 
bátinn né hvarf á mönnum.

LÖGREGLUFRÉTTIR

KJÖRKASSINN
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Tilboð í hluti í Teymi hf.
Teymi hf. hefur gert hluthöfum félagsins tilboð um að kaupa hluti þeirra í félaginu 

fyrir kr. 1,90 fyrir hvern hlut. Greiðsla fyrir hlutina í Teymi hf. verður innt af hendi 

með afhendingu hluta í Alfesca hf. á genginu kr. 6,96 fyrir hvern hlut í Alfesca hf. 

Skiptihlutfall á hlutum í Teymi hf. fyrir hluti í Alfesca hf. er því 0,2729885.

Tilboðið stendur til kl. 16:00 föstudaginn 29. ágúst 2008 og verða öll samþykki 

að hafa borist fyrir þann tíma.

Til að samþykkja tilboðið verða hluthafar að skrá og staðfesta samþykki sitt á vefsíðu 

Landsbanka Íslands hf., www.landsbanki.is, með því að skrá inn kennitölu og nota 

lykilorð það sem fram kemur í bréfi sem sent var hluthöfum Teymis hf. þann 14. ágúst sl. 

Afrit af tilboðinu og þeim skjölum sem því tengjast má nálgast á skrifstofu Teymis hf. 

að Suðurlandsbraut 18, 108 Reykjavík, og hjá Landsbanka Íslands hf., Hafnarstræti 5, 

3. hæð, 155 Reykjavík, og á vefsíðum Landsbankans, www.landsbanki.is, og Teymis hf., 

www.teymi.is.

Verðbréfa- og lífeyrisþjónusta Landsbanka Íslands hf. veitir hluthöfum Teymis hf. 

upplýsingar um tilboðið í síma 410 4040.

DANMÖRK, AP Túnismaður, sem 
dönsk yfirvöld gruna um að hafa 
við annan mann lagt á ráðin um að 
myrða danska skopmyndateiknar-
ann Kurt Westergaard, fór 
sjálfviljugur úr landi fyrir helgi. 
Hann átti yfir höfði sér formlega 
brottvísun.  

Maðurinn var, ásamt öðrum, 
handtekinn 12. febrúar. Báðir áttu 
þeir brottvísun yfir höfði sér, án 
réttarhalds og gæsluvarðhald 
þeirra hafði ítrekað verið fram-
lengt. 

Westergaard teiknaði eina af 
skopmyndunum tólf af Múhameð 
spámanni, sem birtust fyrst í 
Jótlandspóstinum.  - aa

Múhameðsteikningamál: 

Frá Danmörku 
án réttarhalds

Stórkostlegustu Ólympíuleikum 
sögunnar var slitið með glæsi-
brag í Peking í gær. Ótrúleg hátíð 
sem Kínverjar hafa boðið upp á. 
Skipulagið með ólíkindum gott 
og íþróttamannvirkin hvert öðru 
glæsilegra.

Það sem hefur þó sett mestan 
svip sinn á leikana að mínu mati 
er kínverska þjóðin. Allir sjálf-
boðaliðarnir sem hafa aðstoðað 
alla aðkomumenn með alla mögu-
lega og ómögulega hluti. Alltaf 

gert með bros á vör og öllum 
verkefnum fylgt á leiðarenda.

Hinn almenni borgari heilsar 

síðan undantekningalaust með 
bros á vör. Kínverjar hafa sýnt 
gestum sínum mikla hlýju og 
kurteisi. Fólk hér virðist þess 
utan almennt frekar hamingju-
samt. Líka fátæka fólkið sem ég 
hef rekist á. Allir afar stoltir af 
landinu sínu og leikunum sem 
þeir buðu heiminum upp á.

Peking er auk þess glæsileg 
borg. Stórhýsin úti um allt ein-
kenna borgina. Kínverjar virðast 
ekki nenna að byggja undir 30 
hæðum og arkitektúrinn með 
ólíkindum djarfur og spennandi.

Ég yfirgef Peking með ekkert 
nema góðar minningar. Um frá-
bæra Ólympíuleika og fólkið 
yndislega sem setti sterkasta 
svipinn á ólympíuupplifunina.

Glæsileg hátíð hjá Kínverjum

SJÁVARÚTVEGUR Heildarvísitala 
stofnstærðar úthafsrækju er 
svipuð í ár og í fyrra, samkvæmt 
fyrstu útreikningum og er hún að 
nálgast vísitöluna árið 1999 sem 
var sú lakasta á tíunda áratugnum. 
Þetta er niðurstaða árlegrar 
stofnmælingar Hafrannsókna-
stofnunarinnar á úthafsrækju 
fyrir norðan og austan land. 

Meira var af rækju á miðunum 
norðanlands miðað við undanfarin 
fjögur ár en aftur á móti var 
minna af rækju austan lands. Á 
aðalrækjuveiðisvæðinu, Norður-
kantur – Grímsey, hefur vísitalan 
hækkað um 42 prósent miðað við 
árið 2004. Rækjan var stór eða 
svipuð og árin 2006 og 2007.  - shá

Hafrannsóknastofnunin:

Stofn rækju er 
enn mjög lítill

HENRY BIRGIR GUNNARSSON
Skrifar frá Peking
henry@frettabladid.is

1 Í hvaða embætti var Guð-
laugur G. Sverrisson settur á 
dögunum?

2 Hver verður varaforsetaefni 
Baracks Obama?

3 Hvaða verðlaun hlaut 
íslenska handknattleiksliðið á 
Ólympíuleikunum?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

STJÓRNSÝSLA „Þetta er bara í bið-
stöðu. Ég hef ekkert heyrt og það 
hefur ekkert gerst,“ segir Helga 
G. Guðjónsdóttir, formaður Ung-
mennafélags Íslands (UMFÍ) um 
lóðarmál félagsins í Reykjavík.

Tæp tvö ár eru síðan Reykja-
víkurborg veitti UMFÍ vilyrði 
fyrir lóð við Tryggvagötu 13. 

Félagið hugðist reisa þar höfuð-
stöðvar sem hýsa skyldu marg-
háttaða starfsemi þess. Á vor-
dögum spurðist að UMFÍ hefði 
gert samkomulag við Edduhótel-
in um rekstur gistiheimilis í hús-
inu. Fór það samkomulag fyrir 
brjóstið á ýmsum, meðal annars 
borgarfulltrúum. Fór svo að sam-
komulaginu var rift og stendur 
vilji UMFÍ til að reisa húsið án 
gistiheimilis. 

Var borgaryfirvöldum gerð 
grein fyrir þeirri stöðu mála með 
greinagerð sem send var borgar-
stjóra 21. maí. Síðan hefur ekk-
ert gerst. 

„Ég er óþolinmóð að fara að 
byrja en svona er staðan og við 
verðum að sætta okkur við það,“ 
segir Helga G. Guðjónsdóttir 
sem reiknar enn með að fá lóð-
ina. „Jú, ég geri það. Ég er alla 
vega mjög vongóð um það,“ segir 
hún.

 - bþs

Lóð fyrir Ungmennafélag Íslands við Tryggvagötu:

Ungmennafélag Íslands 
bíður enn eftir lóðinni 

TRYGGVAGATA 13 Borgarráð samþykkti 
9. nóvember 2006 að gefa UMFÍ lóðina. 
Málið er í óvissu og formaðurinn bíður 
og vonar.   FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Mannræningi handtekinn
Bandaríkjaher segist hafa tekið 
höndum í Írak Salim Abdullah Ashur 
al-Shujari, liðsmann al-Kaída. Hann er 
talinn hafa skipulagt mannrán banda-
rísku blaðakonunnar Jill Carroll árið 
2006. Hún var látin laus eftir þriggja 
mánaða gíslingu.

ÍRAK

KÁTIR SJÁLFBOÐALIÐAR Mikill fjöldi 
sjálfboðaliða setti svip sinn á Ólympíu-
leikanna. Þessi hópur fylgdi íslenska 
handboltaliðinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VIÐSKIPTI Gamlar dráttarvélar 
rokseljast nú úr landi til annarra 
Evrópulanda, einkum Eystra-
saltslandanna,  samkvæmt upp-
lýsingum sem Fréttablaðið hefur 
aflað sér. Þá hefur einnig verið 
lífleg sala í gömlum vörubílum 
og þungavinnuvélum af öllu tagi. 
Skýringin er einkum sögð vera 
veik staða krónunnar gagnvart 
erlendum gjaldmiðli svo og 
versnandi efnahagsástand víða í 
Evrópu.

„Pólverjar hafa  keypt mikið af 
dráttarvélum, bæði í gegnum 
Jötun en einnig höfum við komið 
þeim í tengsl við viðskiptavini 
okkar sem hefur vantað að losna 
við eldri tæki. Þetta eru vélar 
sem eru nánast verðlausar hér á 
landi. Menn eru þarna að fá svo-
lítinn pening fyrir tæki sem þeir 
hefðu ella ekki losnað við. Þetta 
er kærkomið og truflar ekkert 
markaðinn hér innan lands,“ 
segir Finnbogi Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Jötuns Véla ehf. á 
Selfossi. Hann bætir við að Pól-
verjar séu ekki einir um hituna, 
því mikið sé selt úr landi af eldri 
vörubílum og þungavinnuvélum.

Finnbogi segir að dráttarvél-
arnar sem seldar hafa verið út 
séu allt frá árgerð 1980 til 1995. 
Mest sé eftirspurnin eftir austur-
evrópskum vélum, svo sem Zetor 
og Ursus. Það sem af er árinu 

hafi að líkindum verið seld um 
hundrað tæki úr landi.

„Þessir menn sem komið hafa 
til okkar til að festa kaup á göml-
um dráttarvélum hafa reynst 
stálheiðarlegir í öllum viðskipt-
um. Eitthvað hafa þeir út úr 
þessu, það er alveg augljóst. 
Þetta er allra hagur því hér fást 
nokkrar krónur fyrir aflagðar 
dráttarvélar og Pólverjarnir gera 
sér mat úr þessu heima fyrir. 
Þessu veldur „hagstætt“ gengi 
krónunnar. Þegar menn komu á 
síðasta ári og buðu sömu evru-
tölu í vél var það 35 prósentum 
lægra í krónum talið heldur en í 
ár.“

Dagbjartur Ingvar Arilíusson, 
hjá Bíla- og vélasölunni Geisla 
ehf., í Borgarnesi segir að það 
fyrirtæki sé búið að selja um 80 
til 90 eldri vörubíla, um tuttugu 
dráttarvélar og í kringum tíu 
þungavinnuvélar til Evrópulanda 
það sem af sé árinu. Eftirspurn 
sé vaxandi. jss@frettabladid.is

Selja gamlar 
dráttarvélar 
úr landi
Gamlar dráttarvélar, vörubílar og þungavinnuvélar 
hafa rokselst til ýmissa Evrópulanda það sem af er 
árinu. Skýringin er einkum sögð vera veik staða 
krónunnar og versnandi efnahagsástand víða í 
Evrópu. Eftirspurn er sögð vaxandi.

GAMLAR DRÁTTARVÉLAR Ásgeir Pétursson, bóndi í Helgadal, hugar að dráttarvél sem 
er komin á fýsilegan aldur fyrir erlenda tækjakaupmenn.  

Menn eru þarna að fá 
svolítinn pening fyrir 
tæki sem þeir hefðu ella 

ekki losnað við. 

FINNBOGI MAGNÚSSON 
FRAMKVÆMDASTJÓRI JÖTUNS VÉLA EHF.

VEISTU SVARIÐ?



Sölu-, markaðs og rekstrarnám        396 stundir
Nemendur öðlast þjálfun og hæfni á sviði sölumennsku þar sem rík áhersla er lögð 
á ábyrgð sölumannsins og hlutverk hans í stefnumótun fyrirtækisins. 

Í síðari hluta er lögð áhersla á rekstrarfræði, fjármálastjórnun og áætlanagerð. 
Frábært nám fyrir alla sem starfa við sölumennsku og/eða eru með eigin rekstur.

Skrifstofu- og rekstrarnám        462 stundir
Námið eykur enn frekar samkeppnishæfni nemenda og býr þá vel undir krefjandi 
störf á vinnumarkaðnum. Mikil áhersla er lögð á að  undirbúa nemendur til starfa við 
almenn skrifstofustörf og gera þá færari í bókhaldsstörfum. Einstakt tækifæri til að ná 
sér í þekkingu og færni sem nýtist við rekstur fyrirtækja. 

Námið byggir á þremur námskeiðum sem öll styðja hvert annað, þ.e. Skrifstofu- og 
tölvunám, Fjármál & rekstur ásamt viðbótarnámi í Navision viðskiptakerfinu.

Skrifstofunám og hönnun        414 stundir
Nám sem þjálfar nemendur til starfa á nútímaskrifstofu. Mjög góður undirbúningur 
fyrir almenn skrifstofustörf. Nemendur læra að útbúa hvers konar kynningarefni auk 
þess sem þeir fá leiðsögn í tengslavinnu milli fyrirtækja annars vegar og  auglýsinga-
stofa, prentsmiðja og fjölmiðla hins vegar.

Sölunám og hönnun        420 stundir
Á fyrri önninni öðlast nemendur þjálfun og hæfni á sviði sölumennsku og í gerð 
kynningarefnis. Rík áhersla er lögð á ábyrgð sölumannsins í starfi og hlutverk hans 
í stefnumótun fyrirtækisins. 

Á seinni önninni læra nemendur að útbúa og koma frá sér hvers konar kynningarefni 
og fá þjálfun sem tengiliðir fyrirtækis við auglýsingastofur, fjölmiðla og prentsmiðjur. 
Þetta er góður kostur fyrir stofnanir og fyrirtæki sem útbúa sitt eigið kynningarefni 
og vilja styrkja söluferlið.

TVÆR ANNIR

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN - VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI - HLÍÐASMÁRA 9  : KÓPAVOGI  :  SÍMI 544 4500  :  WWW.NTV.IS

EIN ÖNN

Skrifstofu- og tölvunám        258 stundir
Almennt skrifstofu- og tölvunám sem hentar sérstaklega 
vel þeim aðilum sem eru á leið inná vinnumarkaðinn eftir 
nokkurt hlé. Eins er það mjög gott fyrir þá sem vilja styrkja 
stöðu sína í starfi.  Í náminu er lögð mjög mikil áhersla á að 
styrkja einstaklinginn og gera hann hæfari til að takast á við 
krefjandi störf á vinnumarkaðnum.

Meðal kennslugreina eru tölvubókhald, verslunarreikningur, 
Windows, Word, Excel, Power Point, streitustjórnun, gerð 
kynningarefnis og margt fleira.

* Alþjóðlegt prófskírteini (ECDL) í tölvufögunum.

Sölu- og markaðsnám       264 stundir
Þetta er líflegt og fjölbreytt nám fyrir þá sem vilja tileinka sér 
sérþekkingu á sölu- og markaðsmálum. Eins er námið kjörið 
fyrir þá aðila sem vilja styrkja sig í starfi. 

Í náminu er farið í hlutverk sölumannsins, samskipti við 
viðskiptavininn eru könnuð og farið í grundvallaratriði í gerð 
kynningarefnis. Einnig er farið yfir helstu atriði markaðs-
fræðinnar. Náminu lýkur með umfangsmiklu lokaverkefni.

Fjármála- og rekstrarnám       132 stundir
Hér er um að ræða frábært námskeið fyrir þá sem vilja bæta 
við sig þekkingu í fjármálum og rekstri fyrirtækja. Námið snýr 
m.a. að rekstrarfræði, fjármálastjórnun og áætlanagerð. Lögð 
er áhersla á verkefnavinnu sem tengd er efninu. 

Inntökuskilyrði er almenn kunnátta í verslunarreikningi og í 
notkun á Excel töflureikni.

INNRITUN Í SÍMA 544 4500 OG Á NTV.IS

SKRÁNING FYRIR HAUSTÖNN 2008 Í GANGI!
Ekki bíða með að skrá þig - Fyrstir koma fyrstir fá

Upplýsingar og skráning: 544 4500 / www.ntv.is
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SVEITARSTJÓRNIR „Byggðarráð 
lýsir yfir þungum áhyggjum af 
málefnum Hitaveitu Akraness 
og Borgarfjarðar,“ segir 
byggðarráð Borgarbyggðar sem 
ræddi á síðasta fundi sínum um 
vatnsmál í Reykholtsdal og 
Stafholts tungum. 

„Slæmt ásigkomulag og tíðar 
bilanir á veitunni gefa tilefni til 
að hafa áhyggjur af rekstrinum 
á komandi vetri,“ segir byggðar-
ráðið sem skorar á eigendur 
Hitaveitu Akraness og Borgar-
fjarðar að ráðast strax í nauð-
synlegar endurbætur á aðveitu-
æð veitunnar. Sveitarstjóranum 
hefur jafnframt verið falið að 
óska eftir endurskoðun á 
samningi við Orkuveitu Reykja-
víkur um vatnsmálin í Reyk-
holtsdal.

  - gar

Hitaveita í Reykholtsdal:

Endurbætur 
hefjist strax

VIÐSKIPTI Gengi hlutabréfa í 
bandaríska fjárfestingabankan-
um Lehman Brothers rauk upp á 
föstudag eftir að orðrómur fór á 
kreik um að kóreski þróunar-
bankinn, sem er í ríkiseigu, muni 
kaupa hann. 

Talsmaður kóreska bankans 
vildi ekki tjá sig beint um málið á 
föstudag en sagði bankastjórnina 
íhuga ýmsa möguleika, að sögn 
Bloomberg. 

Gengi Lehman Brothers hefur 
fallið um rúm áttatíu prósent frá 
áramótum og hefur ítrekað verið 
ýjað að því að bankinn glími við 
alvarlegan lausafjárskort, gæti 
jafnvel hlotið sömu örlög og 
bandaríski bankinn Bear Stearns, 
sem JP Morgan keypti á útsölu-
verði með aðstoð bandaríska 
seðlabankans í mars til að forða 
honum frá gjaldþroti.   - jab

Kóreumenn skoða Lehman:

Gengi Lehman 
rauk upp

STÓRIÐJA Landvernd telur fyrirhugaða útgáfu 
starfsleyfis fyrir álver Norðuráls í Helguvík 
ótímabæra. Samtökin telja vitneskju um 
grundvallarþætti starfseminnar ekki liggja 
fyrir. 

Lögboðinn frestur til athugasemda við 
auglýsta tillögu að starfsleyfi rann út 13. 
ágúst en hefur verið framlengdur. Samkvæmt 
auglýstri tillögu Umhverfisstofnunar verður 
heimilt að framleiða allt að 250.000 tonn af áli 
á ári í Helguvík. 

Í athugasemdum Landverndar kemur 
fram sú skoðun að ekki liggi fyrir hvort eða 
hvaðan orka fáist í álverið og mikið ósætti 
sé um fyrirkomulag á orkuflutningum. 

Þá sé margt sem bendi til þess að erfitt 
gæti reynst að uppfylla almennar skuldbind-
ingar Íslands um hámark 10 prósenta 

aukningu í losun gróðurhúsalofttegunda ef 
til kemur aukinn PFC-losun á samningstíma-
bilinu 2008-2012. Umhverfisráðherra óskaði 
fyrr á árinu eftir nýrri spá frá Umhverfis-
stofnun og mati á því hvort líkur séu á að 
Ísland fari fram úr skuldbindingum sínum 
samkvæmt Kýótó-bókuninni.

Annað veigamikið atriði er, að mati 
Landverndar, að breyta þurfi skipulagi sjö 
sveitarfélaga annarra en Reykjanesbæjar 
og Garðs til þess að áform um orkuflutning-
ana geti náð fram að ganga. 

Af aðdraganda málsins og ummælum 
ýmissa forsvarsmanna sveitarfélaga á 
svæðinu telur Landvernd að ólíklegt sé að 
þau sveitarfélög sem hlut eiga að máli vilji 
afhenda auðlindir sínar til álvers í Helguvík. 

  - shá

Landvernd gerir athugasemdir við fyrirhugaða útgáfu starfsleyfis fyrir álver Norðuráls í Helguvík:

Telja útgáfu starfsleyfis ótímabæra

HELGUVÍK Tölvuteikning af álverinu eins og það gæti 
litið út. Stefnt er að fyrsti áfangi verði tilbúinn 2010 og 
framleiðslan um 150 þúsund tonn.

BÍÐA BROTTFLUTNINGS Þessir öldruðu 
Georgíubúar biðu þess í vikunni, eins 
og fleiri landar þeirra, að rússneskir 
hermenn flyttu þá á brott frá þorpinu 
Zemo-Achibeti í Suður-Ossetíu yfir 
landamærin til Georgíu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Eitt helsta áhyggjuefni demó-
krata þessa dagana er spurningin 
hér að ofan. Vissulega er enn 
tveir og hálfur mánuður til kjör-
dags, en í því pólitíska árferði 
sem nú er, spyrja margir því sig 
þessarar spurningar. Hvers 
vegna er Obama ekki kominn 
með öruggt forskot? Þar til fyrir 
nokkrum vikum stefndi allt í 
stórsigur demókrata í báðum 
þingdeildum og forsetakjörinu, 
þá fór bensínlítrinn upp fyrir 85 
kr. og almenningur sagði hingað 
og ekki lengra.

Repúblikanar hafa aftur náð 
einhverjum vopnum sínum vegna 
óánægju almennings með úrræða-
leysi forseta og sérstaklega 
þingsins vegna bensínverðsins. 

Þar ræður mestu óvinsæl and-
staða þingforystu demókrata við 
aukna nýtingu auðlinda. 
Umhverfisstefna demókrata er 
þó ekki aðalástæðan fyrir stöð-
unni í forsetakosningunum. Aðal-
ástæðan er sú að kjósendur eru 
hreinlega ekki sannfærðir um 
Obama. Hann er frábær ræðu-
maður með mikinn kjörþokka en 
ferilskrá hans er sú stysta sem 
nokkur forsetaframbjóðandi 
hefur haft síðan Wendell Willkie 
var frambjóðandi repúblikana 
gegn Franklin Roosevelt árið 
1940. Kjósendur vita ekki hver 
Barack Obama er. Hann hefur 
sterkari ímynd sem poppstjarna 
en sem stjórnmálamaður og þess 
vegna hefur auglýsingaherferð 
McCains þar sem Obama er líkt 
við Britney Spears og Paris 
Hilton hitt í mark. 

Það er einföldun að halda því 
fram að kynþáttur Obamas skipti 

mestu máli, vissulega eru til kjós-
endur sem geta ekki hugsað sér 
að kjósa svartan mann en þeir 
eru lítill minnihluti. Það sem 
kjósendur staldra við er reynslu-
leysi frambjóðandans og í svör-
um við óundirbúnum spurning-
um þykir hann of gjarn á að veita 
fræðileg svör í stað þess að svara 
beint með tungutaki sem almenn-
ingur skilur. Það gefur yfirlætis-
lega mynd af frambjóðandanum 
og áheyrendum líður sem hann 
sem tali niður til þeirra.  

Þrátt fyrir að hann hafi rekið 
eina öflugustu kosningabaráttu 
sem sögur fara af og safnað meiri 
peningum en nokkur annar fram-
bjóðandi, þrátt fyrir árferði sem 
hefur verið eins hliðhollt flokki 
hans eins og hugast getur, hefur 
Obama ekki enn náð traustu for-
skoti. Sigur hans er líklegur en 
alls ekki í hendi, næstu sjötíu og 
fjórir dagar verða spennandi.

Hví er Obama ekki búinn að vinna?
FRIÐJÓN R. FRIÐJÓNSSON
skrifar frá Bandaríkjunum
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Fréttablaðinu barst bréf frá 
neytanda: Ég var staddur í Lyfju 
á Smáratorgi og þurfti að fá mér 
einnota lestrargleraugu. Í 
þessari ágætu verslun kosta 
þau 1.457 krónur en í Rúmfata-
lagernum og Bónus, við hliðina 
á Lyfju, kosta samskonar 
gleraugu 198 krónur. Þetta er 
auðvitað okur og beinlínis 
móðgun við kaupandann og 
skora ég á fólk að sniðganga 
þetta fyrirtæki eftir bestu getu. 

Á Íslandi er frjáls álagning 
sem þýðir að verslunum er 
frjálst að leggja það verð á 
vörur sem þeim sýnist og 
apótek haga sér nákvæmlega 
eins og aðrar verslanir. Þau eru 
ekki lyfsölur á vegum ríkisins, 
heldur frjálsar verslanir sem 
hika ekki við að leggja á sína 

viðskiptavini þá álagn-
ingu sem þeim sýnist. 

Verið á verði.

Verð á lesgleraugum:

Frjáls álagning 
í apótekum

VERSLUN „Það er ekki hægt að 
benda á það að bjórkælar í versl-
unum ÁTVR hafi sérstök áhrif á 
drykkjuna,“ segir Geir Jón Þóris-
son yfirlögregluþjónn.

Frægt varð þegar þáverandi 
borgarstjóri, Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson, fór fram á það við 
ÁTVR að kælir í Austurstræti yrði 
tekinn úr sambandi því hann ýtti 
undir drykkju óreglufólks.

Geir Jón segir hins vegar að 
sala á bjór í stykkjavís hafi þessi 
áhrif. „Þegar byrjað var á því 
urðum við varir við að menn fóru 
að nurla saman í einn og einn. Það 
hefur ekki breyst síðan.“

Ástandið í miðborginni í þessum 

efnum hafi þó verið gott þetta 
sumarið.

Kaldur bjór fæst nú í þremur 

útibúum ÁTVR á höfuðborgar-
svæðinu: í Skeifunni, Borgartúni 
og á Dalvegi. Í næsta mánuði verð-
ur svo fjórða búðin opnuð í Skútu-
vogi.

Sigrún Ósk Sigurðardóttir, 
aðstoðarforstjóri ÁTVR, segir að 
kælar séu settir í nýjar búðir og 
þegar verslanir eru endurbættar.

„En það eru engin áform í bili 
um að setja upp kæli í Austur-
strætinu,“ segir hún. Það sé þó 
ekki útilokað í framtíðinni. 

Með kælunum sé veitt betri 
þjónusta og álag starfsfólks vegna 
áfyllingar minnki. Þá sé verslun-
arplássið milli bjórs og annars 
áfengis aðgreint betur.  - kóþ 

Kældur bjór verður til sölu í fjórum verslunum ÁTVR á höfuðborgarsvæðinu:

Hefur ekki áhrif á drykkju

Í VÍNBÚÐINNI Fjórar verslanir ÁTVR 
munu bjóða upp á kaldan bjór á höfuð-
borgarsvæðinu í næsta mánuði. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HEILBRIGÐISMÁL Reyksíminn og 
Lýðheilsustöð stóðu nýlega að 
verðlaunasamkeppninni Reyklaus 
2008 þar sem óskað var eftir sögu 

frá þeim sem 
tilbúnir væru 
að hætta að 
reykja eða 
væru þegar 
hættir. Var 
sögunum ætlað 
að vera 
hvatning fyrir 
aðra í barátt-
unni gegn 
tóbaki.

Rúmlega 450 reynslusögur 
bárust. Vinningshafi samkeppn-
innar er Rut Sigurðardóttir og 
hlýtur hún ferð til Amsterdam 
ásamt 100 þúsund króna gjaldeyri 
í vinning. Rut verður jafnframt 
fulltrúi Íslands í „European 
Smoke Free Awards 2008“ í 
Amsterdam þar sem hún á 
möguleika á að vinna ferðaávísun 
að andvirði 15 þúsund evra.  - ovd

Reyklaus 2008:

Reyklaus til 
Amsterdam

RUT 
SIGURÐARDÓTTIR

Sendið umboðsmanni neytenda 
ábendingar eða sparnaðarráð á 
neytendur@frettabladid.is

HELGA ÞÓREY 
neytendur@frettabladid.is

HEILBRIGÐISSTOFNANIR Fjárhags-
vandi Heilbrigðisstofnunar 
Austurlands, HSA, er enn sá 
sami. Fréttablaðið greindi frá því 
í sumar að halli stofnunarinnar 
fyrstu fimm mánuði ársins næmi 
rúmum 200 milljónum króna. 

Einar Rafn Haraldsson, 
forstjóri HSA, segir að stofnunin 
hafi lent í vanskilum við birgja en 
fengið lausafé upp í launahækk-
anir sem hafi orðið til þess að 
stofnunin hafi getað grynnt á 
brýnustu skuldum og því hafi 
ekki verið lokað fyrir viðskipti.

“Við erum ennþá á floti en 
þetta er þungur sjór. Skuldasúpan 
er sú sama,“ segir hann. - ghs

Forstjóri HSA:

Lausafé upp í 
brýnar skuldir

NOREGUR Norski athafnamaðurinn 
Kjell Inge Røkke hefur tekið við 
forstjórastólnum í líftæknifyrir-
tækinu Aker Biomarine enda 
stærsti hluthafinn. Hann verður 
fyrirtækinu engin fjárhagsleg 
byrði því að árslaunin hans eru 
aðeins ein norsk króna, að sögn 
norska ríkisútvarpsins NRK. 

Gengi bréfa í Aker Biomarine 
hefur fallið um 62 prósent á einu 
ári. „Með tilliti til félagsins og 
sjálfs mín er tímapunkturinn 
fyrir forstjóraskiptin rétt. Þegar 
maður hefur komist að þessari 
niðurstöðu er mikilvægt að ég 
hætti strax,“ segir Helge Midttun, 
fráfarandi forstjóri. - ghs

Kjell Inge Røkke:

Fær eina norska 
krónu í árslaun
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FRÁ DEGI TIL DAGS

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal og Þorsteinn Pálsson AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir FRÉTTASTJÓRAR: Arndís 
Þorgeirsdóttir, Kristján Hjálmarsson, Trausti Hafliðason og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál). FULLTRÚI RITSTJÓRA: 
Páll Baldvin Baldvinsson. VIÐSKIPTARITSTJÓRAR: Björn Ingi Hrafnsson og Óli Kr. Ármannsson. Fréttablaðið kemur út í 
103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og þéttbýlissvæðum á suðvesturhorninu. 
Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í 
stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. issn 1670-3871

Auglýsendur athugið!
Yfirburðir Fréttablaðsins umfram bæði Morgunblaðið og 24 stundir eru mjög 

miklir í nánast öllum aldurshópum. Hvar er þín auglýsing?

Fréttablaðið tryggir þér aðgang að rúmlega 45 þúsund 
fleiri lesendum en Morgunblaðið og rúmlega 25 þúsund 
fleiri lesendum en 24 stundir í aldurshópnum 18-49 
skv. nýjustu könnun Capacent.

Fréttablaðið

Morgunblaðið

24 stundir
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Allt sem þú þarft... ...alla daga

Í
slensku landsliðsmennirnir í handknattleik hafa ritað nöfn 
sín stórum stöfum í íslenska samtímasögu með frækilegri 
framgöngu á Ólympíuleikunum sem lauk í Peking í gær. Við 
töpuðum ekki gullverðlaunum í úrslitaleiknum gegn Frökk-
um, heldur unnum silfurverðlaun og það er nokkuð sem 

engum íslenskum íþróttamanni hefur lánast að gera síðan 1956. 
Fjórtán glæsilegir fulltrúar þjóðarinnar snúa fyrir vikið heim á 
miðvikudag með slíkan silfurpening um hálsinn ásamt þjálfara 
sínum og öðrum úr liðsstjórninni og mega réttilega eiga von á 
höfðinglegum móttökum íslensku þjóðarinnar.

Framganga íslenska landsliðsins á þessum Ólympíuleikum 
hefur vakið mikla athygli. Í raun hefur hún vakið heimsathygli. 
Ekki vegna þess að handbolti sé svo vinsæl íþrótt um víða veröld, 
heldur vegna þess að hún sýnir sigur mannsandans í hnotskurn 
og færir okkur enn og aftur heim sanninn um það að allt er hægt 
í íþróttum og ekkert er gefið fyrirfram. Þetta er nútímaútgáfan 
af dæmisögunni um Davíð og Golíat; nokkuð sem allir hlutlausir 
gleðjast yfir á tímum þegar efnahagslegur styrkur skiptir sífellt 
meira máli.

Eðlilegt er að sú spurning vakni, hvernig svo fámenn þjóð geti 
teflt fram hópi manna sem kemst í úrslit í flokkaíþrótt á Ólymp-
íuleikum og slær á þeirri leið út lið frá mörgum af fjölmennustu 
þjóðum Evrópu? Íslensku leikmennirnir og þjálfarar þeirra hafa 
svör við þeirri spurningu: Það eru sjö menn frá hvoru landi inni 
á vellinum í einu og þess vegna er keppt á jafnréttisgrundvelli. 
Þess vegna á Ísland möguleika á sigri í hverjum leik. Þess vegna 
hefur þessi ótrúlegi árangur náðst. Þessi árangur er þeim mun 
athyglisverðari þegar haft er í huga, að stutt er síðan enginn vildi 
taka að sér þjálfun íslenska landsliðsins. Eftir brotthvarf Alfreðs 
Gíslasonar var leitað til nokkurra nafnkunnra handboltamanna, 
en enginn sá sér fært að svara kallinu. Úr varð að Guðmundur 
Guðmundsson tók aftur við þjálfun liðsins og eftirleikinn þekkja 
allir: ævintýri sem seint líður úr minni og afrek sem íslenska 
þjóðin stendur í mikilli þakkarskuld fyrir.

Fyrir Ólympíuleikana í Peking var nokkuð deilt um það hvort 
forseti Íslands ætti að sækja leikana þar sem mannréttindi væru 
fótum troðin þar í landi. Töldu ýmsir spekingar að réttast væri 
að mótmæla því með því að forsetinn sæti heima. Forsetinn tók 
afstöðu með íslenska íþróttafólkinu, sem æðsti verndari íþrótta-
hreyfingarinnar á Íslandi og það reyndist góð ákvörðun. Jákvæð 
framkoma forsetahjónanna og stuðningur þeirra við íslensku 
afreksmennina hefur vakið heimsathygli og endurómað þá sam-
stöðu þjóðarinnar sem hefur orðið til í kringum handboltalandslið-
ið síðustu daga. Ísland mátti vel við slíku, mitt í öllu krepputalinu 
og lítið hefur heyrst í fyrrnefndum spekingum síðustu daga.

„Guð blessi móðurina sem þig ól,“ sagði þulur Ríkisútvarpsins í 
beinni útsendingu er hann var að lýsa stórkostlegri frammistöðu 
landsliðsfyrirliðans Ólafs Stefánssonar í leiknum gegn Spán-
verjum í undanúrslitunum. Allar fjölskyldur íslensku handbolta-
mannanna mega svo sannarlega vera stoltar af sínum mönnum 
eftir þennan frábæra árangur, sem undirstrikar svo rækilega 
stöðu handboltans sem þjóðaríþróttar. Fréttablaðið óskar hand-
boltalandsliðinu og íslensku þjóðinni til hamingju með þetta 
ótrúlega afrek.

Ólympíuævintýrið verður lengi í minnum haft.

Ótrúlegt afrek
BJÖRN INGI HRAFNSSON SKRIFAR

Skrafskjóðurnar á internetinu 
voru að skrifa sumar hverjar 

um það í gær og fyrradag að 
handbolti væri ekkert frægur í 
útlöndum og var það einkum haft 
til marks að þetta þætti skrýtin 
íþrótt hjá einhverjum bandarísk-
um bloggurum. Þeir sem höfðu 
komist að þessu voru svolítið 
hróðugir yfir því að vera slíkir 
heimsmenn að deila skoðunum 
með bandarískum bloggurum en 
líka örlítið skúffaðir yfir því að 
þjóðarsport Íslendinga skyldi svo 
lítilsvirt og smáð í guðseiginlandi.

Það er fullgild afstaða – og 
jafnvel virðingarverð – að neita 
að taka þátt í hópeflinu og 
æsingnum sem grípur þjóðarkríli 
á slíkum stundum en ég er ekki 
viss um að það séu réttu forsend-
urnar að handbolti komi banda-
rískum bloggurum einkennilega 
fyrir sjónir.

Spurning hvað á að taka mikið 
mark á þjóð sem kýs George W. 
Bush sem forseta – ekki einu 
sinni heldur tvisvar – og ekki geta 
þjóðaríþróttir Bandaríkjamanna 
talist annað en skrýtnar þegar 
maður hefur ekki tamið sér á að 
fylgjast með þeim.

Þetta sem þeir kalla „football“ 
er mestanpart iðandi áflog 
ákaflega dúðaðra manna með 
skringilegum mörkum, spor-
öskjulaga bolta og óskiljanlegri 
stigagjöf en „baseball“ er eftir 
því sem ég kemst næst sami 
leikur og hér heitir „Kýló“ hjá 
krökkunum og höktir áfram milli 
endalausra auglýsingahléa og 
söngatriða; er það ekki soldið 
barnalegt? Svolítið eins og að 
vera fram eftir öllum aldri í 
Brennó eða Bimmbamm-
bimmbamm? Körfubolti er eina 
bandaríska íþróttin sem hefur 
náð til annarra þjóða enda 
líkastur evrópskum boltaíþróttum 
en þótt ágætur sé kemst hann 
ekki í hálfkvisti við handboltann 
hvað fjölbreytni varðar og 
stemmningu á góðum degi.

„Skrípalæti í atplássum“
Allar íþróttir eru skrýtnar. Og 
þegar við neitum að gangast inn 
á forsendur þeirra verða þær 
eiginlega alveg fáránlegar. 
Þórbergur spurði Matthías 
Johannesen í samtalsbók þeirra 
hvers vegna menn kepptu ekki í 
sjöstökki eða nístökki frekar en 
þessu bjánalega þrístökki sem 
honum þótti sérlega auvirðileg 
íþrótt (þetta var þegar Vilhjálm-
ur Einarsson var  hin þrístökkv-
andi þjóðhetja) – Þórbergur 
stakk líka upp á „hækkandi 
grindahlaupi“ og „gaddavírs-
hlaupi“ sem óneitanlega væri 
gaman að sjá keppt í. Hann 
sagðist hafa stundað íþróttir í 44 
ár „til að verða nýtari maður“ – 
það voru Müllers-æfingarnar – 
en honum fannst hann lítils 
metinn, enda ekki veirð að „trana 
sér fram í opinberum skrípa-
látum í einhverjum atplássum 
sem eru í innsta eðli sínu skólar í 
mannhatri“.

Þá voru rithöfundar enn 
afbrýðisamir út í íþróttamenn og 
þá athygli sem þeir nutu. Og 
svona upplifði nytsemdarkomm-
inn keppnisíþróttir: hann skildi 
ekki til hvers þær væru. Sá ekki 
að þær þroskuðu nokkurn mann 
– hvað græðir maður á því að 
vera duglegur að hoppa á öðrum 
fæti? 

Íþrótt sem rúmar allt
Kannski megi snúa þessu við og 

spyrja hvort gildi íþróttanna 
felist ekki einmitt í gagnsleysi 
þeirra: til hvers er handbolti? Í 
hvað notar maður hann? Ekki 
neitt. Hann er ekki til neins – 
eins og allar listir ber hann gildi 
sitt í sjálfum sér. Þetta er bara 
leikur; þetta er bara mennska. 
Það er einmitt algengasta 
mótbáran gegn íþróttum að þar 
sé fullorðið fólk að leika sér – en 
hvort skyldi maðurinn vera 
mennskari og nær sjálfum sér 
sér þar sem hann húkir við tölvu 
eða þar sem hann neytir krafta 
sinna í samafli með félögum 
sínum til þess að koma bolta í 
mark?

Handboltinn hefur allt til að 
bera sem eina íþrótt getur prýtt.  
Hann er hárrétt blanda af 
einstaklingsframtaki og samtaki, 
frumleika og skipulagi; hann er 
stökk, hlaup, fimi, boltafærni. 
Hann er snerting en líka svif. 
Hann býður upp á snerpu og 
hraða og spennu, en líka hugvit 
og fegurð: hvað er tignarlegra en 
svífandi skytta í þann mund að 
láta vaða? Hann er frásögn: 
geymir röð hápunkta og koll-
steypur, hetjur og hrappa, dáðir 
og ódáðir, tragedíur og kómedíur, 
sæmd og mannlega lesti. Í 
leiknum er undiralda og rökrétt 
framvinda en líka óvæntar og 
jafnvel fáránlegar uppákomur. 
Hann gengur fram og tilbaka en 
líka frá vinstri og til hægri og 
jafnvel upp og niður – hann er úti 
um allt, frjálslegur og villtur en 
ekki taumlaus því leikurinn lýtur 
ströngum reglum um smátt og 
stórt. Við horfum á aleflingu and-
ans í handbolta: menn gráta og 
hlæja og þrá; menn gefa sig alla, 
fara út á ystu nöf, beita saman 
köldum huga og heitum tilfinn-
ingum: með öðrum orðum: menn 
lifa. 

Spurningin: „Til hvers er 
handbolti?“ er þess vegna jafn 
marklaus og spurningin: „Til 
hvers er lífið?“

Morfeus og bræður

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG |

UMRÆÐAN
Finnur Árnason skrifar um matsmál 
Haga hf. gegn Alþýðusambandi 
Íslands. 

Í grein í Fréttablaðinu síðastliðinn 
föstudag sakar Grétar Þorsteinsson, 

forseti Alþýðusambands Íslands, mig um 
að hafa ekki áttað mig á því, um hvað 
matsmál Haga gegn ASÍ hafi snúist. Þó 
svo að ég hafi átt frumkvæði að málinu. 
Matsmálið var höfðað, þar sem Hagar hf. hafa 
talið að verðmælingar ASÍ endurspegluðu ekki 
raunverulegar verðbreytingar í verslunum Haga 
hf. Hagar leituðu því til Héraðsdóms Reykjavíkur 
og óskuðu eftir því að matsmenn yrðu dóm-
kvaddir til að komast að réttri niðurstöðu. 

Niðurstaða dómskvaddra matsmanna var 
afdráttarlaus þess efnis að í tilviki verðmælinga í 
verslunum 10-11 um mánaðamótin febrúar/mars 
2007 gaf verðmæling ASÍ ranga niðurstöðu.

Niðurstaða matsmannanna sýnir að verðlags-
mælingar ASÍ ná ekki því markmiði sínu að meta 
raunverðbreytingar. Skýringuna er sennilega að 

finna í leyndaraðferðafræði ASÍ við gerð 
mælinganna, en ASÍ hefur neitað að 
upplýsa um hver hún er. Augljóst er hins 
vegar að sú aðferðafræði er langt frá því 
að vera nógu nákvæm.

Einnig hefur Alþýðusamband Íslands 
reynt að gera lítið úr vinnu matsmanna 
þar sem þeir hafi skoðað „eigin gögn“ 
Haga, það er gögn frá 10-11. ASÍ byggir 
verðkannanir sínar á gögnum fengnum í 
10-11. Markmiðið er að upplýsa neytendur 
um verðlag þar. Ég veit ekki hvar annars 
staðar ætti að leita að gögnum, né hvar 

annars staðar hina einu réttu niðurstöðu er að 
finna. 

Um þetta snýst matsmálið og ekkert annað. Það 
er merkilegt að í stað þess að taka til í eigin ranni, 
breyta aðferðafræði sinni við verðmælingar 
þannig að þær endurspegli raunverulegar 
verðbreytingar í verslunum á matvörumarkaði, 
bregst forysta ASÍ við með rangfærslum og 
útúrsnúningum. Það ætti að vekja ráðamenn, sem 
hafa veitt opinberu fé til verðlagseftirlitsins, til 
umhugsunar um trúverðugleika þess.

Höfundur er forstjóri Haga hf.

Kjarni málsins gegn ASÍ

FINNUR ÁRNASON

Þorgerður vs. Dorrit
Össur Skarphéðinsson iðnaðarráð-
herra bloggar um það sem hann 
kallar „fjölmiðlastríð“ milli Þorgerðar 
Katrínar Gunnarsdóttur mennta-
málaráðherra og Dorrit Moussiaeff 
forsetafrúar í tengslum við velgengni 
íslenska handknattleiksliðsins á 
Ólympíuleikunum í Peking. Össur 
fjallar um að Þorgerður Katrín hafi 
setið heima ásamt nokkrum öðrum 
ráðherrum Sjálfstæðisflokksins 
þegar Ólafur Ragnar Grímsson 
var settur í embætti í fjórða sinn 
á dögunum. Þetta megi túlka 
sem „diss“ á forsetann, eins og 
Össur orðar það. Þorgerður 
Katrín hafi svo farið til 
Kína á ný þegar ljóst 
væri að Íslendingar 
léku til úrslita. Össur 

segir að það hafi verið til að keppa 
við Dorrit og Ólaf um pólitíska athygli. 

Ísland í 3. sæti
Þó að Íslendingar hafi náð silfrinu 
í handbolta á Ólympíuleikunum 
þá hrepptum við aðeins bronsið í 
annarri keppni, keppninni um flestar 
medalíur miðað við höfðatölu. Bah-
amaeyjar hrepptu þar fyrsta sætið, en 
Bahamaeyingar hlutu tvær medalíur 
á mótinu. Það gerir eina medalíu á 

hverja 153.725 íbúa. Jamaíkar 
koma næstir með medalíu á 
hverja 254.939 íbúa. Næstir 
í röðinni voru Íslendingar. En 
þar sem allir fimmtán leikmenn 

handboltaliðsins fengu 
medalíu getum við 
alveg sagst hafa fengið 
flestar á haus.

Borgarstjóri í heimsókn
Hanna Birna Kristjánsdóttir, nýr 
borgarstjóri í Reykjavík, fór ásamt 
Óskari Bergssyni, formanni borgar-
ráðs, í heimssókn á nokkur starfssvið 
borgarinnar á föstudag. Lögðu þau 
leið sína um menntasvið og skipu-
lags- og byggingasvið. Borgarstjórinn 
þekkir vel til í því síðara því að hún 
var áður formaður skipulagsráðs. 
Nú er gott að kjörnir fulltrúar séu í 

nánum tengslum við starfs-
menn borgarinnar. En ef 

svona heimsóknir eru venj-
an, þá hafa borgarstarfs-
mennirnir varla haft við að 
taka á móti nýjum borgar-

stjórum seinasta árið.
 steindor@frettabladid.is

Handbolti



Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Óseyri 2, Akureyri, 461 1150
Opið virka daga 10:00 - 18:00 - laugardaga 11:00 - 16:00

Stillanleg rúm með okkar bestu 
IQ-CARE         heilsudýnu

Proflex Verð Tilboð 
160x200 279.900 259.900
180x200 299.900 279.900

Scape Verð  Tilboð
160x200 479.900 459.900
180x200 499.900 479.900

Visco-X með botni og fótum
Hjónarúm stærð 180 x 210

Tilboð 129.900 Verð áður 225.800

Einstaklingsrúm stærð 90 x 210
Tilboð 64.950 Verð áður 112.900

20% afsláttur af 
hlífðardýnum og lökum 

við dýnukaup

SUMARTILBOÐ

Takmarkað magn

Sofia rúmstæði 
með náttborðum

Rúmstæði – 2 viðarlitir

fyrir dýnu-stærð 160/180 x 200
fyrir dýnu-stærð 180 

Tilboð 52.140 Verð áður 86.900
Fyrir Queen dýnu 

Tilboð 47.940 Verð áður 79.900
Einnig til í 160 og King

Tilboð 69.930 Verð áður 99.900
Fataskápur 

Tilboð 77.940 Verð áður 129.900

10.000 kr. afsláttur af
öllum heilsurúmum

Ný
frábær

40%

afsláttur

40% afsláttur
af flottu sængurverasettunum 

í eftirfarandi stærðum:
140 x 220cm
200 x 200cm
200 x 220cm
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UMRÆÐAN 
Jóna Rut Guðmunds-
dóttir skrifar um vel-
ferðarmál. 

Velferðarsvið Reykja-
víkurborgar og félags- 

og tryggingamálaráðuneyt-
ið hafa gert með sér 
þjónustusamning vegna 
uppbyggingar og framkvæmdar 
þjónustu við geðfatlaða. Ég geri ráð 
fyrir að margir notendur, aðstand-
endur og starfsmenn bíði fullir eft-
irvæntingar um hvað samningurinn 
felur í sér.

Í jafn viðamiklum samningum 
sem þessum er í mörg horn að líta 
og taka þarf tillit til fjölmargra 

þátta. Þegar tvö opinber 
þjónustukerfi setjast að 
sama borði, bæði með hags-
muni notenda og samfé-
lagsins að leiðarljósi, þarf 
að greina styrkleika núver-
andi þjónustu og finna leið-
ir til þess að tryggja upp-
byggingu 
framtíðarþjónustu og síð-
ast en ekki síst þarf að 
huga að hlutverki og far-

sæld notandans. Á samningstíma 
verður áfram unnið að greiningu og 
samningsaðilar eru sammála um að 
gera þurfi áætlanir vegna framtíð-
arinnar. Þannig þarf m.a. að huga að 
dagþjónustu og greina fjölda þeirra 
einstaklinga sem þurfa sértæka 
búsetu og stuðningsþjónustu.

Í mínum huga eru meginmark-

mið velferðarþjónustu við geðfatl-
aða að gefa öllum einstaklingum 
færi á því að taka þátt og hafa hlut-
verk. Það á ekki að útiloka einstakl-
inga vegna andlegra sjúkdóma. 
Vonandi mun það heyra fortíðinni 
til að einstaklingar, sem hafa tæki-
færi á því að vera virkir samfélags-
þegnar, þurfi að búa til langs tíma á 
stofnunum. Það er bara hægt að 
stefna í eina átt; í átt að því að ein-
staklingar sem geta verið virkir 
þátttakendur á eigin forsendum fái 
stuðning til þess. Það eru ekki ein-
göngu hagsmunir viðkomandi ein-
staklinga og fjölskyldna þeirra sem 
máli skipta heldur hagsmunir sam-
félagsins.

Velferðarráð Reykjavíkurborg-
ar samþykkti 11. júní síðastliðinn 
hugmyndafræði og stefnu sem 

meðal annars byggist á valdeflingu, 
notendasamráði og hjálp til sjálfs-
hjálpar. Aukin áhersla verður lögð á 
að meta færni og þjálfun í daglegri 
iðju. Með stuðningi við daglegt líf 
verður stuðlað að auknu sjálfstæði 
og unnið með bjargráð sem finnast 
hjá einstaklingnum sjálfum og í 
umhverfi hans.

Það er bæði von mín og trú að 
þetta gefi okkur aukin tækifæri til 
þess að uppfylla þá skyldu sem við 
höfum gagnvart þeim sem þurfa að 
reiða sig á stuðning til þess að hafa 
hlutverk og taka virkan þátt. Á 
næstu vikum verður verkefninu ýtt 
úr vör þegar tíu vinnuhópar munu 
hefja störf til þess að tryggja góða 
framvindu. Kallað verður eftir 
lykilaðilum en rúmlega fimmtíu 
manns koma beint að hópavinnunni. 

Auk þess verður leitað til fjölda 
annarra einstaklinga vegna upplýs-
inga, álits og samvinnu. Þeir lykil-
aðilar sem um ræðir eru notendur, 
aðstandendur, félaga- og hagsmuna-
samtök, starfsfólk Velferðarsviðs, 
starfsfólk Svæðisskrifstofu Reykja-
víkur og starfsfólk Landspítala. 
Með þessu móti teljum við að upp-
bygging við geðfatlaða í sértækri 
búsetu sem áætlað er að verði um 
160 manns innan tveggja ára verði 
sem best borgið innan Reykjavíkur. 
Til að svo verði þurfa allir að leggj-
ast á eitt og vinna að sama mark-
miði; að geðfatlaðir fái sömu tæki-
færi og aðrir samfélagsþegnar.

Höfundur er verkefnastjóri í 
málefnum fatlaðra á Velferðar-

sviði Reykjavíkur.

Tímamót í þjónustu við geðfatlaða í Reykjavík

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á GLITNIR.IS EÐA Í SÍMA 440 4000

JÓNA RUT 
GUÐMUNDSDÓTTIR
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UMRÆÐAN
Hörður Gunnarsson 
skrifar um Æskulýðs-
samband Íslands.

Hinn 18. júní 1958 var 
Æskulýðssamband 

Íslands – ÆSÍ stofnað í 
húsakynnum Stúdenta-
ráðs Háskóla Íslands. 
Voru þar komnir saman fulltrúar 
öflugra landssamtaka æskulýðs-
félaga í landinu en þeir höfðu und-
irbúið stofnun ÆSÍ. Verkefni ÆSÍ 
var að koma fram fyrir hönd 
landssamtaka æskulýðsfélaga á 
Íslandi gagnvart alþjóðasamtök-
um og erlendum stofnunum, sem 
og fjalla um æskulýðsmál á heims-

vísu. Undirbúningur að 
stofnun ÆSÍ hafði legið 
niðri frá komu Svíans 
David Wirmark á haust-
dögum 1957 fram á vor 
1958, að hann hristi upp í 
málinu að nýju. Fulltrúar 
nokkurra landssambanda 
hittust á fundum og síðan 
var ákveðið að stofna til 
heildarsamtaka íslenskr-
ar æsku. Nauðsynlegt 

þótti, að allar ungliðahreyfingar 
stjórnmálaflokkanna tækju þátt 
til að skapa meiri frið um samtök-
in. Alls urðu níu samtök stofnaðil-
ar ÆSÍ og voru það stjórnmála-
hreyfingarnar fjórar, Samband 
ungra framsóknarmanna, Sam-
band ungra jafnaðarmanna, Sam-
band ungra sjálfstæðismanna og 

Æskulýðsfylkingin, einnig Sam-
band bindindisfélaga í skólum, 
Ungmennafélag Íslands, Íslenskir 
ungtemplarar, Stúdentaráð 
Háskóla Íslands og Bandalag 
íslenskra skáta. 

Í fyrstu stjórn Æskulýðssam-
bands Íslands voru kjörnir Júlíus 
Jón Daníelsson formaður, Bjarni 
Beinteinsson, Hörður Gunnars-
son, Magnús Óskarsson, og sr. 
Árelíus Níelsson. Formenn Æsku-
lýðssambands Íslands fyrstu árin 
voru Júlíus Jón Daníelsson, Bjarni 
Beinteinsson, Magnús Óskarsson, 
Ólafur Egilsson, Skúli Norðdahl, 
og Hörður Gunnarsson.

Umsókn ÆSÍ var samþykkt á 
þingi alþjóðlegu æskulýðssamtak-
anna World Assembly of Youth í 
Nýju-Delí á Indlandi 1958, sem 

Magnús Óskarsson sótti. ÆSÍ tók 
virkan þátt í starfi WAY. 

ÆSÍ var stofnaðili að Æskulýðs-
ráði Evrópu, Council of European 
National Youth Councils, 1962. Í 
tilefni af því gaf Æskulýðssam-
bandið forláta fundarhamar sér-
smíðaðan af hinum rómaða lista-
manni Jóni Gunnari. Í umsögn 
þáverandi formanns ÆSÍ, Ólafs 
Egilssonar, segir: „Hamarinn var 
af skemmtilegri hugmyndaauðgi 
listamannsins gerður úr járni, 
ýmist beinir teinar eða hringaðir 
líkt og gormar. Honum fylgdi klof-
inn trjástofnsbiti með leðurhjör-
um og var í stofninn greipt fyrir 
hamrinum þannig að luktist um 
hann þegar hann var ekki í notk-
un. Trúlega er til ljósmynd af 
hamrinum sem gaman væri að 

birta við tækifæri, ekki síst þar 
sem frægð Jóns Gunnars hefur 
haldið áfram að vaxa af Sólfari 
hans við Sæbraut sem nær hver 
ferðamaður staldrar við til mynda-
töku eða lætur mynda sig hjá.“ 
Það væri verðugt verkefni fyrir 
Landssamtök æskulýðsfélaga, 
sem tóku yfir að hluta til starf-
semi Æskulýðssambands Íslands, 
að kanna, hvar hamarinn sá er nið-
urkominn nú enda hefur hann ekki 
aðeins sögulegt gildi vegna tilefn-
is og gefanda heldur eigi síður 
eykst mikilvægi gripsins í sam-
ræmi við rísandi frægðarsól lista-
mannsins af Sólfari sínu. 

Höfundur var stofnandi og 
stjórnarmaður Æskulýðssam-

bands Íslands.

Stofnun Æskulýðssambands Íslands fyrir 50 árum

HÖRÐUR 
GUNNARSSON
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timamot@frettabladid.is

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 

timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

„Ég held að ræktunaráhuginn sé með-
fæddur,“ segir Magdalena Sigurðar-
dóttir sem sinnt hefur formennsku í 
Skógræktarfélagi Ísafjarðar í rúm 
þrjátíu ár og var nýlega heiðruð fyrir 
óeigingjarnt starf af Skógræktarfé-
lagi Íslands. Hún kveðst hafa verið 
beðin að taka að sér formennskuna 
á sínum tíma og ílengst í embættinu. 
Félagið hafi þá verið búið að starfa 
frá 1945.   
Er Skógræktarfélag Ísafjarðar fjöl-
mennt félag með áhugasamt fólk? 
„Það er eins og í flestum öðrum fé-
lögum viss kjarni sem vinnur, aðrir 
leggja til árgjaldið, góð orð og ábend-
ingar.“ 
Hefur ykkur orðið vel ágengt í rækt-
uninni?
„Já, við erum bara ánægð með árang-
urinn. Hér fyrir vestan virðast vera 
góð vaxtarskilyrði fyrir skóg. Félagið 
helgaði sér land í Eyrarhlíðinni fyrir 
ofan bæinn og teygði sig inn Selja-
landshlíðina, Seljalandsmúla og inn í 
Tungudal. Þó ekki alveg samfellt. Nú 
erum við komin fyrir botn Tungudals 
og byrjuð að planta í hlíðinni á móti. 
Áður var enginn skógur hér í fjallinu 
fyrir ofan kaupstaðinn en Tungudal-
ur hefur alltaf verið kjarri vaxinn.“ 
Þurftuð þið að girða ræktunarland-
ið af?
„Á sínum tíma girti bærinn af hlíðina 
hér fyrir ofan en girðingin var færð. 
Það er lítið um búfjárhald hér í þétt-
býlinu þó það sé annars staðar í firð-
inum.“ 
Hvaða trjátegundir hafið þið sett 
niður?
„Mest var gróðursett af sitkagreni 
og rauðgreni á fyrstu árunum. Líka 
stafafuru og lítils háttar af lerki. 
Birkið hefur sótt á á seinni árum enda 
meira framboð af því eftir að land-
græðsluskógaverkefnið fór af stað.“  
Þrífst þetta allt jafn vel fyrir vestan?

„Já, það hefur allt dafnað ágætlega 
nema rauðgrenið. Það hefur ekki sýnt 
eins góðan vöxt og aðrar tegundir.“   
Hafið þið svo selt jólatré úr þessum 
skógi ykkar?
„Við gefum kirkjunni alltaf jólatré og 
höfum í mörg ár skaffað öll jólatré 
sem bærinn skreytir með en ekki selt 
til heimilisnota.“  
Hefur þú verið sjálf að setja niður eða 
stjórnað vinnuflokkum sem séð hafa 
um það?
„Ég hef auðvitað gripið í gróður-
setningu en yfirleitt höfum við ráðið 
okkur verkstjóra og svo fengið hópa 
frá vinnuskólanum á vegum bæjar-
ins. Svo hafa sjálfboðaliðar líka lagt 
hönd á plóg. Eftir því sem skógur-
inn stækkar fjölgar störfum því um-
hirðan eykst og það þarf að grisja og 
leggja göngustíga.“ 

Hvaðan ert þú, Magdalena?
„Ég er af sunnanverðu Snæfellsnesi. 
Frá Hrísdal í Miklaholtshreppi.“
Ólst þú þar upp við trjárækt?
„Nei, en það var skógur í landi Hrís-
dals sem við höfðum mætur á.“ 
Hversu lengi hefurðu búið á Ísa-
firði? 
„Í 54 ár eða frá árinu 1954.“ 
Þá hefur hlíðin fyrir ofan bæinn litið 
talsvert öðruvísi út.
„Já, það var samt byrjað að planta 
skógi þar þá og hann svolítið farinn 
að potast upp.“
Hefur ræktunin aldrei orðið fyrir 
skakkaföllum af skriðum og snjó?
„Það er minna um það en ætla mætti. 
Við lifum í þessari náttúru sem er 
umhverfis okkur og gerum ráð fyrir 
að hún hafi stundum sín áhrif.“ 
 gun@frettabladid.is 

MAGDALENA SIGURÐARDÓTTIR:  HLAUT VIÐURKENNINGU FYRIR 30 ÁR Í SKÓGRÆKT 

Meðfæddur ræktunaráhugi

SKÓGURINN SETUR SVIP Á HLÍÐINA FYRIR OFAN ÍSAFJÖRÐ Fyrstu árin var mikið gróðursett af 
sitkagreni og rauðgreni í hlíðinni. Stafafura bættist svo við og einnig lerki. Birki hefur svo sótt á 
í seinni tíð.

MAGDALENA SIGURÐARDÓTTIR „Hér fyrir vestan virðast góð vaxtarskilyrði fyrir skóg.“ MYND/BB/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON.

FRIEDRICH NIETZSCHE ANDAÐIST 
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1900.

„Listin er hið sanna verk-
efni lífsins.“

Friedrich Nietzsche var þýsk-
ur heimspekingur sem á síð-

ari hluta 20. aldar varð viður-
kenndur sem mikilvægur hugs-

uður í nútímaheimspeki.

Á annað hundrað manns safnaðist saman við 
stíflu Laxárvirkjunar í Miðkvísl í Þingeyjarsýslu að 
kvöldi þessa dags árið 1970 og rauf sex til átta 
metra skarð í hana með dráttarvélum, skóflum 
og dýnamíti. Vatnsflaumurinn fossaði í gegn. Mý-
vetningar og aðrir Þingeyingar lýstu verknaðinum 
á hendur sér. Með honum vildu þeir mótmæla 
stækkun virkjunarinnar og gerð stíflunnar sem 
þeir töldu aldrei hafa verið löglega heimild fyrir. 
Undanfari aðgerðanna var mikil mótmæli gegn 
stíflunni í Miðkvísl sem var milli Arnarvatns og 
Geirastaða. Íbúar á svæðinu töldu að mannvirk-
in hefðu mikil og neikvæð áhrif á lífríki Laxár og 
Mývatns. Þrátt fyrir að silungastigi væri í stíflunni 
sögðu þeir hana loka samgönguleiðum silungs 
milli Mývatns og Laxár og nefndu því til sönnun-
ar að urriðaveiði hefði farið stórminnkandi bæði 
í ánni og vatninu. 

Stjórn Laxárvirkjunar krafðist tafarlausrar rann-
sóknar á verknaðinum og hlutu ýmsir forsprakkar 
dóma fyrir aðild sína að málinu. 

ÞETTA GERÐIST:  25. ÁGÚST 1970

Stífla í Laxá rofin með dínamíti
MERKISATBURÐIR
1609 Galíleó Galílei sýnir fen-

eyskum kaupmönnum 
stjörnukíki sem hann 
skoðaði tungl Júpíters 
með.

1718 Borgin New Orleans er 
stofnuð í Louisiana. 

1825 Úrúgvæ lýsir yfir sjálfstæði 
frá Brasilíu. 

1895 Stofnað var Hið skagfirska 
kvenfélag.

1907 Prentsmiðja stofnuð í 
Hafnarfirði og prentun 
Fjallkonunnar flutt þang-
að.

1912 Þjóðernisflokkur Kína, 
Kuomintang, stofnaður.

1944 Bandamenn frelsa París í 
síðari heimsstyrjöldinni. 

1980 Microsoft kynnir sína út-
gáfu af Unix, Xenix.

TINNA 
HRAFNS-
DÓTTIR 
LEIKKONA 
er 33 ára í 
dag. 

JONAS 
GAHR STØRE 
UTANRÍKIS-
RÁÐHERRA 
NOREGS 
er 49 ára í 
dag.

TIM BURTON 
LEIKSTJÓRI 
er fimmtug-
ur í dag.

ÁSTA K. 
RAGNARS-
DÓTTIR 
NÁMSRÁÐ-
GJAFI 
er 56 ára í 
dag.

AFMÆLI

Ástkæri maðurinn minn, faðir, 
sonur og bróðir,

Sveinn S. Þorgeirsson 
Frakkastíg 22, Reykjavík, 

sem lést föstudaginn 8. ágúst 2008, verður jarðsunginn 
frá Neskirkju þriðjudaginn 26. ágúst 2008 kl. 13.00.  
Blóm og kransar eru afþakkaðir, en þeim sem vilja 
minnast hans er bent á SÁÁ. 

Anna Ringsted 
Elísabet Ýr Sveinsdóttir   
Þorgeir Sveinsson 
Svava Pálsdóttir 
Pálmar Þorgeirsson 
Hrafnhildur Þorgeirsdóttir 
Brynhildur Þorgeirsdóttir 
Aðalsteinn Þorgeirsson 
og fjölskyldur. 

Eiginmaður minn, 

Sæmundur Helgason 
bóndi á Galtarlæk, Hvalfjarðarsveit,

lést á laugardaginn 23. ágúst.
Guðbjörg Guðmundsdóttir



Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

„Nýi hvíti leðursófinn á alla mína 
athygli þessa dagana, en annars á 
ég kynstrin öll af skemmtilegum 
og spes húsgögnum síðan ég var 
við nám í Danmörku og kom heim 
með alls konar gersemar,“ segir 
Ásta Sigurðardóttir útlitshönnuð-
ur, sem viðurkennir að hún sé 
dugnaðarforkur þegar kemur að 
innkaupum fallegra hluta til heim-
ilisins.

„Ég tók íbúðina í gegn fyrir um 
ári síðan og henti öllu út, en stíll-
inn minn er naumhyggja blönduð 
látlausri sveitarómantík. Í augna-

blikinu er ég með æði fyrir öllu 
hvítu, en með sófanum hef ég sett 
punktinn yfir i-ið og hef augun 
opin fyrir nýjum heimkynnum; 
helst hreysi sem ég get strípað 
niður í grunn og endurreist alveg 
frá grunni,“ segir Ásta glöð í 
bragði.

„Þó að ég fái góða útrás fyrir 
sköpunargleði í vinnunni er ég 
sjaldnast lengi til friðs heima. Ég 
hef alltaf verið dugleg að umraða 
og leita nýrra leiða til að fá fersk-
an svip á heimilið, en oft þarf lítið 
til að breyta ásýnd híbýla; nóg er 

að endurraða stólum og kaupa 
kerti eða púða í nýjum lit,“ segir 
Ásta sem starfar sem útlitshönn-
uður og ráðgjafi hjá BYKO, en 
hefur ekki undan að leggja útlits-
línur með Íslendingum þess utan.

„Það er mjög mikið að gera og 
margir að taka í gegn hjá sér sem 
vilja aðstoð við skipulagningu og 
nýtingu rýmis. Starfið er fjölþætt, 
skemmtilegt og erilsamt, og þess 
vegna gott að eiga góðan sófa til 
að teygja úr sér í og lesa hönnun-
arbækur sem bíða á sófaborðinu.“

       thordis@frettabladid.is

Afslappandi leðurhvíla
Í Árbæ býr fögur snót með mínimalískan sveitastíl ofinn rómantísku látleysi. Sem útlitshönnuður situr 
hún sjaldan með hendur í skauti þegar kemur að fegrun á ásýndum híbýla, heima eða að heiman.

Ásta Sigurðardóttir útlitshönnuður er alsæl með nýja hvíta leðursvefnsófann úr Betra baki.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÖNDUR  er skemmtileg dægrastytting heima við og gaman er að 

kunna að föndra eitthvað fallegt. Á heimasíðunni www.fondurstofan.is 

má finna námskeið sem hægt er að sækja til að læra réttu handtökin. 

Ef næg þátttaka fæst eru í boði námskeið sem heita rússneskur spírall, 

kvilling og hollenskur spírall sem hljóma vissulega nokkuð framandi.

UPPLÝSINGAR O

is
ing Mjódd

Staðsetning í Mjódd
www.ovs.is

upplýsingar og innritun í síma 588-1414

Vinnuvélanámskeið
Næsta námskeið hefst 

29. ágúst n.k.

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is
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Við erum stödd á Hellu. Beygjum 
af þjóðvegi 1 við sjoppuna og ökum 
inn bakka Ytri-Rangár eftir göt-
unni Þrúðvangi. Niður við fljótið er 
Handverkshúsið Hekla sem verið 
hefur starfrækt í þrjú ár og þar er 
líka upplýsingamiðstöð ferða-
manna. Ostaspaða og hnífa með 
hreindýrahornssköftum, glermuni, 
ullarvörur og alls konar fínerí ber 
fyrir augu. „Við reynum að hafa 
úrvalið sem fjölbreyttast og höfða 
til sem flestra,“ segir verslunar-
stjórinn Særún brosandi. 

Spurð hvort hús með þessa starf-
semi sé ekki um of úr alfaraleið 
svarar hún. „Nei, ekki finnst okkur 
það. Við viljum endilega fá fólk inn 

í bæinn, þá fær það 
allt aðra tilfinn-

ingu fyrir 
þorpinu okkar 
en ef það fer 
bara um þjóð-
veg eitt. 
Útlending-
arnir eru 

duglegir að 
finna okkur, 
þeir eru 
svo vanir 
að leita 
eftir skilt-

um um 
upplýsinga-
miðstöð.“ 
Bætir svo 
við kank-

vís. „Íslendingum finnst eflaust að 
allt eigi að vera þar sem þeir stoppa 
sem er helst í sjoppunni. En þeir 
sem koma hingað eru ánægðir og 
orðsporið kynnir okkur best. Bæði 
erum við á einstökum stað hér á 
árbakkanum og húsið er svolítið 
hrátt en rúmt. Auk þess geymir það 
mikla sögu því þetta var sláturhús 
og þess má geta að eigendurnir eru 
með áform um að opna safn á efri 
hæðinni. Svo er fallegt gistiheimili 
hér við hliðina.“

 gun@frettabladid.is 

Orðsporið kynnir okkur
Hekla er handverkshús á Hellu sem stendur á bökkum Ytri-Rangár og hefur að geyma margs konar 
muni. Þar ræður Særún Sæmundsdóttir ríkjum. Í húsinu er einnig upplýsingamiðstöð ferðamanna.

Herðaslár eru heitar í haust. FRÉTTABLAÐIÐ/GUN

Hekla handverkshús stendur á bökkum 
Ytri-Rangár á Hellu.

VAXLITIR  eru ekki góðir sem málning. Ef börn vax-

lita veggi er gamalt ráð til að ná þeim af að hita svæðið 

með hárblásara og þurrka svo af.

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR

Smiðjuvegi 4C
Box 281  202 Kópavogur
Sími 587 2202  Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is  www.hagblikk.is

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

HAGBLIKK ehf.

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.

Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.

Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.

Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.
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Sýningin Þingeyskir altarisdúkar er hluti af verkefn-
inu Altarisdúkar í íslenskum kirkjum sem fór af stað 
fyrir fimm árum síðan, en það eru þær Jenný 
Karlsdóttir og Oddný E. Magnúsdóttir sem standa að 
því. Verkefnið gengur út á að rannsaka sögu og 
mynstur altarisdúka. „Við unnum sams konar 
verkefni í Eyjafjarðarprófastsdæmi sem lauk einnig 
með sýningu sem þessari. Það eru tvö ár síðan við 
hófum markvissa rannsókn hér í Þingeyjarsýslu,“ 
segir Jenný. Að sögn hennar er töluverður munur á 
altarisdúkum á milli þessara tveggja prófastsdæma, 
en hann liggur aðallega í gerð mynstranna. 

Það sem kom þessu verkefni af stað var sameigin-
legur áhugi Jennýjar og Oddnýjar á handverki og 
mynstrum, en að sögn Jennýjar hefur markviss 
rannsókn á altarisdúkum ekki verið gerð áður. „Það 
sem vakir fyrir okkur er að kanna mynstur, gerð og 
sögu altarisdúka í kirkjum, að skrá allar tiltækar upp-
lýsingar og stuðla að varðveislu þessara menningar-
verðmæta. Einnig að vekja athygli á þessum dúkum 
og vinnu kvenna, en það voru og eru eingöngu konur 
sem vinna þetta handverk,“ segir Jenný.

Hún segir að kirkjutextílar hafi áður verið 
rannsakaðir en altarisdúkar hafa orðið útundan. 
Oddný er þjóðfræðingur að mennt. Hún sá um að 
skrá niður allar upplýsingar um dúkana, mæla þá og 
skoða efnin en Jenný sá um að ljósmynda verkefnið. 
Einnig var unnið að því að grafast fyrir um sögu dúk-
anna. „Margir þeirra eiga sér merkilega sögu. Oft 
eru þetta minningagjafir og mikil alúð lögð í gerð 
þeirra. Stundum hafa tveir ættliðir eða heilu 
kvenfélögin sameinast um gerð dúkanna. Það er 
margt skemmtilegt sem hefur komið í ljós við þessa 
vinnu,“ segir Jenný.

Verkefnið hefur verið stutt af Kristnihátíðarsjóði, 
þjóðhátíðarsjóði, Menningar- og listasjóði Norður-
þings, Þingeyjarprófastsdæmi ásamt fleirum.

Að sýningunni lokinni segir Jenný að þær stöllur 
hafi áhuga á því að halda áfram og rannsaka frekari 
svæði. „Okkur finnst þetta virkilega spennandi og 
gaman að bera saman mun á dúkum eftir landsvæð-
um. Sem dæmi kemur algengasta mynstrið í 
Þingeyjarsýslu hvergi fyrir í Eyjafirði,“ segir Jenný.

 klara@frettabladid.is

Altarisdúkar rannsakaðir
Sýningin Þingeyskir altarisdúkar var opnuð síðastliðinn laugardag og er hún haldin bæði í Byggðasafni 
Norður-Þingeyinga við Kópasker og í Safnahúsinu á Húsavík. Sýning stendur til 4. september. 

Oddný og Jenný hafa rannsakað sögu og gerð altarisdúka í 
fimm ár.

Altarisdúkur með harðangurssaum úr Snartarstaðakirkju. Sam-
vinnuverkefni með kvenfélagskonum í sókninni.

Altarisdúkur úr Neskirkju í Aðaldal. Þetta er tilbrigði algengasta 
heklmynsturs í Þingeyjarprófastsdæmi.

Erum fl utt að Digranesvegi 10

Sýningarpottur á staðnum:
    Ef þú kaupir Heitan pott og bætir 
      20.000 kr. Við þá fylgir 4you grill með! 

4you.is • Digranesvegi 10 • 111 Reykjavik • Sími 564-2030 690-2020

Auglýsingasími

– Mest lesið



HYUNDAI SANTA FE 4X4 dísel, sjálfsk. 
árg. 2005, ek. 70.000, vel með farinn 
bíll. ásett verð 2.590.000.- áhvílandi 
2.230.000.- erlent lán. s. 862 2280.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Úrval nýrra atvinnubíla á 
frábæru verði!!

Nýr Renault Kangoo. Verð kr : 1.359þ. 
án vsk. Nýr Renault Trafic. Verð kr : 
1.990þ. án vsk. Nýr Renault Trafic. 9 
manna. Verð kr : 3.190þ. með vsk. 
Nýr Renault Trafic Langur. Hár toppur. 
Verð kr : 2.490þ. án vsk. Nýr Renault 
Master. Millilangur. Hár toppur. Verð kr 
: 2.795þ. án vsk. Fleiri útfærslur í boði. 
Allir bílar dísel og til afgreiðslu strax !

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Okkur vantar allar tegundir bíla á skrá 
og á staðinn. T.D. Toyota allar gerðir, 
Peugeot og Renault allar gerðir. X4 ehf. 
S: 565-2500. www.x4.is

X4 ehf
Nethylur 1, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500
Opið virka daga 10-18 Vantar 
bíla á söluskrá og á staðinn.

www.x4.is

MMC Pajero GLS, árg. 2004, ek.78þús.
km, Sjálfsk. Dísel, Dráttarkúla, Topplúga, 
Leður og fl. Stgr.Tilboð 3890þús.kr, 
Listaverð 4290þús.kr!!!

VANTAR BÍLA Á STAÐINN !!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Ford Econline 250 árgerð 1995, 6 cyl., 
extra langur, ekinn aðeins 95 þús.km., 
6-9 manna, dráttarkúla, sk.’09. 100% 
lánað. Verð kr. 650.000. S 821 6292.

VW Transporter diesel árgerð 2002, 
turbo intercooler, 6 manna, álpallur, ný 
tímareim, sk.’09, verð kr. 1.180.000,- 
100% lánað. S. 821 6292 & 562 1717.

Kia 2500 diesel árgerð 2006. 
Vinnuflokkabíll, 6 manna, ekinn 52 
þús., verð kr. 1.590.000,- 100% lánað. 
S. 821 6292 & 562 1717.

Ford Transit vinnuflokkabíll árgerð 2008, 
6 manna, diesel, 110 hestöfl, (stærri 
vélin) nýr óekinn, verð kr. 3.790.000,- 
m.vsk. (kostar nýr 4,1). S. 821 6292 & 
562 1717.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 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

500 þús í vasann og yfir-
taka

Bmw 540 Individual ssk. 03.02. mjög 
flottur bíll. 18“ BBS álf. Leður, lúga ofl 
ofl. Skipti ath .uppl s. 898 8228.

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

Sprinter árg. ‘99, Diesel er með palli 
og sturtu. Verð 1490þús. Uppl. í s. 
698 5362.

Til sölu Hummer H2 nýskr 2008 ek. 
15þ, leður 7 manna, cromepakki, Verð 
aðeins 8.400 þús, uppl. í s. 892 5005

Til sölu Ford Thunderbird ,árg 1964, 
390 bigblock, óryðgaður, þarfnast ástar, 
verð 890þ , uppl í s 892 1116

 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.

 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 Isuzu Trooper TDI, árg 2000, 
7manna, sjálfskiptur, ekin 160þ, ný 
dekk, bremsur, ofl, gott eintak, áhv 
900þ, verð 1150þ uppl í s 892 1116

Til sölu Lincoln Navigator Ultimatum, 
árg 2005, ekin 54þkm, einn með öllu, 
verð 5.600þ uppl í s 892 1116.

Til sölu Range Rover Vouge, árg 2003, 
ekinn 102þ, einn með öllu, mjög vel 
með farinn, verð 5.4 millj, uppl í s 
892 1116.

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

 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.

 Hópferðabílar

Til sölu M-Benz, Joncer 69 farþ, 
Öryggisbelti, DVD, Sjónvarp og fl. Verð 
10.5 millj. Uppl í s. 660 1303 & 660 
1305 og á www.ruta.is

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

 Vörubílar

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

Eyðslugrannur með mikla burðargetu: 
Iveco Stralis dr.b. árg.07, ek.37þ.500-
hö.3þrepa mótorbr. leður, ísskápur ofl. 
ásamt 3öxla álvagni árg.05. Sett í topp-
standi. Á einnig til Eurotrailer malar-
vagn árg.05 Uppl. í síma 8404090

 Mótorhjól

Til sölu Honda Valkyrie Rune árg 2005, 
6cyl 1832cc, ekið 2400km, einstakt 
hjól aðeins 1200 hjól framleidd, uppl 
í s: 892 1116.

Til sölu Honda CBR 1000, nýtt óekið 
hjól, verð aðeins 1090þ, uppl í s 892 
5005.

Eigum til vélhjólafatnað 
í öllum stærðum á karla 

og konur á frábæru verði.
Goretex, leður, hanska og stíg-
vél. Vandaður, vatnsheldur og 

hlýr. Langbesta verðið á landinu.
Opið á kvöldin og helgar. Ský 
Trading Reykjanesbæ. S. 892 

1116 & 892 5005.

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

Harley Davidson Softail Custum til sölu 
árg 07 ek 400km hjólið er eins on nýtt. 
Verð 2,6m uppl. 8972080

Ertu með stað til að geyma hjólið yfir 
veturinn?Hafðu samband við okkur ! 
4900 á mán.. S. 696 0738.

 Kerrur

Til sölu bílakerra árg 2004, burðargeta 
3500kg , lítið notuð, verð 680þ uppl í 
s: 892 1116.

 Vinnuvélar

 Lyftarar

 Bílaþjónusta

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

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Stakfell fasteignasala hefur til sölu einbýlishús á 
einni hæð, með tvöföldum bílskúr og garði með 
sólpöllum og skjólvegg.

Um er að ræða tæplega 250 fermetra einbýli. 
Gengið er inn í flísalagða forstofu með skáp-
um. Gestasnyrting er flísalögð með sturtu og 

upphengdu salerni. Borðstofa, stofa og sjónvarpshol 
eru samliggjandi. Stórir gluggar eru í stofunni og 
glerhurð sem opnast út á sólpall. Bæði stofan og borð-
stofan eru með mikilli lofthæð. Eldhúsið er með miklu 
skápaplássi. Ofn, ísskápur og frystir er innfellt inn í 
hvítlakkaða innréttingu frá GKS. 

Hjónaherbergið er rúmgott með gluggum niður í 
gólf og útgengi út á sólpall. Hin svefnherbergin þrjú 
eru rúmgóð. Baðherbergið er með sturtu, nuddbað-
kari og upphengdu salerni. Þvottaherbergi er með 
innréttingu og útgengi út í garð og inn í bílskúrinn, 
sem er tvöfaldur. Bílaplanið er upphitað og hellulagt.

Öll gólfefni í húsinu eru plankaparket úr olíubor-
inni eik, nema á baðherbergjum og þvottahúsi þar 
sem eru flísar.

Nánari upplýsingar veitir fasteignasalan Stakfell í 
síma 535 1000

Pallur og tvöfaldur bílskúr
Garðurinn er þakinn úthagagrasi með berjalyngi.

HÚSIN Í BORGINNI • Klapparstíg 5 • 101 Reykjavík • Sími 511 5005 • Fax 511 5009 • www.husin.is
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Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali

HÚSIN Í BORGINNI … það borgar sig!
• Ekkert skoðunar- og skráningargjald.

• Ekkert gagnaöflunargjald.

• Ekkert umsýslugjald fyrir seljanda.

• Framúrskarandi þjónusta og ráðgjöf á sviði fasteignaviðskipta.

• Við stöndum vaktina frá upphafi til enda með bros á vör.

• Löggiltir fasteignasalar með þér alla leið.

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 896-7064, 693-3085

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.
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Stórglæsileg, mikið endurnýjuð 110,2
fm 4ra herbergja hæð vel staðsett í
Hlíðunum.  Íbúðin skiptist í hol, 2
samliggjandi stofur, 2 svefnherbergi,
eldhús, baðherbergi og sér geymslu í kjallara.  Einnig er sameiginlegt
þvottahús og hjólageymsla í kjallara. V-34,9millj. (5291) 

Þorsteinn og Dóra taka vel á móti ykkur í milli kl : 19-21.

Drápuhlíð 28 – 105 Reykjavík.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 19-21.

Leigðu og eigðu …

ibud.is
Ný leið til fasteignakaupa

Sími 660 9791

Fr
u
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fasteignir 

Eldhús með miklu skápaplássi.
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Atli Snær

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra 

Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir 

Sigurjónsson hrl. og

lögg. fasteignasali

Óskar 

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

Suðurland

Gaulverjabæjarskóli - Flóahreppi.
Reisulegt skólahús sem stendur á 1,3 hektara lóð. Húsa-
kostur tvílyft skólahús auk smíðastofu. Eign með mikla
möguleika. Tilboð óskast.

Ólafsvellir 5, Stokkseyri.
Gott 198 m2 einbýlishús með innb. bílskúr. Gott skipulag,
stór stofa, eldhús 3 svefnherb, og tvhol. Mahony hurðar
og gluggar afhendist rúmlega fokhelt, Áhv. lán getur
fylgt. Verð 19,7 millj.

Austurbyggð - Laugarás.
Nýtt og vandað 167 m2 einbýlishús á stórkostlegum út-
sýnisstað í Biskupstungum. Gott skipulag og miklir
gluggar. Eign sem vert er að skoða. Verð 35 millj.

Reynivellir - Selfossi.
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsilegri lóð mið-
svæðis á Selfossi. Eignin er mikið endurnýjuð með garði í
sérflokki. Sjón er sögu ríkari. Verð 59,5 millj.

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fallegu umhverfi
rétt við ölfusá.Stór stofa og eldhús,vandaðar innréttinga og
gólfefni. Skoða skipti á ódýrari eign. Verð 43 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á Hvolsvelli.Eign-
in telur, Stofu, eldhús, 3 svernherb., hol, bað, þvottahús og
bílskúr. Verð 25,7 millj. Góð áhv lán.

Höfuðborgarsvæðið

Gullengi - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett og vel skipulagða 3ja herbergja íbúð
í rólegu umhverfi við Gullengi í Grafarvogi. Gott áhvílandi
lán frá Íbúðarlánajóði getur fylgt. Verð 22,7 millj.

Álfkonuhvarf - Kópavogi.
Sérlega vel skipulagt 4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð
auk stæðis í bílageymslu. Góðar innréttingar, 4 rúmgóð
svefnherb. og stór verönd. Verð 28,9 millj.

Sumarhús lóðir

Bryggjuvegur - Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við náttúru-
perluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið er fullbúið að utan
sem innan, umhverfið er frágengið og snyrtilegt.
Verð 22,9 millj.

Heiðarimi - Grímsnesi.
Til sölu glæsileg 1 ha. eignarlóð. Lóðin er gróin með frá-
bæru útsýni, rafmagn og kalt vatn í lóðarmörkum, heitt
vatn væntanlegt. Flott lóð á góðu verði verð 2,9 millj.

Kóngsvegur - Úthlíð.
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 sumarhús með góðu
útsýni. 2 svefnherb, svefnloft, stofa, eldhús, borðstofa, ver-
önd og heitur pottur. Verð 16,4 millj.

Árborgir - sími 482 4800
www.arborgir.is

Sjáið heimasíðuna.
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Erlendur
Davíðsson

Lögg. fasteignasali

Erla
Viggosdóttir, 

ritari

Páll
Guðjónsson
sölufulltrúi

Viðar

sölufulltrúi

Bragi
Valgeirsson
sölufulltrúi

Svana
Ingvaldsdóttir

sölufulltrúi

Stefán
Antonsson
sölufulltrúi EIGNASTÝRING S: 534 4040SÍÐUMÚLI 27, 108 R  WWW.REMAX.IS  EIGNASTYRING@REMAX.IS

TJARNARGATA, REYKJAVÍK
Stórglæsileg algjörlega endurnýjuð 100 fm. 4ra her-
bergja íbúð á þessum frábæra stað. Íbúðin skiptist í
hol, stofu og borðstofu, opið glæsilegt eldhús, tvö
svefnherbergi með skápum og glæsilegt baðherbergi
með sturtuklefa. Lagnir og rafmagn endurnýjað.
Toppeign. Verð kr. 39.900.000. 

GNÍPUHEIÐI, KÓPAVOGUR
Mjög falleg 123,8 fm. efri sérhæð auk 28,0 fm. sér-
byggðs bílskúrs. Vandaðar innréttingar. Þrjú svefn-
herbergi. Toppeign með glæsilegu útsýni.
Verð 45.300.000

SUÐURHÚS, REYKJAVÍK
Mjög falleg 67,6 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð stein-
steyptu tvíbýlishúsi, byggðu árið 1990. Sameign og
umhverfið kringum húsið er hin snyrtilegasta, sam-
eiginlegur garður og sérbílastæði við húsið. Sérinn-
gangur er inn í íbúðina. Verð 22.800.000. 

MIÐLEITI, REYKJAVÍK
Nýstandsett 2-3ja herbergja íbúð á 3. hæð auk stæð-
is í bílageymslu. Toppeign á frábærum stað. Mögu-
leiki á 90% láni eða skiptum á minni eign. Laus. 
Verð kr. 26.500.000

KRÍUHÓLAR, REYKJAVÍK
Nýstandsett 2ja herbergja íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi
með feiknarútsýni. Nýtt eldhús og parket á gólfum.
Húið er klætt að utan og svalir yfirbyggðar. 
Verð kr. 14.200.000. 

STÓRAGERÐI, REYKJAVÍK
Glæsileg 106 fm. 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð.
Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð með vönduðum inn-
réttingum og gólfefnum auk þess sem skipt hefur
verið um hurðir. Gott ástand á húsi. 
Verð kr. 33.000.000. 

MÖÐRUFELL, REYKJAVÍK
Góð 3ja herbergja enda-íbúð á 2. hæð sem skiptist í
hol, tvö svefnherbergi skápum. Eldhúsinnrétting hvít
með beiki, Flísalagt baðherbergi með innréttingu og
baðkari. Stofa, parket á gólfi útgengi út á svalir.
Áhvílandi kr. 15.500.000 Verð kr. 18.900.000 

REYNIMELUR, REYKJAVÍK
Góð 4ra herbergja 88 fm. íbúð á 4. hæð í fjöleignahúsi
á þessum vinsæla stað í Vesturbænum. Getur verið
laus fljótlega. Verð 24.900.000. 

BÓLSTAÐARHLÍÐ, 105 RVK
Góð 4 herbergja íbúð á 3. hæð á þessum rólega og
góða stað. Nýl. eikarinnrétting í eldhúsi, flísar á gólfi,
tengi fyrir uppþvottavél. Baðherb. flísal., sturtuklefi,
tengi fyrir þv.vél. Austur- og vestursvalir. Bílskúr. Stutt
í barnaskóla, heilsugæslu og matv.verslanir.
Verð: 29.900.000

STÝRIMANNASTÍGUR 3, 101 RVK
Rúmgóð 2-3 herb. risíbúð á 4. hæð í 4 íbúða stein-
húsi. Nýtt sem studioíbúð en auðvelt að stúka af 2
svefnherb. Stofan björt og rúmgóð og útgengi út á
stórar 16 fm svalir í suðri. Nýl. parket á gólfi í allri
íbúðinni nema steinflísar á baði. Í sameign er þv.hús
og geymsla. Verð: 22.900.000

SKÓGARÁS 7, 110 REYKJAVÍK
Falleg 80,4 fm. 3ja herbergja íbúð á 2.hæð. Tvö rúmg.
svefnherb. með skápum, parket á gólfi. Baðherb. er
með hvítri innr., sturtu og baðkari. Stofan er rúmgóð
með útgengi á stórar suðursvalir, parket á gólfi. Eld-
húsið er með hvítri innréttingu, borðkrókur. 
Verð kr. 22.500.000

NJÁLSGATA, REYKJAVÍK
Mjög góð 4ra herbergja íbúð á 2 hæð í steinsteyptu
fjöleignahúsi. Skiptist í hol/gang með hengi. Tvær
samliggja parketlagðar stofur. Parketlagt svefnher-
bergi með skáp. Parketlagt/dúklagt hjónaherbergi
með skáp og útgangi út svalir. Flísalagt baðherbergi
með sturtu. Dúklagt eldhús með nýlegri innréttingu.
Verð 24.500.000. 
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Heimili fasteignasala - Síðumúla 13 - 108 Reykjavík - Fax 530 6505 www.heimili.is 

Einbýli

Jórusel einbýlishús með
aukaíbúð
345 fm einbýlishús með 92 fm aukaí-
búð með sérinngang og innbyggð-
um 33 fm bílskúr. Húsið stendur á
1.161 fm lóð með byggingarétti á
24 fm aukahúsi. Húsinu hefur verið
velviðhaldið. Í húsinu eru fjögur
svefnherbergi. tvær stofur og þrjú
baðherbergi. Stórt eldhús með elda-
vélaeyju, búr og góðum borðkrók
auk stúdíóeldhús í aukaíbúð. Sjón er
sögu ríkari.   

Norðurbær Hafnarfjarð-
ar. Höfum til sölu glæsilegt einbýl-
ishús ca 215 fm með innbyggðum
bílskúr. Húsið er allt hið glæsilegasta
og velviðhaldið. Möguleg skipti á
minni eign. Allar nánari upplýsingar
á skrifstofu Heimilis. 

Blómvangur Mikið endurnýjað
einbýlishús 183 fm með innbyggð-
um bílskúr. 4. svefnherbergi. 2. stof-
ur. Glæsilegt eldhús ný innrétting.
Baðherbergi með nuddbaðkari og
sturtuklefa. Gestasnyrting. Gólfefni
eru parket og flísar. Skápar í öllum
herbergjum. Ræktuð lóð.

Rað- og parhús

Haukalind raðhús m. bíl-
skúr
Glæsilegt hús á tveimur hæðum á
góðum stað í Kópavogi. Fjögur
svefnherbergi eru í húsinu og stór
og björt stofa með frábæru útsýni.
Tvær góðar afgirtar timburverandir
á framlóð og baklóð. Góður bílskúr
fylgir. V. 55 m. Skipti möguleg á
minni eign í hverfinu. 

Sóleyjarimi. Nýtt fullbúið end-
araðhús sem stendur innst í í botn-
langa á rólegum stað.  Húsið er
skráð 201,3 fm, íbúðarrými 171 fm
og bílskúrinn 31 fm  . Húsið er á
tveimur hæðum. Hluti efri hæðar er
undir súð og er gólfflötur hússis um
210 fm Á neðri hæð er forstofa, bíl-
skúr, gestasalerni, stofur og eldhús.
Útgengt er úr stofu á afgirta verönd
í suðri . Á efri hæð eru fjögur svefn-
herbergi, baðherbergi, þvottahús og
vinnuhol.  Úr holinu er útgengt út á
stórar suðursvalir. Vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni. Möguleg maka-
skipti á 3ja - 5 herb íbúð. 

5 til 6 herb.

Klapparhlíð. Nýleg og fullbú-
in 114 fm endaíbúð með sérinn-
gangi í bárujárnsklæddu fjölbýlis-
húsi. Góðar vestursvalir, fjögur stór
svefnherbergi. parket og flísar á
gólfum. Góð íbúð í rólegu barn-
vænu hverfi. Stutt í barna- og leik-
skóla ásamt sundlaug og íþróttaað-
stöðu V. 30,9 m 

Engjasel - 5. herbergja.
Vönduð og vel skipulögð 110 fm
íbúð á 3. hæð og stæði í bílskýli.
Fjögur stór svefnherbergi, vestur-
svalir. Parket og flísar á gólfi. Ný-
legt baðherbergi og eldhús. Stiga-
gangur nýlega endurbættur og
húsið klætt að utan. V. 23,9 

Tröllakór - Glæsileg sérhönnuð
170 fm endaíbúð á efstu hæð
ásamt stæði í bílageymslu. Sérinn-
gangur og mikið útsýni  Sérsmíðað-
ar innréttingar, granít í borðplötum
og sólbekkjum. innfelld halógenlýs-
ing og rennihurðir. Björt stofa og
eldhús með útgang á stórar svalir,
tvö baðherbergi og fjögur stór
svafnherbergi. Stór 22 fm geymsla
með gluggum sem mögulegt að að
nýta á marga vegu. Möguleg
makaskipti á minni eign. V. 45,0
m

4ra herb

Klapparhlíð Glæsileg vönduð
115 fm endaíbúð á jarðhæð með
timburverönd og sérinngangi.
Vandaðar innréttingar og gólfefni
og góð tæki. Húsið er nýlegt ál-
klætt fjölbýli á rólegum stað við ört
vaxandi þjónustu. Stutt í verslun og
þjónustu,Barna- og leikskóla, golf-
völl, sundlaug, líkamsrækt og
skemmtilegar gönguleiðir í fallegu
umhverfi. Tilboð óskast. 

Langahlíð - sérinngangur
og verönd. Góð björt 95 fm
íbúð á jarðhæð. Nýtt baðherbergi,
þrjú svefnherbergi og björt stofa.
Góð íbúð miðsvæðis í borginni. V.
24,5 m. Áhv 17,0 m. góð lán. 

Leifsgata. Góð 100 fm íbúð á
efstu hæð í 3ja íbúða stigagangi.
Þrjú svefnherbergi, nýtt eldhús og
björt og opin stofa. Stigagangur og
sameign nýlega endurbættur. Stór
skjólgóður bakgarður í suðri með
hellulagðri verönd. Tilboð - Áhv.
13,3 m. 

Hraunbær. Góð 4ra til 5 her-
bergja íbúð á annarri hæð. Í dag
eru 3jú svefnherbergi. stofa, bað-
herbergi, eldhús og hol. Íbúðin hef-
ur tvennar svalir í austur og suður.
Gólfefni eru parket og flísar. Góð
sameign með þvottahúsi og sér-
geymslu.

Suðurhólar - Góð mikið upp-
gerð 105 fm íbúð Nýjar innréttingar
og gólfefni, björt stofa með út-
gengt á suður svalir og gott útsýni.
V. 25,9 m. 

Hvassaleiti - bílskúr. .
Góð 105 fm íbúð á 2. hæð og sér-
standandi 21 fm bílskúr alls skráð
125 fm. Flísalagt baðherbergi, Þrjú
stór svefnherbergi. Nýlegt eldhús
og gólfefni, Húsið mikið endur-
bætt, ný vatns- og rafmagnsinntök
ásamt vatnslögnum. Góð eign á
þægilegum stað, stutt í alla þjón-
ustu. V. 26,2 m Áhv 21 m fá LÍ. 

Laufrimi. Opin og björt 100 fm
endaíbúð á 3. hæð. Sérinngangur -
suðvestursvalir - mikið útsýni og
sérmerkt bílastæði.  Þrjú góð svefn-
herbergi, þvottahús innan íbúðar.
V. 25,9 m . Áhv 14,5 m.

3ja herb.

Galtalind. Rúmgóð 3ja her-
bergjaútsýnis íbúð í litlu fjölbýli.
Sérgarður, góð ar innréttingar og
gólfefni. Róleg og góð staðsetning
skammt frá barna- og leikskóla og
stutt í alla verslun og þjónustu. V.
28,9 m Áhv 18 m frá Íbúðalánasj. 

Fróðengi
Glæsileg ca 96 fm 3ja herbergja
endaíbúð á 3. hæð í góðu fjölbýlis-
húsi í Grafarvogi. Tvö góð svefn-
herbergi og stór stofa. Þvottahús í
íbúð. Góðar suðursvalir með útsýni.
Stutt í alla þjónustu m.a. framhalds-
kóla o.fl. Verð 22,7 millj.

Rekagrandi. Góð 85 fm íbúð á
4 hæð og 23 fm stæði í bíla-
geymslu. Tvö herbergi, stofa, eld-
hús og baðherbergi. Á gólfum er
parket og flísar, skápar í herbergj-
um. tengi fyrirr þvottavél á baði.
Stæði í bílageymslu. Sérgeymsla í
sameign og þvottahús. V: 24,8 

Tómasarhagi. Góð 80 fm, 3ja her-
bergja íbúð í kjallara á fallegum ró-
legum stað í vesturbænum. Sérinn-
gangur, tvö svefnherbergi, opin
stofa og eldhús.  Stór skjólgóður
bakgarður í suður í góðri rækt . V.
20,9 m - laus

Landið

Hábrekka Ólafsvík- Tilval-
ið sumarhús. Gott mikið endur-
bætt einbýlishús á einni hæð. Húsið
stendur á stórri 800 fm lóð með
möguleika til stækkunar með við-
byggingu. og byggingu bílskúrs. Við
húsið er timburverönd til suðurs og
stór bakgarður og fallegt útsýni .
Stutt út í náttúruna og í margar
gönguleiðir. Húsið hefur verið mikið
endurbætt nýlega. svo sem nýjar
hurður og gólfefni, eldhúsinnrétting
og ný tæki ásamt baðherbergi og
hluti af pípulögn. Nýlegir gluggar og
gler í suðurhlið. Í húsinu eru tvö
svefnherbergi, forstofa, þvottahús
og geymsla, baðherbergi, opið eld-
hús og stór stofa. Áhv. 9,0 m frá Íls
4,15% vextir til 40 ára

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Nýbyggingar

Marteinslaug Grafarholti
- íbúðir með 90% láni.
Íbúðirnar eru frá 98 fm til 110 fm að
stærð og verðið frá kr. 26.9 m. Lýs-
ing íbúða. Hol með fataskáp. Stofa
og borðstofa með útsýni. Stúdíó-
eldhús með fallegri eikarinnréttingu
sem í er keramikhelluborð, blástur-
sofn, uppþvottavél og háfur. Frá
borðkrók og er gegnið út á suður-
svalir. Svefnherbergi með skápum
sem ná uppí loft. Herbergi með
skápum sem ná uppí loft. Baðher-
bergi flísalagt á gólfi og veggjum í
hurðarhæð, innrétting með
ljósakappa og baðkari. Þvottahús
með flísalögðu gólfi og vaskaborði.
Allar innréttingar eru frá GKS. Í
sameign í kjallara er góð geymsla.
Flestum íbúðunum fylgir stæði í
bílageymslu. Þetta er einstakt tæki-
færi fyrir þá sem eru að kaupa í
fyrsta sinn að fá íbúð sem hægt er
að flytja beint inn í að auki eru
íbúðirnar stimpilgjaldfríar fyri þá.
Allar nánari upplýsingar eru að
skrifstofu

Tröllakór 2-4. Íbúðirnar í hús-
inu eru 3ja - 5 herbergja 110 - 175
fm. Flestum íbúðum fylgir stæði í
bílskýli. Fallegar innréttingar. Gran-
ít í borðplötum og meðfylgandi ís-
skápur, uppþvottavél og örbylgju-
ofn.  Húsið stendur nálægt Elliða-
vatni og nýrri íþróttaakademíu. Í
húsinu eru 26 íbúðir á fimm hæð-
um, allar með sérinngangi frá stiga
og lyftuhúsi Fullinnréttaðar sýn-
ingaríbúðir á staðnum. Verð frá
25,9 m. 

Holtsflöt - Akranesi. 20
íbúða fjölbýlishús með lyftu á fimm
hæðum og kjallara. Það eru fjórar
íbúðir á hverri hæð. 4ra herbergja
íbúðir eru til endanna og 3ja her-
bergja íbúðir fyrir miðju. Íbúðirnar
snúa allar til vesturs og austurs. Inn-
gangur er á austurhlið og svalir og
sérgarður til vesturs. Sérinngangur
er í allar íbúðir af svölum og sér-
þvottahús innan íbúða. Húsið stein-
steypt með lituðum marmarasalla.
Lóð tyrfð og bílastæði malbikuð.
Hitalögn er í stéttum við inngang
og rampi við bílageymslu. Afhend-
ast fullbúnar en án gólfefna. Verð
frá 21-28 m

Hraunbær - Hveragerði 
Í einkasölu parhús 133 fm á einni
hæð með innbyggðum 35,7 fm bíl-
skúr alls 168,7 fm. Húsinu er fullbú-
ið að utan múrhúðað með ljósu
kvartsi og lóðin er tyrfð. Að innan
verður húsið fokhelt en rafmangs-
inntak frágengið. Teikningar á skrif-
stofu Heimilis. Verð tilboð öll
skipti athuguð. 

Fr
um
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Opið hús í dag frá kl. 17:30 til 18:00
Aðaltún 18 - 142,4 fm parhús
Mjög fallegt 142,4 fm parhús á tveimur
hæðum, með innbyggðum bílskúr í
spænskum stíl við Aðaltún í Mosfellsbæ. Á
jarðhæð er eldhús, stofa, baðherbergi,
vinnuherbergi og forstofa. Á 2. hæð er
sjónvarpshol og þrjú svefnherbergi. Rúm-
góður bílskúr og stórt hellulagt bílaplan.
Stór vesturgarður með fallegu útsýni. V.
42,3 m. 3475

Opið hús í dag frá kl. 17:30 til 18:00
Grenibyggð 1 - 164 fm raðhús
Glæsilegt 164 fm endaraðhús á tveimur
hæðum, auk risherbergis sem ekki kemur
fram í m2 tölu hússins. Á jarðhæð er eld-
hús, stór stofa, sólstofa, þvottahús og
gesta WC, á 2. hæð eru 3 svefnherbergi,
sjónvarpshol og fallegt baðherbergi og í risi
er stórt herbergi. Stórt hellulagt bílaplan
fyrir framan bílskúr og mjög skjólgóður
suðvesturgarður bakatil. V. 41,9 m. 3456

2ja herb.

Hjallahlíð - 2ja herbergja Björt og
falleg 65,8 fm 2ja herbergja íbúð á annarri
hæð með sérinngangi. Íbúðin skiptist í for-
stofu, stórt herbergi, geymslu sem nú er
notuð sem barnaherbergi, baðherbergi,
þvottahús, eldhús, stofu og geymsluloft.
Þetta er mjög vel staðsett eign, stutt er í
skóla, leikskóla, sund, World Class og á
golfvöllinn. V 19,7 m. 3741

Rauðamýri - glæsileg 2ja herb.
Til sölu mjög falleg og stór 2ja herb. 81 fm
íbúð á 2. hæð í nýju 3ja hæða fjölbýli með
miklu útsýni við Rauðumýri 3 í Mosfellsbæ.
Þetta er afar smekklega og fallega hönnuð
íbúð, hvíttað eikarparket og flísar á gólfum,
birkiinnréttingar í eldhúsi, baði, svefnher-
bergi og forstofu. Innfelld halogen lýsing í
loftum og falleg gluggatjöld. Hér fá menn
eina með öllu. V. 22.7 m. 3427

3ja herb.

Eykjuvogur - Reykjavík 3ja her-
bergja falleg og björt 92 fm kjallaraíbúð við
Eikjuvog í Reykjavík. Íbúðin skiptist í for-
stofu, gang, svefnherbergi, borðstofu, dag-
stofu, baðherbergi og eldhús. V. 21,5 m.
3573

Miðholt - rúmgóð Rúmgóð og björt
82,4 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja
hæða fjölbýli við Miðholt í miðbæ Mosfells-
bæjar. Íbúðin skiptist í forstofugang, bað-
herbergi, barnaherbergi, hjónaherbergi,
hol, stofu og eldhús. V. 21,9 m. 3572

Stórikriki - Ný 121,7 fm 3ja her-
bergja íbúð á 2. hæð við Stórakrika 1 í
Mosfellsbæ. Íbúðin afhendist fullbúin með
gólfefnum. Innréttingar verða HTH eikar-
innr.AEG blástursofn, keramik helluborð,
háfur, ísskápur og uppþvottavél verða í
eldhúsinnréttingu og AEG þvottavél og
þurrkari með rakaþétti verða í þvottahúsi.
Kahrs eikarparket frá Agli Árnasyni verða á
gólfum, en baðherbergis og þvottahúsgólf
verða flísalögð með dökkum 30x60 cm flís-
um. V. 27,9 m. 3299

4ra herb.

Maríubaugur - Reykjavík Falleg
119,5 fm, 4ra herbergja íbúð á annarri hæð
ásamt 25,9 fm bílskúr við Maríubaug í
Reykjavík. Íbúðin er björt og falleg með fal-
legu útsýni. Íbúðin skiptist í þrjú góð svefn-
herbergi, baðherbergi , þvottahús, anddyri,
geymslu, eldhús, borðstofu, stofu og svalir.
Íbúðin er mjög vel skipulögð á góðum
stað. V 34,7 m. 3723

Laufengi - Reykjavík 4ra herb.
114,3 fm falleg og björt íbúð á 2. hæð með
sérinng. af svölum. Rúmgóðar suðursvalir.
Nýstandsett baðherbergi. Nýir skápar. Nýtt
eldhús o.fl. Mjög góð íbúð . V. 26,5 m
3579

Tröllateigur - 2.h.h.- 4ra her-
bergja Vorum að fá mjög glæsilega
122,8 fm, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu
fjórbýlishúsi við Tröllateig 19 í Mosfellsbæ.
Íbúðin er mjög rúmgóð og björt. Þrjú góð
svefnherbergi og stór geymsla sem hægt
er nýta sem herbergi. Mjög góður staður,
lítið leiksvæði rétt við húsið og stutt í alla
þjónustu. V 31,5 m 3720

Blikahöfði - mikið útsýni Sérlega
falleg 100 fm, 4ra herbergja íbúð á 3. hæð.
Íbúðin er mjög fallega innréttuð, mahóní
innrétting er í eldhúsi ásamt mahóní fata-
skápum í herbergjum. Úr stofu er gengið út
á stórar svalir í suðvestur með gríðarmiklu
útsýni. V. 27,5 m. 3583

Klapparhlíð - auðveld kaup. 4ra
herb. 99,9 fm íbúð á 2. hæð með sérinng.
af svölum. Íbúðin er mjög rúmgóð og björt
með fallegum mahóní innréttingum. Sér
þvottahús. Möguleiki á að yfirtaka hag-
stæð lán. V. 27,5 m. 3576

Raðhús

Arnartangi - m/bílskúr Vel staðsett
4ra herbergja, 94 fm raðhús á einni hæð
ásamt bílskúr við Arnartanga í Mosfellsbæ.
Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, lokað
eldhús, baðherbergi og stóra stofu. Skjól-
góður garður í suður með timburverönd.
Falleg aðkoma er að húsinu, hellulagt bíl-
aplan með snjóbræðslu. V 29,5 m. 3719

Byggðarholt - 131,5 fm raðhús
m/bílskúr Mikið endurbætt og vel nýtt
131,5 fm endaraðhús á tveimur hæðum í
mjög skemmtilegu hverfi í Mosfellsbæ. Á
aðalhæð er eldhús, stór stofa, forstofa og
hjónaherbergi. Á neðri hæð eru 2-3 rúm-
góð herbergi, baðherbergi m/kari og sturtu
og hol. Úr stofu er gengið út á stóra afgirta
timburverönd í suðvestur. Topp staður,
stutt í Varmárskólasvæðið sem og í miðbæ
Mos. V. 32,8 m. 3464

Einbýlishús

Gimli - Einstök eign Fallegt 210,5
fm einbýlishús á stórri lóð á strábýlu svæði
rétt við Arnarholt á Kjalarnesi. Húsið skipt-
ist í 3-4 herbergi, stofu og 2 baðherbergi
og er glæsilegt í alla staði. Byggingarréttur
er á lóð, t.d. fyrir hesthús eða skemmu. Út-
sýni er gríðarlegt til allra átta og liggur höf-
uðborgin handan sjávar með öllu því stór-
kostlega útsýni úr stofum, eldhúsi og her-
bergjum. Öll þjónusta til staðar á svæðinu.
SANNKÖLLUÐ SVEIT Í REYKJAVÍKUR-
BORG. V 53,0 m. 3654

Barðastaðir - Glæsileg eign á
frábærum stað. Hér er um einstakt
rúmlega fokhelt 209 fm einbýlishús. Húsið
stendur á beint fyrir ofan golfvöll og er með
óhindrað stórkostlegt útsýni yfir Faxaflóa,
upp á Snæfellsnes og Jökulinn, að Esjunni
og Sundin blá. Mikið er lagt upp úr því að
innanhúss verði húsið mjög bjart og að
birta flæði um öll rými yfir allan daginn.
VERÐ - TILBOÐ 6468

Arnartangi - glæsilegt Mjög fallegt
einnar hæðar 219,6 fm einbýlishús. Húsið
hefur verið töluvert endurnýjað m.a. þakk-
antur, eldhús, ofnar og gólfefni. 4 rúmgóð
svefnherbergi. Glæsilegur garðskáli með
kamínu. Góður 38 fm bílskúr og stór og
breið innkeyrsla. Áhvílandi er lán frá Glitni
sem mögulegt er að yfirtaka. LÆKKAÐ
VERÐ. V. 49,9 m. 3537

Sumarhús

Sumarhús í Húsafelli Til sölu 22 fm
sumarhús á fallegum stað við Klettsflöt 2 í
Húsafelli. Svefnherbergi með svefnaðstöðu
fyrir þrjá auk rislofts, stofa, eldhúskrókur og
baðherbergi. Í húsinu er rafmagn og heitt og
kalt vatn. Fín timburverönd með skjólgirð-
ingu og heitum potti. Þetta er lítið og snoturt
hús á draumastað. Lækkað verð. V. 4,9 m.
3243

Glæsileg 2ja herbergja 66,6 fm íbúð með
sérinngangi og sérgarði á jarðhæð í Mos-
fellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, rúmgott
svefnherbergi, baðherbergi með baðkari,
þvottahús, stofu og fallegt eldhús. Innrétt-
ingar eru úr mahony og á gólfum er eikar-
parket og flísar. Mjög stutt er í grunnskóla,
leikskóla, sundlaug og World Class, sem og
á golfvöll Mosfellsbæjar. V. 19,6 m 3752

KLAPPARHLÍÐ - 2JA HERB. JARÐHÆÐ

Rúmgóð og björt 104,2 fm, 3ja herbergja
endaíbúð á jarðhæð með sérgarði í 3ja
hæða fjölbýli við Björtuhlíð í Mosfellsbæ.
Íbúðin skiptist í forstofu, gang, gott þvotta-
hús/geymslu, eldhús með borðkrók, baðher-
bergi með sturtu og kari, tvö rúmgóð her-
bergi, stofu og borðstofu. Mjög stutt er í
leikskóla, grunnskóla, sundlaug og World
Class. V. 24,8 m. 3757

BJARTAHLÍÐ - 3JA HERB. JARÐH. 

Björt og falleg 98,9 fm 4ra herb. endaíbúð
með sérinngangi og timburverönd á 1. hæð í
2ja hæða fjölbýli í Mosfellsbæ. Íbúðin er
með eikarparketi og mahony innréttingum.
Náttúruflísar eru á forstofu. Baðherbergi og
þvottah. eru flísalögð. Falleg eign á flottum
stað mjög stutt er í leikskóla, grunnskóla,
sundlaug, World Class, svo er golfvöllur og
fallegar gönguleiðir á næstu grösum. V. 28,7
m. 3753

KLAPPARHLÍÐ - ENDAÍBÚÐ JARÐHÆÐ

Sérlega vandað 327,8 m2 tvílyft einbýli.
Húsið skiptist í forstofu, stórt eldhús með
borðkrók, flísalagt þvh., hjónah., með sér
baðh., snyrtingu, garðskála, 3 stór herb.,
baðh. með baðkari, Fittnesherb., gufubað,
sjónvarpshol, stofu, borðstofu með glæsi-
legu útsýni, tvöfaldan fullbúinn bílskúr. Fal-
legur garður með palli og heitum potti, hellu-
lagt bílaplan. Sérlega vandað einbýli á mjög
fallegum útsýnisstað. V. 89,0 m. 3551

ÁSLAND - GLÆSILEGT EINBÝLI 

Glæsilegt og vandað tvílyft einbýli ásamt
aukaíbúð og innbyggðum bílskúr í flottu
hverfi í Mosfellsbæ. Húsið skiptist í anddyri,
hol, sjónvarpsh., tvö baðherbergi, hjónah.
með fatah., fjögur góð herb., geymslu,
þvottahús, bílskúr og auka 60 fm 2ja herb.
íbúð sen skiptist í stofu, eldhús, herb.,
baðh., þvh. og geymslu. Bjart og fallegt hús
með stórum gluggum, flottri lýsingu og
glæsilegu útsýni. V 76,0 m. 3731

LITLIKRIKI - FALLEGT EINBÝLI M/AUKAÍBÚÐ

Opin hús mánudag

Opið hús í dag frá kl. 18:00 til 18:30 
Leirvogstunga 7 - Mos. Nýtt og
vandað 198 fm einbýli með innbyggðum
34,0 fm bílskúr á góðum stað í nýju hverfi í
Mosfellsbæ. Húsið er vel skipulagt, 4
svefnherb, stofa, eldhús, þvottahús og tvö
baðherb. Húsið skilast með fullbúinni lýs-
ingu frá Lumex, málað að innan og tilbúið
til innréttinga og án gólfefna, þó eru flísar á
bílskúr og þvottahúsi. V 43,7 m. 3500

Opið hús í dag frá kl. 17:00 til 18:00
Fálkahöfði 19 - fallegt parhús
Mjög fallegt 132,6 fm 4ra herb., einlyft par-
hús með innb. 27,2 fm bílskúr. Húsið skipt-
ist í forstofu, þvh., baðh. með kari og
sturtu, hol, gang, tvö góð barnah., hjónah.,
stofu, borðstofu, eldhús og bílskúr með
millilofti,. Húsið stendur innst í botnlanga á
fallegri og gróinni lóð. Stórt bílaplan fyrir
framan húsið er hellulagt. Mjög stutt er í
skóla, leikskóla, sundlaug og World Class,
sem og á golfvöll Mosfellsbæjar. V. 39,9
m. 3751

Opið hús í dag frá kl. 17:00-18:00
Hlíðarás 4C - glæsilegt útsýni
Fallegt 163,4 fm parhús á 2 hæðum með
innbyggðum 27,8 fm bílskúr við Hlíðarás í
Mosfellsbæ. Húsið er allt mjög vandað og
stendur á fallegum útsýnisstað. Á neðri
hæðinni er forstofa, herbergi/sjónvarpshol,
þvottahús og innbyggður bílskúr. Á efri
hæðinni eru 3 svefnherbergi, stór stofa,
baðherbergi og eldhús. Stórar svalir eru út
af stofunni. V. 44,9 m. 3653

Opið hús í dag frá kl. 17:30 til 18:30
Hjarðarland 4 - fallegt parhús
Mjög glæsilegt 203,9 fm parhús á tveimur
hæðum með miklu útsýni í fallegum botn-
langa við Hjarðarland í Mosfellsbæ. Á jarð-
hæð er forstofa, þrjú svefnherbergi, bað-
herbergi og þvottahús. Á efri hæð er stór
og glæsileg stofa, sjónvarpshol, svefnher-
bergi og stórt eldhús m/borðkrók. Falleg
aðkoma er að húsinu, skjólgóð lóð og gott
bílaplan. V. 46,8 m. 3472

Fr
um

Einar Páll
Kjærnested

lögg. fasteignasali

Þorleifur St.
Guðmundsson

lögg. fasteignasali

Inga María
Ottósdóttir

lögg. fasteignasali

Egilína S. 
Guðgeirsdóttir

Hildur
Ólafsdóttir

Stella Hrönn
Ólafsdóttir
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Þinghólsbraut 57 200 kópavogi

Opið hús dag frá 19:00 - 19:30
Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað 183,5 fm
einbýlishús með bílskúr og stórum útipalli
með heitum potti á rólegum og skjólgóðum
útsýnisstað í vesturb kópav.uppl 7704141

Opið hús í dag frá 19:00 - 19:30
Húsið er á tveimur hæðum, með innbyggðum
bílskúr á sjávarlóð sem staðsett er í neðstu
húsaröðinni við Grafarvoginn. Húsið er í mjög
svo góðu ásigkomulagi.Uppls í sima 7704141

Opið hús í dag frá 17:30 - 18:30:30 Opið hús dag frá 18:00 - 18:30 Opið hús í dag frá 18:00 - 18:30
Glæsileg tveggja hæða 191 fm raðhús á
Kvistavöllum í Hafnarfirði. Húsin eru tilbúin til
Afhendingar fullbúin að utan og fokheld að
innan. Uppls gefur Páll í sima 8619300

Glæsileg 123,7 fm 3 herbergja íbúð í lyftuhúsi
með stæði í bílskýli á góðum stað á völlunum
í Hafnarfirði.Tvímælalaust fallegast fjölbýlið á
Völlunum. Uppls í sima 8619300 Páll

Glæsileg 4 herbergja íbúð á efri hæði í
Blikaásnum í Hafnarfirði. Laus við
kaupsamning. Uppls gefur Páll í sima
8619300

Verð:
Herbergi:
Stærð:

Verð:
Herbergi:
Stærð:

Verð:
Herbergi:
Stærð:

Verð:
Herbergi:
Stærð:

75.900.000
6

253,8 fm Ásmundur 770 4141

28.900.000
5

191 fm Páll 861 9300

32.900.000
3

123,7 fm Páll 861 9300

29.900.000
4

119 fm Ásmundur 770 4141

Verð:
Herbergi:
Stærð:

Verð:
Herbergi:
Stærð:

Verð:
Herbergi:
Stærð:

Verð:
Herbergi:
Stærð:

65.900.000
5

183,5 fm Páll 861 9300

19.600.000
2

61,5 fm Benni Ólafs 661 7788

28.900.000
6

116,5 fm Benni Ólafs 661 7788

24.900.000
3

101,5 fm Benni Ólafs 661 778

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Norðurbrún 4 - 104 Reykjavík

Opið hús í dag frá 18:00 - 18:30

Veghús 29 - 112 Reykjavík

Opið hús í dag frá 18:00 - 18:30

Berjavellir 1 - 221 Hfj. Bílskýli

Opið hús í dag frá 20:00 - 20:30
****Eign sem fæst á yfirtöku****

Falleg og snyrtileg íbúð á jarðhæð, Stórt og
gott svefnh. góð stofa stofa björt. Glæsilegur
garður. Göngufæri í paradísina laugardal.

Góð eign á tveimur hæðum penthouse íbúð
með 4-5 svefnherb.Gott útsýni er úr íbúðinni.
Stutt i skóla,leikskóla, íþróttaraðstöðu,sund,
Egilshöll.**Frábær eign fyrir stóra fjölskyldu**

Frábær eign í lyftu húsi og bílskýli í góðu
hverfi í hafnarfirði glæsileg eign parket á gólfi
vandaðar innréttingar eign sem vert er að
skoða. Stutt í alla þjónustu.*Komið og skoðið*

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Vertu velkomin á opin hús

Funafold 60 - 112 RVK Kvistavellir 4 og 6 221 H.F. kirkjuvellir 9 221 H.F. Blikaás 27 220 Hafnarfirði

Þórarinn
Jónsson Hdl.

Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

Ásmundur
Sveinsson
Sölufulltrúi
822 9613

asmundur@remax.is

Páll
Guðmundsson

Sölufulltrúi
861 9300

pallb@remax.is

Benedikt
Ólafsson
Sölufulltrúi
661 7788

benolafs@remax.is

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is
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SSíðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is

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

atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali

Löggilt Leigumiðlun Atvinnuhúsnæðis | Fasteignir & Fyrirtæki, Fyrirtækjasala Íslands ehf. | Sala – Leiga – Umsýsla - Verðmat. | Áratuga reynsla!

Drangahraun, Skrifstofur.
Til leigu um 107 fm skrifstofuhæð
með allt 5 skrifst., flísal. sérinng., eld-
húskrókur, wc með sturtu. Gluggar á
3 vegu og því bjart. Laust fljótlega.

Dvergshöfði, Rvk, 150 fm. 
Til leigu þjónusturými á 2. hæð sem
skiptist í 8 góð herbergi. Einstök
staðsetning með ótvíræðu auglýs-
ingagildi. LAUST!

Stapahraun, Hfj.  168 fm.  
Til leigu innkeyrslubil á 1 hæð með 3
mtr. hurð og um 5 mtr. mænishæð,
afstúkað kaffihorn og wc. Malbikuð
lóð. 3ja fasa rafm. LAUST!

Gjáhella, Hfj. Til sölu/leigu í
smíðum, allt að 2800 fm iðnaðarhús-
næði á 2 hæðum. Mögul. að fylgi árs
leigusamn. um skrifstofuhæðina sem
er 1400 fm. Innkeyrsluhæðin 1400
fm,, mjög góð lofthæð. Skilalýsing
og teikningar á skrifstofu.

Lónsbraut, Hfj,  200 fm. 
Til leigu 200 fm nýlegt húsnæði með
lofthæð 5,5 mtr. Tvennar mjög góðar
innkeyrsluhurðir. Allt makbikað í
kring. Gott leiguverð.

Fiskislóð, Rvk, 690 fm. 
Til sölu mjög vel staðsett stálgrindar-
hús, samþykkt 111,4 fm innréttað
milligólf,  2x innk.hurðir, lofth. um 7 +
mtr. í mæni. Skrifstofur, matsalur,
opinn vinnurými, búningaaðst. Lóð
malbikuð.

Rauðarárstígur, - 493 fm.
Til sölu / leigu vel staðsett skrifstofu-
húsn. Á 1. hæð með rými í kj. Allt að
18 skrifstofur, fundarherb., kaffist.
o.fl., Auðvelt að skipta í 2 hluta.
SKILAST Í TOPP STANDI!

Grandatröð, Hfj, 274 fm. 
Til sölu nýlegt og glæsilegt stálgrind-
arhús að grunnfl. 201 fm auk innrétt-
aðs 70 fm samþ. milligólfs, salur,
skrifst., eldhúskr., wc. Vegghæð um
5,5 mtr. Laust fljótlega.

Fákafen, Rvk, 140 fm. 
Til leigu einstaklega staðsett skrif-
stofuhúsnæði á 2. hæð við mjög fjöl-
farna umferðaræð með mikið auglýs-
ingagildi. Opið rými, 3x skrifstofur,
wc og eldhúskrókur. LAUST!

Drangahraun, Hjf, 180 fm. 
Til leigu enda-innkeyrslubil. Háar
flekahurðir og mikil lofthæð. Salur er
120 fm, milligólf með lagnastokkum
og skrifstofu  um 60 fm. Malbikuð
lóð.

Flugumýri, Mos, 968 fm. 
Til sölu / leigu nýl. hörkugott iðnaðar-
húsnæði með braut f. brúarkrana
(krani getur fylgt). Húsið samloku-
stálgrind, skrifstofa, wc. Um 9 mtr.
mænishæð. 4x innkeyrsluhurðir.
Lóðin malbikuð. Samþ. 200 fm við-
byggingarréttur. LAUST! 

Tunguháls, Rvk, 530 fm. 
Til leigu í nýl. steyptu iðnaðarh. Loft-
hæð 4,9 mtr., 2x háar innk.hurðir.
Endabil. Möguleiki er að skipta hús-
næðinu niður. Lóð Malbikuð. Frábær
staðsetning. Mögul. að fjölga
innk.hurðum. LAUST!

NUDD OG GUFUBAÐSTOFA.
Til sölu þekkt stofa vel staðsett með öllum búnaði. Verð aðeins 2,5 millj.

BAR Í AUSTURBORGINNI.
Til sölu bar og skemmtistaður í góðu húsnæði. Topp tækifæri.

FAIR TRADE SÉRVERSLUN - INNFLUTNINGUR.
Til sölu eina FAIR TRADE verslunin á landinu, með handunnar vistvænar vörur
frá þróunarríkjunum. Fair Trade er alþjóðlegt hugtak fyrir þessi viðskipti. Gott
vöruúrval. Einstakt tækifæri.

GLÆSILEG TÍSKUVERSLUN Í MIÐBORGINNI.
Til sölu glæsileg kvenfataverslun í miðborginni, með heimsþekkt vörumerki, og
í flottu húsnæði. Frábært tækifæri.

GLÆSILEGUR VEITINGASTAÐUR.
Til sölu mjög glæsilegur veitingastaður í nágr. borgarinnar. Sala á 40- 80% hlut
kemur til greina. Sérstakur og flottur staður, velstaðsettur. Leitið upplýsinga.

HEILDVERSLUN Í SPORTVÖRUM. 
Til sölu heildverslun með þekkt merki í sportvörum. Er vel staðsett í góðu hús-
næði. Auðveld kaup. Leitið upplýsinga.

FYRIRTÆKI Í AUGLÝSINGAVÖRUM.
Allt eigin innflutningur. Sterk viðskiptasambaönd á innlendum markaði. Yfir 300
artc. Auðveld kaup með yfirtöku og frábært verð.

TÍSKUVERSLUN Í VERSLUNARMIÐSTÖÐ.
Til sölu falleg tískuverslun með kvenfatnað, skart og fylgihluti, í þekktri verslun-
armiðstöð. Frábært tækifæri á mjög góðu verði. 

BAKARÍ OG KONDITORI.
Til sölu gott bakarí í 300 fm húsnæði, vel tækjum búið auk þess Kondtori í mjög
góðu húsnæði á fjölförnum stað. Nánast allt nýr búnaður. Getur selst í sitt
hvoru lagi, eða sem ein heild

ÚTGÁFA - PRENTVERK - UMBROT - AUGLÝSINGAR.
Til sölu þekkt fyrirtæki í góðum rekstri, með góðan tækjakost og í tryggu hús-
næði. Frábært tækifæri og gott verð.

SÉRVERSLUN MEÐ NÁTTÚRULEGAR SNYRTIVÖRUR.
Verslunin LUSH Kringlunni er til sölu. Verslunin sérhæfir sig í sölu hár- og húð-
snyrtivara. Er hluti af alþjóðlegri keðju sem nær til 500 verslana í 35 löndum.
Góð kjör í boði. Frábært tækifæri. Ýmis skipti möguleg.

HÁRSNYRTISTOFA Í KÓPAVOGI - Góð Kjör.
Af sérstökum ástæðum er til sölu þekkt hársnyrtistofa, í nýlegu góðu húsnæði
í Kópavoginum. Er með eigin innflutning. Mjög góð aðstaða og búnaður. Góð
kjör í boði. Leitið nánari upplýsinga. 

PÚSTVERKSTÆÐI MIÐSVÆÐIS. 
Til sölu þekkt pústverkstæði í 300 fm leiguhúsnæði, mjög miðsvæðis. 4 lyftur
og 3 innkeyrsluhurðir og góð bílastæði og aðkoma. Mjög góð staðsetning. 

BÍLAPARTASALA.
Til sölu rekstur þekktrar partasölu. Er í 300 fm velstaðsettu leiguhúsnæði. Hef-
ur starfað í 27 ár. Staðsetning einstaklega góð. Gott verð.

Fjöldi annara góðra fyrirtækja á skrá
Endilega leitið nánari upplýsinga. Sími: 517 3500

Fyrirtækjasala Ís lands
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Rauðarárstígur - 2ja herb.
48 fm íbúð á fyrstu hæð, miðsvæðis í
Rvk. Hvítar fulninga innréttingar í eldhúsi.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf.
Geymsla og þvottahús í kjallara. Stæði
bakatil.
Möguleiki á 80% láni frá Íls. 
Verð 15.5 millj. 

Kirkjuvegur miðbær Hfj – Nýtt einbýl-
ishús Sérlega fallegt, góð staðsetning og
mikið útsýni. Tvennar svalir og innb. bíl-
skúr. Húsið er fullb. að utan múrað hvítlit-
uðum múr og tilb. til innrétt. Innfeld ha-
logen lýsing, búið að draga í rafmagn,
gólfhiti. Gert ráð fyrir heitum potti, lokið
verður við hellulögn á lóð. Tilboð óskast. 

Álftamýri - 3ja herbergja endaíbúð 
82 fm 3ja herbergja íbúð miðsvæðis í
Reykjavík. Parket og flísar á gólfum, suð-
ursvalir Möguleiki á 80% lán frá Íls. 

Tjarnargata - 4ja herb. glæsiíbúð 110,5
fm íbúð við Reykavíkurtjörn í 101 Reykja-
vík. Glæsileg eign í hjarta borgarinnar.
Eignin hefur verið öll endurnýjuð. Vandað
hefur verið til alls við endurnýjun og ekki til
neins sparað hvorki í efnum eða tækjum.
Eignin samsvarar sér í stíl og innréttingum.
Eign sem vert er að skoða. Verð 48  millj.

Ásvallagata - 2a herb.
70,3 m² 3 ja herbergja íbúð á annarri hæð
við Ásvallagötu, 101 Reykjavík. Íbúðin
skiptist í hol, baðherbergi, 2 svefnher-
bergi, eldhús og stofa.Stutt í H.Í. 
Verð 21.8 millj. 

Línakur - 4.herb.
Fallegar nýjar íbúðir. Allt tréverk í íbúðun-
um
er úr eik fyrir utan þvottah. þar eru hvítar
innr. Bað og þvottah. með flísum og gólf-
hita. Allar innihurðir eru yfirfelldar. 
Verð frá 34.9 millj.

Þorfinnsgata 101 - nálægt Landsspít-
ala 4ra herb. íbúð 77.3 fm á 2. hæð auk
14.09 fm herbergis í kjallara með sameig-
inl. salerni. Tilvalið til ÚTLEIGU alls 100,6
fm Íbúðin skiptist í gang, eldhús, tvær
stofur, 2 svefnh. og bað. Þvottah. í kjall-
ara. Sjón er sögu ríkari. 
TILBOÐ

Norðurbakki – Hafnarfirði – „Pent-
house“ Glæsileg 121,0 fm íbúð á fjórðu
hæð (efstu) ásamt 13,6 fm geymslu í
kjallara á þessum frábæra útsýnisstað við
Norðurbakka 23 í Hafnarfirði. Tvö sam-
liggjandi rúmgóð stæði í lokaðri bíla-
geymslu fylgja. Íbúðin er með tveimur
svefnherb.Sjá nánar á www.stakfell.is 

Njörvasund - 2ja herbergja Sundin
Mikið endurnýjuð 72 fm 2ja herbergja
íbúð í kjallara í fallegu þríbýlishúsi á þess-
um vinsæla stað í Sundunum. Sérinn-
gangur er undir tröppum á austurhlið
hússins. Parket á stofu.
Verð 19,8  millj.

Engihjalli - LÆKKAÐ VERÐ 84 fm
þriggja herbergja íbúð á fyrstu hæð mjög
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Íbúð-
in skiptist í 2 svefnh. stofu, eldhús og
bað. Sérgeymsla á jarðhæð. Þvottah. Á
hæðinni. Möguleiki á 80% láni frá íls.
Verð 19,9 millj. 

Kúrland 19 – raðhús í Fossvoginum
300 fm raðhús á einum eftirsóttasta stað
í Reykjavík. Eignin er á 2 hæðum. Stór
skjólsæll garður. Húsið skiptist í anddyri,
stofu, eldhús, 4 herb. og baðherb. á efri
hæð og á neðri hæð forst., hol, 4 herb.,
snyrtingu, þv.hús og geymslu. Íbúðin er
skráð 276.1 fm og bílskúrinn 25.6 fm.

Öldugata 61 – Sérbýli í vesturbænum 
137 fmsérbýli á þremur hæðum. Búið er
að innrétta 2ja herbergja íbúð í kjallara.
Eignin skiptist í 3 hæðir. Ris skiptist í
sjónvarpsstofu, herbergi. geymslu. Neðri
hæð skiptist í forstofu, hol, eldhús, herb,
stofu og baðherb. Kjallari skiptist í and-
dyri, stofu, herb, eldh. og geymslu. 
Verð 43 millj. 

Nýbýlavegur - 2ja herb. með bílskúr
77.6 fm íbúð á 2. hæð. Þar af er bíl-
skúrinn 27,4 fm Búið er að endurnýja
gólfefni og baðherbergi mjög smekklega.
Verð 19.9 millj. 

Íshússtígur - Keflavík - nýlega upp-
gert
Fallega endurgert 191 fm einbýlishús
með húsnæði á baklóð sem er tilvalið til
útleigu. Husið hefur verið tekið i gegn
með parketi og flísum á gólfi. Verð 46
millj.

Hagamelur - 3ja herbergja 
70 fm björt og vel skipulögð 3ja herb
íbúð á 4. hæð (efstu) í góðu fjölbýlishúsi
við Hagamel í Reykjavík. Íbúðin skiptist í
forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi og
tvö svefnherbergi.
Verð 22,9  millj.

Öldugata - 245,4 fm einbýli
Eignin skiptist í 3 hæðir auk bílskúrs. Í
kjallara er 3ja herb. Íbúð m/sérinngangi,
geymsla og þvottahús. Miðhæð: anddyri,
wc, hol 2 stofur, rúmgott eldhús. Efsta
hæð: wc, 3 góð svefnh. 15 fm svalir.
Verð: Tilboð

Melalind Kópavogi – 2ja herbergja
63 fm íbúð á jarðhæð með 40 fm sólpall.
Íbúðin skiptist í forstofu, bað, svefnher-
bergi, stofu, eldhús og geymslu. Parket
og flísar á gólfum. Útsýni. Verð 19.9
millj.

Lautasmári – 3ja herb.
Falleg 86 fm íbúð á jarðhæð í hjarta
Kópavogs. 2 svefnh. Samliggjandi stofa
og sjónvarpshol. Parket á gólfum og ma-
hony hurðar og skápar. Skjólgóður sólp-
allur skermaður af með timburverki. 
Verð 26.9 millj. 

Stararimi – 165 fm einbýlishús á
einni hæð með 32.3 bílskúr. Eignin
skiptist í 3 svefnh., bað með hornbaðkeri,
eldhús með nýl. innréttingu, samliggjandi
stofu og borðstofu. Til suðvesturs er stór
falleg afgirt hellulögð verönd. Vönduð
eign á frábærum stað. Skipti á 3ja herb
íbúð koma til greina. Verð 54,9 millj. 

Álakvísl – 4ra herb. í Ártúnsholti 115,1
fm 5 herb. endaíbúð með sérinng. í góðu
3-býli ásamt 30 fm stæði í bílgeymslu og
geymslu, alls 145,1 fm Uppgerð að mestu
fyrir 3 árum. Eignin skiptist í forstofu,
snyrtingu, eldhús, stofu/borðstofu, hol, 3
svefnh., bað og herb. í risi. Suðvestur
svalir. Verð 34,9 millj. 

Safamýri - Efri sérhæð
Falleg 162 fm. efri sérhæð í þríbýli við Safamýri, 105 Reykjavík ásamt bílskúr. Búið er að taka eignina alla
í gegn að utan sem innan. Lóðin er einnig öll nýlega tekin í gegn og fékk garðurinn verðlaun frá borginni
2007 fyrir frágang og útlit. Íbúðin er afar glæsilega endurnýjuð og vert að skoða. Húsið stendur innst inn í
botnlanga í rólegri götu. Tilboð óskast

Skipholt - nýjar íbúðir
12 nýjar vandaðar 2-3 herb. íbúðir frá 58 fm. – 147 fm.  Íbúðirnar eru fullb. með eikarparketi á gólfum
nema baðh. eru flísalögð, eldh. eru með tækjum úr burstuðu stáli og hvítum innréttingum. Svefnh.
rúmgóð. Íbúðir á 1 hæð með útgengi í garð/verönd og aðgengi fyrir hjólastóla. Ýmiss eignask. möguleg.
Tilvalið fyrir bæði einstakl., leigufélög eða félagasamtök. Verð á bilinu 20,9  - 44 millj.

Leitum að góðri eign í Þing-
holtum fyrir fjársterkan aðila.

Leitum að  húsi í Smáíbúða-
hverfinu með tveimur íbúðum.

Erum með kaupanda að ein-
býlishúsi í Skerjafirðinum.

Leitum að stórri sérhæð, par-
eða raðhúsi á svæði 107 og
170. Verð allt að 60 millj.
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Þingholtsstræti - 2ja herb.
Íbúðin 80 fm skiptist í opið rými með
stofu, eldhúsi og borðstofu, svefnher-
bergi og baðherbergi. Góðar svalir. í kjall-
ara þvottahús, sér geymsla og
hjóla/vagnageymsla.
Verð Tilboð. 

Grandavegur - 3ja herb. - 60 ára +
Falleg 86.9 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í
góðu fjölbýli. Þvottaherb. í íbúð. Sér-
geymsla í kjallara. Öryggishnappar í íbúð-
inni. Sjúkaþjálfari, hárgreiðslustofa, matur
o.fl. í húsinu. 
Verð 29.5 millj. 

Grundarstígur 101 - 4. herb.- útsýnis-
íbúð
143 fm fjögurra herb. vel útbúin íbúð á 3
hæð. Mikið útsýni er yfir alla borgina. Inn-
réttingar og gólfefni er allt fyrsta flokks.
Þvottaaðstaða í íbúð. Einkastæði fylgir.
Tilboð.

Rauðarárstígur 3ja herbergja
Skemmtileg og björt 78,5 fm 3ja her-
bergja íbúð á horni Skúlagötu og Rauðar-
árstígs. Stór garður á bakvið hús. Í miðju
íbúðar er rúmgott eldhús sem gefur íbúð-
inni skemmtilegan blæ.

Lautasmári - 4ra herb. m/bílskýli
115.8 fm 4ra herb. íbúð mjög vel staðsett
í Kópavogi. Þvottahús innan íbúðar og
16,7 fm stæði í bílskýli. Parket á allri íbúð
nema flísar á baði og þvottah. Beyki inn-
réting í eldhúsi. 
Verð 28.5 millj. 

Efstasund - 4ra herbergja
81 m2 neðri hæð í sérbýli á þessum
gróna veðursæla stað. Húsið hefur verið
klætt að hluta að utan og endurnýjun á
íbúð hafin. Möguleiki á 80% láni frá íls.
Verð 19.5 millj. 

Háholt - 5ra herbergja
113,6 m2 íbúð á þriðju hæð á þessum
gróna og fallegum stað í Hafnarfirði. Vel
skipulögð og björt íbúð í nánd við golf-
völlinn Keilir í Hafnarfirði. Stutt í leikskóla
og barnaskóla. 
Verð 24,9 millj.

Laufengi - 4ra herbergja
106.4 fm fjögurra herbergja íbúð sem
skiptist í stofu með SA- svölum, eldhús,
3 svefnh., miðjuhol, forstofu og bað með
baðkeri, sturtu og þvottahúsi innaf. 
Verð 25.9 millj. 

Stórholt - 3ja herb.
67 fm íbúð mjög miðsvæðis í 105 Reykja-
vík. Íbúðin er björt og skemmtileg. Parket
og hurðar úr Eik. Baðherbergi flísalagt
með ljósri innréttingu. Möguleiki á 80%
láni frá Íls. 
Verð 23.5 millj. 

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 25 ÁGÚST
KL 17.30 – 18.30 Grettisgötu 61  
Bjóðum ykkur velk. á sölus. á fallegu húsi
í hjarta Reykajvíkur. Húsið er kjallari, hæð
og ris. samt..138 fm. Einnig er 50 fm.
hliðarb. með tveim herb. sem gæti nýst til
útleigu eða vinnust. Allt endurn. Sölum.
sýnir húsið. Verð 48  millj.

Herjólfsgata - Laus strax
96 fm risíbúð fyrir 60 ára og eldri. Gott
sjávarútsýni. Stofa, eldhús, svefnher-
bergi, milliloft og baðherbergi.Stæði í
bílageymslu. Íbúð er laus og til afhend-
ingar við kaupsamning. 
Verð 32.9 millj.

Hrafnhólar – 3ja herbergja 
Vel skipulögð 80 fm 3ja herbergja íbúð á
1. hæð sem skiptist í tvö svefnherbergi,
stofu, eldhús og bað. Eignin þarfnast
endurnýjunar.
Verð 17,9 millj. 

Naustabryggja - íbúð á jarðhæð
120 fm 2-3ja herb. íbúð með útsýni út á
Flóann. Íbúðin skiptist í hol, stofu, eld-
hús, baðh., svefnh. Í kjallara: Sjónvarps-
hol, geymsla og þvottahús. Íbúðin er fyrir
miðju húsinu. 
Verð 25,9 millj.

Bergstaðastræti 2ja – 3ja herb. íbúðir
45 – 70 fm 2ja – 3ja herbergja íbúðir í
hjarta borgarinnar. Nýstandsett hús með
vönduðum innréttingum og vönduðum
vinnubrögðum. Flest allar íbúðir eru með
sér inngang út frá svölum. Sér stæði í
bakhúsi fylgir einnig sumum íbúðum.
Íbúðirnar skilast fullb. án gólfefna. 

Hraunbær - 3 herbergja LAUS
88 fm íbúð á 2. hæð í Hraunbænum.
Eignin skiptist þannig: Stofa með svölum,
eldhús, 2 svefnherbergi, baðher-
bergi.Parket á stofu og herbergjum, flísar
á forstofu, eldhúsi og baði. Möguleiki á
80% láni frá Íls. 
Verð 23,0 millj. 

Grenimelur 23 – Sérhæð í Vesturbæn-
um Vorum að fá í sölu mikið endurnýjaða
og bjarta neðri sérh. á þessum eftirsótta
stað við Grenimel. Eignin skiptist í forstofu,
hol, eldh. 2 svefnh., tvennar stofur og
baðh. Eignin hefur nánast öll verið endurn.
á síðustu 4 árum. m.a. gólfefni, innretting-
ar, tæki, rafmagn ofl. Verð 32,5 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 25 ÁGÚST
KL 17.30 – 18.30 Ásakór 1 íbúð 402
Sölusýning á 4. herb. 171,1 fm glæsiíbúð
á 4. hæð í lyftuh. Íbúðin skiptist í forst.,
sjónvh, 3 góð svefnh., þvottah., eldhús,
stofu og bað. Innréttingar úr eik.
Náttúrust og hvíttaðir eikarplankar á gólfi.
Sölumaður sýnir íbúðina. Verð 39,5 millj.

Baugakór - Laus 3ja herb. m/bíla-
geymslu
97 fm íbúð með bílageymslu, íbúðin
skiptist í stofu eldhús og baðherbergi, 2
svefnherbergi og þvottahús í íbúð. Full-
búin fallegum innréttingum. 
Verð 25.9 millj. 

Hraunbær - 3ja herbergja LAUS
70 m2 íbúð á þriðju hæð. Stutt í alla
þjónustu og mikið um leiksvæði fyrir
börnin. Er verið að skipta um glugga og
útihurðar í sameign. Tilvalin íbúð fyrir
fyrstu kaup. Möguleiki á 80% láni íls.
Verð 16,9 millj. 

Hringbraut - Lyftuhús - bílgeymslu
50 fm 2ja herbergja íbúð á 4.hæð í 5
hæða lyftublokk vesturbæ Reykjavíkur.
Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, baðher-
bergi, svefnherbergi og stofu. Geymsla á
1.hæð. Stæði í bílageymslu. 
Verð 17.9 millj. 

Stórikriki - einbýlishús 
248,9 fm einbýli á einni hæð ásamt bílskúr við Stórakrika. Húsið skiptist í anddyri, 2 stofur, 4
svefnh. og 2 baðh. einnig er þv.hús og innang. í tvöf. bílskúr.Gólfefni í húsinu er plankaparket úr
litaðri olíuborinni eik nema á baðherbergjum og þvottah. sem eru svartar flísar. Allar innihurðar
sérsmíðaðar úr eik og sérstaklega stórar. Tæki frá Phillip Stark á baðherbergjum. Tilboð

Getum bætt við eignum af öll-
um stærðum og gerðum

Leitum að stórri eign  í
Skuggahverfinu og Miðbæ
Reykjavíkur

Vantar raðhús í Fossvoginum Vantar 2ja – 3ja herbergja
íbúðir í nágrenni Háskólans

Langagerði – einbýli með stórum bílskúr
Einbýlis á 2 hæðum með aukaíbúð í kjallara og sérst. 55 fm bílskúr. Húsið skiptist í forst., stigahol,
2 stofur, eldhús, borðst., baðh., hjónah. og herb. Í risi eru tvö herb., sjónv.hol og baðh. Í kjallara er
auka íbúð með sérinng., anddyri, herb., stofu, eldhúskrók og snyrtingu. Sturta er í þv.herb. í kjall-
ara. Húsið stendur innst inn í botnlanga á grónu og vinsælu hverfi í Reykjavík. Verð 57 millj.
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Þingholtsstræti - 2ja herb.
Íbúðin 80 fm skiptist í opið rými með
stofu, eldhúsi og borðstofu, svefnher-
bergi og baðherbergi. Góðar svalir. í kjall-
ara þvottahús, sér geymsla og
hjóla/vagnageymsla.
Verð Tilboð. 

Grandavegur - 3ja herb. - 60 ára +
Falleg 86.9 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í
góðu fjölbýli. Þvottaherb. í íbúð. Sér-
geymsla í kjallara. Öryggishnappar í íbúð-
nni. Sjúkaþjálfari, hárgreiðslustofa, matur
o.fl. í húsinu. 
Verð 29.5 millj. 

Grundarstígur 101 - 4. herb.- útsýnis-
íbúð
143 fm fjögurra herb. vel útbúin íbúð á 3
hæð. Mikið útsýni er yfir alla borgina. Inn-
réttingar og gólfefni er allt fyrsta flokks.
Þvottaaðstaða í íbúð. Einkastæði fylgir.
Tilboð.

Rauðarárstígur 3ja herbergja
Skemmtileg og björt 78,5 fm 3ja her-
bergja íbúð á horni Skúlagötu og Rauðar-
árstígs. Stór garður á bakvið hús. Í miðju
íbúðar er rúmgott eldhús sem gefur íbúð-
nni skemmtilegan blæ.

Lautasmári - 4ra herb. m/bílskýli
115.8 fm 4ra herb. íbúð mjög vel staðsett
í Kópavogi. Þvottahús innan íbúðar og
16,7 fm stæði í bílskýli. Parket á allri íbúð
nema flísar á baði og þvottah. Beyki inn-
réting í eldhúsi. 
Verð 28.5 millj. 

Efstasund - 4ra herbergja
81 m2 neðri hæð í sérbýli á þessum
gróna veðursæla stað. Húsið hefur verið
klætt að hluta að utan og endurnýjun á
íbúð hafin. Möguleiki á 80% láni frá íls.
Verð 19.5 millj. 

Háholt - 5ra herbergja
113,6 m2 íbúð á þriðju hæð á þessum
gróna og fallegum stað í Hafnarfirði. Vel
skipulögð og björt íbúð í nánd við golf-
völlinn Keilir í Hafnarfirði. Stutt í leikskóla
og barnaskóla. 
Verð 24,9 millj.

Laufengi - 4ra herbergja
106.4 fm fjögurra herbergja íbúð sem
skiptist í stofu með SA- svölum, eldhús,
3 svefnh., miðjuhol, forstofu og bað með
baðkeri, sturtu og þvottahúsi innaf. 
Verð 25.9 millj. 

Stórholt - 3ja herb.
67 fm íbúð mjög miðsvæðis í 105 Reykja-
vík. Íbúðin er björt og skemmtileg. Parket
og hurðar úr Eik. Baðherbergi flísalagt
með ljósri innréttingu. Möguleiki á 80%
láni frá Íls. 
Verð 23.5 millj. 

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 25 ÁGÚST
KL 17.30 – 18.30 Grettisgötu 61  
Bjóðum ykkur velk. á sölus. á fallegu húsi
í hjarta Reykajvíkur. Húsið er kjallari, hæð
og ris. samt..138 fm. Einnig er 50 fm.
hliðarb. með tveim herb. sem gæti nýst til
útleigu eða vinnust. Allt endurn. Sölum.
sýnir húsið. Verð 48  millj.

Herjólfsgata - Laus strax
96 fm risíbúð fyrir 60 ára og eldri. Gott
sjávarútsýni. Stofa, eldhús, svefnher-
bergi, milliloft og baðherbergi.Stæði í
bílageymslu. Íbúð er laus og til afhend-
ingar við kaupsamning. 
Verð 32.9 millj.

Hrafnhólar – 3ja herbergja 
Vel skipulögð 80 fm 3ja herbergja íbúð á
1. hæð sem skiptist í tvö svefnherbergi,
stofu, eldhús og bað. Eignin þarfnast
endurnýjunar.
Verð 17,9 millj. 

Naustabryggja - íbúð á jarðhæð
120 fm 2-3ja herb. íbúð með útsýni út á
Flóann. Íbúðin skiptist í hol, stofu, eld-
hús, baðh., svefnh. Í kjallara: Sjónvarps-
hol, geymsla og þvottahús. Íbúðin er fyrir
miðju húsinu. 
Verð 25,9 millj.

Bergstaðastræti 2ja – 3ja herb. íbúðir
45 – 70 fm 2ja – 3ja herbergja íbúðir í
hjarta borgarinnar. Nýstandsett hús með
vönduðum innréttingum og vönduðum
vinnubrögðum. Flest allar íbúðir eru með
sér inngang út frá svölum. Sér stæði í
bakhúsi fylgir einnig sumum íbúðum.
Íbúðirnar skilast fullb. án gólfefna. 

Hraunbær - 3 herbergja LAUS
88 fm íbúð á 2. hæð í Hraunbænum.
Eignin skiptist þannig: Stofa með svölum,
eldhús, 2 svefnherbergi, baðher-
bergi.Parket á stofu og herbergjum, flísar
á forstofu, eldhúsi og baði. Möguleiki á
80% láni frá Íls. 
Verð 23,0 millj. 

Grenimelur 23 – Sérhæð í Vesturbæn-
um Vorum að fá í sölu mikið endurnýjaða
og bjarta neðri sérh. á þessum eftirsótta
stað við Grenimel. Eignin skiptist í forstofu,
hol, eldh. 2 svefnh., tvennar stofur og
baðh. Eignin hefur nánast öll verið endurn.
á síðustu 4 árum. m.a. gólfefni, innretting-
ar, tæki, rafmagn ofl. Verð 32,5 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 25 ÁGÚST
KL 17.30 – 18.30 Ásakór 1 íbúð 402
Sölusýning á 4. herb. 171,1 fm glæsiíbúð
á 4. hæð í lyftuh. Íbúðin skiptist í forst.,
sjónvh, 3 góð svefnh., þvottah., eldhús,
stofu og bað. Innréttingar úr eik.
Náttúrust og hvíttaðir eikarplankar á gólfi.
Sölumaður sýnir íbúðina. Verð 39,5 millj.

Baugakór - Laus 3ja herb. m/bíla-
geymslu
97 fm íbúð með bílageymslu, íbúðin
skiptist í stofu eldhús og baðherbergi, 2
svefnherbergi og þvottahús í íbúð. Full-
búin fallegum innréttingum. 
Verð 25.9 millj. 

Hraunbær - 3ja herbergja LAUS
70 m2 íbúð á þriðju hæð. Stutt í alla
þjónustu og mikið um leiksvæði fyrir
börnin. Er verið að skipta um glugga og
útihurðar í sameign. Tilvalin íbúð fyrir
fyrstu kaup. Möguleiki á 80% láni íls.
Verð 16,9 millj. 

Hringbraut - Lyftuhús - bílgeymslu
50 fm 2ja herbergja íbúð á 4.hæð í 5
hæða lyftublokk vesturbæ Reykjavíkur.
Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, baðher-
bergi, svefnherbergi og stofu. Geymsla á
1.hæð. Stæði í bílageymslu. 
Verð 17.9 millj. 

Stórikriki - einbýlishús 
248,9 fm einbýli á einni hæð ásamt bílskúr við Stórakrika. Húsið skiptist í anddyri, 2 stofur, 4
svefnh. og 2 baðh. einnig er þv.hús og innang. í tvöf. bílskúr.Gólfefni í húsinu er plankaparket úr
litaðri olíuborinni eik nema á baðherbergjum og þvottah. sem eru svartar flísar. Allar innihurðar
sérsmíðaðar úr eik og sérstaklega stórar. Tæki frá Phillip Stark á baðherbergjum. Tilboð

Getum bætt við eignum af öll-
um stærðum og gerðum

Leitum að stórri eign  í
Skuggahverfinu og Miðbæ
Reykjavíkur

Vantar raðhús í Fossvoginum Vantar 2ja – 3ja herbergja
íbúðir í nágrenni Háskólans

Langagerði – einbýli með stórum bílskúr
Einbýlis á 2 hæðum með aukaíbúð í kjallara og sérst. 55 fm bílskúr. Húsið skiptist í forst., stigahol,
2 stofur, eldhús, borðst., baðh., hjónah. og herb. Í risi eru tvö herb., sjónv.hol og baðh. Í kjallara er
auka íbúð með sérinng., anddyri, herb., stofu, eldhúskrók og snyrtingu. Sturta er í þv.herb. í kjall-
ara. Húsið stendur innst inn í botnlanga á grónu og vinsælu hverfi í Reykjavík. Verð 57 millj.
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Rað- og parhús 

Kvíslartunga - 270 Mos.

Fallegt raðhús í jaðri byggðar. Mikil loft-
hæð. Fullbúið að utan og rúmlega fok-
helt að innan. Tilb. til afh. fljótlega.
Stærð: 241 fm
Teikningar á skrifstofu. 
Verð 42,9 m.kr.

Sérhæð

Hraunteigur - 105 Rvk

Falleg og góð sérhæð á neðstu hæð, lít-
ið niðurgrafin í fallegu skeljasandshúsi  
Stærð: 83,9
Herbergi: 3
Stutt er í Laugardalinn með sínum úti-
vistarsvæðum. Verð: 22,9 m.

Nýbyggingar

Lækjarvað - 110 Rvk

Glæsileg neðri sérhæð í Norðlingaholti.
skilast fullbúin að utan og að innan tilbú-
in til innréttinga.
Stærð: 122,6 fm
Herbergi: 4
Verð 29,9 m.

Hæðir

Lindarvað - Norðlingaholti

Einstaklega falleg efri sérhæð ásamt
bílskúr
Stærð: 162,3 fm 
Herbergi: 4, -  3 sv.herb , 2 stofur
Bílskúr:  já
Verð 42,9 millj.

Einbýli

Glitvellir - Hfj

Sérlega fallegt og mjög vel hannað ein-
býlishús á einni hæð 
Stærð: 213 fm
Herbergi: 4
Innbyggður 42,4 fm bílskúr
Verð 39,3 m. 

Rað- og parhús

Álfahvarf - 203 Kópavogur

Rúmgott vel staðsett fjölskylduhús á
þessum fallega stað, feiri fermetrar en
skráðir.
Stærð: 171,8
Herbergi: 6
Verð: 49,9 

4ra til 7 herb.

Flúðasel - 109 Rvk

Vel skipulögð íbúð á 3ju hæð í fjölbýli
ásamt um 30,9 fm stæði í bílageymslu. 
Stærð: 134,90 fm
Herbergi: 4
Stutt í skóla og leikskóla
Verð 22,9 m. 

4ra til 7 herb.

Skálaheiði – Kóp.

Björt og góð íbúð á jarðhæð í Kópavogi.
Íbúðin er mikið endurnýjuð
Stærð: 96,4 fm
Herbergi: 4
Stutt er í alla þjónustu.
Verð: 26m.

4ra til 7 herb.

Álftahólar - 111 Rvk 

Bílskúr fylgir, yfirb. svalir. Norður inng.
enginn stigi. Stutt í skóla og verslanir.
Stærð:  126,8 fm
Herbergi: 4
Útsýni
Verð 24,9 m.kr.

4ra til 7 herb.

Frostafold - 112 Rvk

Falleg íbúð á 5. hæð með glæsilegu út-
sýni, ásamt stæði í lokuðu bílskýli í fjöl-
býli með lyftu. 
Stærð: 124,5 fm
Herbergi: 4
Stutt í þjónustu. Verð: 25,9 m.

4ra til 7 herb.

Seilugrandi - 107 Rvk

Góð íbúð á fyrstu hæð ásamt stæði í
bílageymslu. Sér inngangur af svölum. 
Stærð: 131,1 fm
Herbergi: 4
Mjög stór sérgeymsla í kjallara. 
Verð 29 m.

4ra til 7 herb.

Safamýri - 108 Rvk

Glæsileg íbúð sem hefur verið mikið
endurnýjuð á 3ju hæð í góðu fjölbýli.
Stærð: 113,8 fm
Herbergi: 4
Sér bílastæði og bílskúrsréttur.
Verð 30,9 m.

3ja herb.

Dvergabakki - 109 Rvk

Björt  íbúð í nýlega endurbættu húsi.
Þvottahús m glugga innan íbúðar. Barn-
vænt umhverfi. 
Stærð: 94,3
Herbergi: 3 til 4
Laus fljótlega. Verð 19,2 m. 

3ja herb.

Miklabraut - 105 Rvk

Risíbúð ásamt aukaherbergi í kjallara, 
Nýir gluggar að hluta til.
Stærð: 75,6 fm
Herbergi: 3
Verð: 18,5 m. 

3ja herb.

Baugakór - 203 Kópavogur

Vel skipulögð íbúð á 1. hæð með sér inn-
gangi, ásamt sér stæði í lokuðu bílskýli. 
Stærð: 110 fm
Herbergi: 3
Íbúðin hentar vel fyrir hreyfihamlaða, 
Verð: 29,9 m.

3ja herb.

Hlíðarhjalli - Kóp

Björt og góð íbúð á efstu hæð með sól-
ar suð- vestur svölum með mjög góðu
útsýni. Stærð: 82,9 fm
Herbergi: 3 
í göngufæri við skóla og leikskóla.
Verð 21,9m.

3ja herb.

Engihjalli - 200 Kópavogur

Íbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi.
Nýlegt eikarparket er á gólfum.
Stærð: 90 fm
Herbergi: 3
Verð 20 m.

3ja herb.

Hraunbær - 110 Rvk

Góð íbúð á annarri hæð í fjölbýli.
Sérmerkt bílastæði er fyrir framan hús.
Stærð: 81,1 fm
Herbergi: 3
Fallegt útsýni til Esjunnar
Verð: 18,5 m.

3ja herb.

Eskihlíð - 105 Rvk

Falleg og vel nýtt íbúð á annarri hæð í
mjög snyrtilegu og gegnumteknu húsi.
Stærð: 76,30
Herbergi:3
Hæfilega langt og hæfilega stutt í miðbæ
Verð 21,9 m.

2ja herb.

Miðleiti - 103 Rvk

Falleg og rúmgóð íbúð á 3.hæð ásamt
25,4 fm stæði í bílskýli.
Stærð: Íbúð 89,4 + 25,4 bílskýli
Herbergi: 2 
Verð: 26,5 

2ja herb 

Suðurhólar - 111 Rvk

90% lán. Falleg og ný 71,3 fm 2ja her-
bergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi. 
Parket og flísar á gólfum
Verð 21,7 millj.

Hæðir

Brekkulækur - 105 Rvk

SKIPTI Á MINNI EIGN Í HVERFINU
KOMA TIL GREINA. Mjög góð 138,5 fm
sérhæð þar af 22,5 fm bílskúr.
3 herbergi og 2 stofur.  
Eignin er mikið endurnýjuð. 
Verð 34,9 m.

Studio íbúð

Suðurhólar - 109 Rvk

Einstaklingsíbúð á jarðhæð í snyrtilegu
húsi „byggingaréttur“ Sólstofa.
Stærð: 43,20
Herbergi:2
Stutt er í alla þjónustu
Verð 13,5 m.

Rað- og parhús

Hnoðravellir - 221 Hfj.

Falleg, vönduð og vel byggð um 180 fm
steinsteypt raðhús einni hæð með
innbyggðum 34,2 fm bílskúr í hinu nýja
Vallarhverfi í Hafnarfirði. 

Verð 29,9 m.

Einbýli

Garðstaðir - 112 Rvk

360 fm hús sem skiptist í 2 íbúðir. 
Ath. skipti á minni eign í Grafarvogi
Allt húsið er á 97 m. Efri sérhæðin
191 fm með bílskúr á 59 m. Neðri
sérhæðin 175 fm á 38 m.

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Guðbjörg Róbertsdóttir lögg. fast.sali
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OPIÐ HÚS í dag 19 maí frá kl. 19:30 - 20:00

Hlynsalir 5 - 7.  201 Kópavogur

Nýleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð með sér inngangi af svölum af
afgirtum sólpalli. 
Stærð: 91,2
Herbergi: 3. 2 sv.herb. - 1 stofa 
þvottaherbergi innan íbúðar.
Íbúðin er laus við Kaupsamning. 
Verð 26,9 m.
Magnús S: 820 - 7336 tekur á móti gestum
Verið velkomin.

OPIÐ HÚS í dag 25. ágúst frá kl. 18:00 - 19:00
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 Varahlutir

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar 
í VW og Skoda. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 
1610 & 892 7852.

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla.  Opið virka daga frá kl. 9.00 
- 18.00.  Grænumýri 3 Mosfellsbæ  
www.bilapartar.is 

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

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

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

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

 Málarar

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

Inni-/útimálun
30 ára starfsreynsla. Vönduð vinnu-
brögð. Snyrtileg umgengni. Örugg 
mæting. Sanngjarnt verð. Björn s. 847 
5012.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

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

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetningum 

og fleira. Einnig tökum við að 
okkur niðurrif úr húsum og múr-

brot. Fljót og góð vinnubrögð. 
Tímavinna eða tilboð.

Upplýsingar í síma 899 2420 
Steingæði ehf.

Steinsögun, kjarnaborun, 
múrbrot.

Upplýsingar í síma 692 3237.

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

Magnhús ehf
Alhliða viðhald fasteigna, innan og 
utan. S. 847 6391 & 891 9890.

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.

parketogsmidar.is
Parketlagnir, parketslípun, gluggaskipti, 
þakviðgerðir, sólpallar og öll almenn 
smíðavinna. Uppl. í s. 896 9819.

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

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og 
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir 
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér 
að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, 
s. 860 1180.

Byggingarfélag getur bætt við sig verk-
um, tímavinna eða tilboð. Uppl. í s. 
847 1430.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuþjónusta
Kem á staðinn. 11 ára reynsla. Microsoft 
vottun. Miðnet ehf. Ríkharður s. 615 
2000.

Gagnaendurheimt. Tölvuviðgerðir íhlut-
ir Cisco og Microsoft vottun. S. 821 
6839, Stefán.

 Nudd

Whole body massage. Tel. 849 5247.

 Spádómar

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987. 

Visa/Euro
 Ef þig vantar hlustanda eða 

ráðgjöf, andleg leiðsögn, fyrir-
bænir, tarot. Fullur trúnaður. Er 
við alla virka daga frá hádegi til 

01 & um helgar frá kl. 12-03.
Visa/Euro.

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Ólöf spámiðill
Er á landinu. Leiðsögn, spádómar. 
Vantar þig hlustanda eða ráðgjöf. Spái í 
spil, tarrot o.fl. S. 901 5000 frá kl. 17-23, 
helgar 11-24. Geymið auglýsinguna

Símaspáin.
Ný tækifæri, vinnan, fjármálin, ástar-
málin, heilsan - fjarheilun/fyrirb. Spák. 
Yrsa. 908 6414 (199 mín.) 553 5395 
(173 mín.Visa/MC). Símat. 10-24. 
Hringdu núna!

Spámiðill les í spil g bolla tek,fyrirbænir 
tek fólk heim Andrea sími: 8491357

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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

 Til sölu

stubbahus.is
Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3 
stærðir á vegg og standur. Pöntunars. 
555 6200. stubbahus.is

Skrifstofuhúsgögn til sölu
Glæsileg borð og hillur úr hlyn ásamt 
skrifstofustólum. Nánari uppl. í s. 898 
6106.

Eftirlitsmyndaélar, mikið úrval kerfa. 
Leiga eða sala. videocom.is s. 588 
8850.

 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

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið 
úrval. Harmonikkukennsla. EG tónar, 
Rvk. s. 824 7610 & Ak. s. 660 1648.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Til bygginga

Hanna og smíða stiga. Fást á 
ýmsum byggingarstigum. Sérlausnir í 
þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 
894 0431.

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

www.hbnet.is: Járnaskúffur standard 
og sérsmíði, plötuplast og rósir, hand-
bindivír, galv. og svartur, Max bindivél-
ar, vír, og viðgerðarþjónusta, klippur, 
beygjuvélar ofl. HB Innflutningur ehf 
Skúlagötu 28, inn port frá Vitastíg, 101 
R. Símar: 5442055, 8686369, 8683101

40 feta einangraður gámur óskast. 
Tilboð með flutning 85 km í Grímsnesið, 
sem fyrst. 899-6480

 Verslun

 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

Svæðameðferð
Betri heilsa. Ert þú í líkamlegu og and-
legu ójafnvægi? Svæðameðferð gæti 
hjálpað þér. Tímapantanir í s. 848 7367, 
Ásta. ATH. ekki er um erótískt nudd 
að ræða!!!

Whole body massage Telepone 846 
4768.

Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

 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.
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 Kennsla

Nuddnám
www.nudd.is Uppl. í s. 557 5000 og 
895 7333. Nuddnám Akureyri-Rvk.

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW 
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

 Húsgögn

Sex Lundi hillur í ýmsum stærðum selj-
ast ódýrt (allar saman) s 8244432

 Dýrahald

Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolp-
ar. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 863 
0474 og www.123.is/manaskin

 Ýmislegt

 Fyrir veiðimenn

Góðir maðkar
Til sölu! Silungs og Laxa. Margra ára 
reynsla. S. 692 5133.

 Ýmislegt

Karlaraddir. Skemmtilegan kór vantar 
nokkrar karlaraddir. Fyrirhuguð ferð til 
Búlgaríu næsta vor. Vinsamlegast hafið 
samband við Hrafnhildi í síma 824-
0774 eða á manakorinn.is

 Húsnæði í boði

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

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

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.

Glæný, björt, stórglæsileg 4 herb. 
150 fm íbúð á efri hæð í Ásahverfi í 
Garðabæ til leigu. Bílageymsla. Verð 
eftir samkomulagi. ekkert fyrirfram. 
Uppl. gefur Haukur í s. 659-4406.

Vantar, fallega, skemmtilega og fjár-
hagslega heilbrigða leigjendur í 90 fm, 
3ja herbergja íbúð á jarðhæð í ein-
býlishúsi í Grafarholti. Langtímaleiga, 
130.000 á mánuði. Hafið samband við 
eiganda í s. 660 0088

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

3. herbergja íbúð. Góð íbúð til leigu á 
besta stað í 101 Rvk. Trygging. Laus 1. 
sept. Uppl. í s. 695 7045.

Til leigu við Sogaveg, Rvík. Flott ca. 110 
fm. íbúð á jarðhæð. Tvö svefnherbergi. 
Laus. Aðeins skilvísir reyklausir leigu-
takar koma til greina. Mánl. leiga 150 
þús. auk rafm. og hita. Áhugasamir hafi 
samband á ta@consultants.is

 Húsnæði óskast

50 ára kona óskar eftir íbúð til leigu. 
Reglusemi og skilvísum greiðslum heit-
ið. Meðmæli ef óskað er. S. 697 4235.

4-5herb húsnæði í 203 kóp þing 
eða hvörf óskast í langtímaleigu fyrir 
5manna fjölskyldu. uppl.899-0403

 Atvinnuhúsnæði

Iðnaðar- og lagerhúsnæði til leigu í 
Hafnarfirði. 80, 90, 180, 270 ferm. 4 og 
7 m lofthæð. Hagstæð leiga. Uppl. í s. 
660 1060 & 822 4200.

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

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2, 
og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, fyrir-
tæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vakt-
að. S. 564 6500. www.geymslaeitt.is

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

HÚSVAGNAGEYMSLA
Nýstandsett og upphitað hús á 
Eyrarbakka. Stærstu: 11.875 Stórir: 
9.875 Fellih: 7.375 á mánuði í 8 mán-
uði S. 564 6500.

 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

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

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.

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.

Villtu ganga til liðs við 
okkur?

Bakarameistarinn Smáratorgi, 
Mjóddinni, Húsgagnahöllinni, 

Suðurveri, Austurveri og 
Glæsibæ leitar eftir hressum og 
skemmtilegum einstaklingum 

til starfa. Í boði eru bæði hluta-
störf og fullt starf. Skemmtilegur 
vinnustaður og góð laun í boði 
fyrir rétt fólk. Íslenskukunnátta 

skilyrði.
Upplýsingar 897 5470 milli kl. 

9-16 Umsóknareyðublöð á net-
inu www.bakarameistarinn.is

Bakaríið Hagamel 67
Óskar eftir að ráða duglega og 

ábyrga manneskju til afgreiðslu-
starfa. Unnið er á vöktum eftir 

nánara samkomulagi.
Nánari uppl. veita Gunnar í s. 
8978 101 og Steinar í s. 860 

3147.

Veitingahús
Starfskraftur óskast í 80 % 

vinnu frá 1.sept ‘08. 20 dagar í 
mánuði, 13 dagvaktir og 7 morg-

unvaktir.
Uppl. í s. 843 9950.

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

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.

Vantar þig
Smiði, múrara, járnabindingamenn, 

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

Getur hafi ð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

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

Nánari upplýsingar eru gefnar í síma 4205700. 

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

Kringlunnar til sölu. Hagstæð og þægileg kaup. 

Upplýsingar veitir Kristinn í síma: 898-7924 

Til sölu

Atvinna

Bergur Steingrímsson
Löggiltur fasteigna-, 

fyrirtækja og skipasali
412 3300

bergurst@remax.is

Fr
u

m

RE/MAX Þing

Háholti 13-15

270 Mosfellsbæ

Sími: 412 3300
Þing

Högni K. HJÁ RE/MAX ÞING KYNNIR: ATH ! LÆKKAÐ VERÐ !Glæsi-
legt 4 herb. raðhús að Víðiteig 270 Mosfellsbæ. Mikið endurnýjuð 
eign með sér innang og hellulögðum pall í góðum garði. 

Verð: 28.600.000,- 
Stærð: 99
 4ja Herb.

Högni Kjartan Þorkelsson
Sölufulltrúi
412 3314
692 9532

hogni@remax.is

Víðiteigur 2E, 270 Mosfellsbæ 

Opið hús mán. kl. 16:30-17:00

Högni K.hjá RE/MAX ÞING kynnir: 
4ja herbergja íbúð m/bílskúr í nýlegu 3ja hæða fjölbýli.

Verð NÚ! 30.900.000,-
Stærð
4ra herb.

Högni Kjartan Þorkelsson
Sölufulltrúi
412 3314
692 9532

hogni@remax.is

Kristnibraut 37, 113 Reykjavík

Bókið skoðun í síma 692-9532

Högni K. hjá RE/MAX Þing Kynnir: Bjarta 3ja herbergja íbúð á 
annarri hæð með sér inngangi af svölum. Frábær fyrstu kaup!!

Verð: 21.500.000,-
Stærð: 89
Herb: 3

Högni Kjartan Þorkelsson
Sölufulltrúi
412 3314
692 9532

hogni@remax.is

Klukkurimi 35 - 112 Reykjavík

Opið hús mán. kl. 17:30-18:00

Högni K. hjá RE/MAX Þing Kynnir: Mjög notalega 2ja herbergja 
ósamþykkta íbúð með sér innagng í Gerðunum.

Verð: 13.900.000,-
Stærð: 48
Herb: 2

Högni Kjartan Þorkelsson
Sölufulltrúi
412 3314
692 9532

hogni@remax.is

Búðagerði 8 - 108 Reykjavík

Opið hús mán. kl. 18:30-19:00

Högni K. hjá RE/MAX Þing kynnir: Fallega 2ja herbergja íbúð í 
miðbænum á fyrstu hæð. Frábær fyrstu kaup!

Verð: 16.700.000,-
Stærð: 65
Herb: 2

Högni Kjartan Þorkelsson
Sölufulltrúi
412 3314
692 9532

hogni@remax.is

Bragagata 22 - 101 Reykjavík

Opið hús mán. kl. 18:30-19:00

Fasteignir
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Óskum eftir fólki í kvöld-og helgar-
vinnu. We need staff during the week-
end. Contact 844 7589, Loftur, eða á 
arnar@cafeoliver.is

HENDUR.IS
Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

Óska eftir konu til að gæta eins árs 
gamalli stúlku hluta úr degi. Uppl. í s. 
891 6529 Sigríður.

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki 
til starfa við úthringingar. Aukastarf 
með góðum tekjumöguleikum. Uppl. 
gefur Ingibjörg í síma 661 2826 & 
eli@tmi.is

Byggingarvinna - 
Egilsstaðir

Vantar menn í einingarverksmiðju og 
almenna byggingarvinnu. Malarvinnslan 
Hf. Uppl. veitir Ragnheiður s. 860 
0120.

Garðsauki ehf. óskar eftir að ráða starfs-
menn í yfirborðsfrágang lóða. Uppls. 
gefur Gylfi í s 899-2962

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

Óskum eftir að ráða duglegan mann 
með góða þjónustulund til starfa í fullt 
starf, eða auka starf. Íslenskukunnátta 
skilyrði. Uppl. í s. 568 2818. Skóarinn 
í Kringlunni.

Sjómenn ath!
Annan stýrimann, vélavörð og vana 
háseta vantar á 160 tonna netabát, 
vélastærð 682 kv. Uppl. í s. 699 6519.

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.

 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.

HENDUR.IS
Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu 
okkar.

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

Akurvellir 2
221 Hafnarfjörður
Vönduð eign - auðveld kaup

Stærð: 178 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 34.790.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
Góð yfirtakanleg lán. Íbúðin getur verið laus strax. Skipti  á minni eign í  Hafnarfirði  möguleg.  Íbúðin er öll
parketlögð með gegnheilu eikarparketi frá Agli Árnasyni. 24fm flísalagðar svalir með flottri lýsingu. Öll lýsing
er  hönnuð  hjá  Lumex.  Eldhúsinnrétting  úr  eik  frá  Modula.  Eldhústæki  eru  úr  burstuðu  stáli.  Einnig  getur
tvöfaldur ísskápur úr burstuðu stáli  fylgt. Glæsilegt baðherbergi með nuddbaðkari og sturtu. 26fm bílskúr
með geymslulofti.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Þórdís Hermanns.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

thordis@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 18:00 - 18:30

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

770 8100

699 5008

Saga Fasteignir ehf. - Sími 414 8800 - www.sagafasteignir.is

Sími 414 8800
Linda Wiium lögfr. og löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í KVÖLD KL. 20 - 21
Boðagrandi 6 - Rvk.

Fr
um

Falleg 2ja herbergja íbúð með endabílskúr. Frábært útsýni, frábær
eign. Laus strax. Verð 21,9 millj.

LAUST STRAX - TIL LEIGU - JARÐHÆÐ
Hlíðasmári 15, Kópavogur.

190 til 240 fm skrifstofu/verslunarhúsnæði á jarðhæð. Stórir
gluggar, smart lýsing. Miklir möguleikar. Má skipta í tvö pláss.
Hægt að hafa áhrif á skiptingu og leigja hluta af húsnæðinu.
Góð staðsetning, mikið auglýsingagildi.

Jón Gunnarson löggiltur fasteigna- og skipasali

Fr
u

m

Selvík 3, Reykjanesbær
Nýtt vandað atvinnuhúsnæði 

á góðum stað í Keflavík
Stærð á hverju bili er 155 fm.

Byggingaraðili:
Stálnes ehf.

Hafnargata 27 • 230 Keflavík 

Símar 421 1420 / 421 4288

asberg@asberg.is • asberg.is

Söluaðili: Ásberg Fasteignasala.

Stálgrindarhús með ál/tré gluggum.

Upphituð bílastæði fyrir hvert bil með snjóbræðslu.

Hiti í gólfum og sér inngangur og 4x4,2 metra innkeyrsluhurð í 

hverju bil.

6,3 metra lofthæð, möguleiki á að setja milliloft

Rafmagnstafla uppsett.

Húsið er staðsett rétt við Helguvík þar sem álverið mun rísa.

Verð aðeins frá 

kr. 17.200.000.-

Skútuvogur 1F
104 Reykjavík
Atvinnuhúsnæði! Til sölu eða leigu

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

Brunabótamat: 50.000.000
Bílskúr: Já

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

sg@remax.is

Nánari uppl. í síma 898 6106

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

898 6106

Fasteignir

Fasteignir
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– Mest lesið

Hjálpaðu

umhverfinu

með

Blaðberanum
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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Fjarðargötu 17 
Hafnarfirði
Sími 520 2600 
Fax 520 2601
Netfang: as@as.is 

www.as.is
Opið virka daga 

kl. 9–17

K á r i  H a l l d ó r s s o n ,  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i  –  J ó n a s  H ó l m g e i r s s o n  –  E i r í k u r  S v a n u r  S i g f ú s s o n ,  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i  –  M e l k o r k a  G u ð m u n d s d ó t t i r
J ó n  Ö r n  K r i s t i n s s o n ,  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i  -  B i r n a  B e n e d i k t s d ó t t i r  –  L a u f e y  L i n d  S i g u r ð a r d ó t t i r ,  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i  

Fr
um

ÁLFASKEIÐ - M. BÍLSKÚR
Falleg talsvert endurnýjuð 63,2 fm 2ja
herbergja íbúð á 4. hæð, auk 23,7 fm
bílskúrs. Verð 18,5 millj. 7347

HÓLABRAUT - LAUS STRAX
Góð 77,4 fm 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð í litlu fjölbýli á góðum og róleg-
um stað. LAUS STRAX. Verð 18,5
millj. 7731

ÁLFHOLT Falleg og björt 111,8 4ra
herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjöl-
býli, ásamt 10,7 fm aukaherbergi á
jarðhæð, samtals 123 fm Verð 27,6
millj. 7737

VESTURHÓP - FULLBÚIÐ Fal-
legt 205 fm einbýli í byggingu m/bíl-
skúr, lang komið í byggingu, 4
sv.herb. Verð 28,9 millj. 9757

LÓÐIR

REYNIFELL - FRÁB. STAÐ-
SETNING Flott 11.404 fm EIGNAR-
LÓÐ í landi Reynifells með glæsilegu
útsýni. Rafm/kalt vatn á lóðarmörk-
um. Verð 2,9 millj. 7601

DREKAVELLIR - SKIPTI
MÖGULEG Fallegt 183 fm einbýli á
einni hæð ásamt 30 fm bílskúr, sam-
tals 213,8 fm Skilast fullbúið að utan,
rúmlega fokhelt að innan. LAUST
STRAX. Verð 42,9 millj. 7351

ERLUÁS - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI Sérlega falleg 102 fm 4ra her-
bergja ENDAÍBÚÐ í fallegu fjölbýli.
SÉRINNGANGUR. Parket og flísar.
Verð 29,8 millj. 7636

KRÓKAHRAUN - LAUS STAX
Góð 88,8 fm 3ja til 4ra herbergja
ENDAÍBÚÐ á 1. hæð í klasahúsi á
sérlega góðum og rólegum stað í
Hrauninu í Hafnarfirði. Verð 22,4
millj. 7665

GRINDAVÍK

LEYNISBRAUT Fallegt 136,6 fm
einbýli á einni hæð, ásamt 49,3 fm
bílskúr á góðum stað í miðbæ
Grindavíkur. Verð 28,9 millj. 7824

AUSTURHÓP 14 OG 18 -
209,0 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb.
Verð 24,9 millj. 9656

EINBÝLI

VESTURVANGUR Fallegt 352 fm
einbýli á tveim hæðum á einum besta
útsýnisstað í hraunjaðri Norðurbæjar í
Hafnarfirði. Verð 75,0 millj. 7099

FAGRAKINN - SKIPTI Á
MINNA Virðulegt og vel viðhaldið
194,7 fm EINBÝLI á þremur hæðum,
ásamt 41,0 fm BÍLSKÚR, samtals
235,7 fm Verð TILBOÐ. SKIPTI
MÖGULEG Á MINNI EIGN. 7316

SUÐURBRAUT Falleg 100,9 fm
4ra herbergja íbúð á 3. hæð í góðu
litlu fjölbýli á góðum útsýnisstað. 3
möguleg 4 svefnherbergi. Verð 23,5
millj. 7539

HÁHOLT - SÉRINNGANGUR
Falleg 3ja herbergja íbúð, 109 fm á
jarðhæð með sér inngangi. Falleg og
vel með farin íbúð, verönd, laus fljót-
lega. Verð 25,5 millj. 7481

LITLUVELLIR - mikið endur-
nýjað Fallegt og mikið endurnýjað
61,3 fm 2ja herb. raðhús á góðum
stað. Verð 13,9 millj. 7777

SUÐURGATA - SKRIF-
STOFUHÚSNÆÐI - SAND-
GERÐI Gott og bjart 233,5 fm skrif-
stofuhúsnæði á fráb. stað í miðbæ
Sandgerðis. Verð 24,9 millj. Húsið
er tvískipt, öruggir leigutakar. Al-
mennt gott ástand eignar. 7262

TÚNGATA - ÁLFTANES Fallegt
velviðhaldið 134,7 fm einbýli á einni
hæð, ásamt 34,4 fm bílskúr, samtals
169,1 fm á góðum og rólegum stað.
Verð 47,5 millj. 7817

GUNNARSSUND - LAUST
STRAX Fallegt 127 fm einbýli á frá-
bærum stað í miðbæ Hfj. 3 sv.herb.
Verönd, svalir og fallegur garður.
Verð 32,4 millj. 7051

BREIÐVANGUR - GLÆSILEG
Mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð,
ásamt bílskúr á 2. hæð í fjölbýli. Nýl.
innréttingar og tæki, granít á borðum,
parket og granít á gólfum. Arinn í
stofu. Verð 26,9 millj. 6575

HRINGBRAUT - 3JA TIL 4RA
Herb. Falleg talsvert endurnýjuð
80,0 fm 3ja til 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð í góðu tví-/fjórbýli á góðum stað
í suðurbænum. Verð 19,9 millj. 7439

ÁRNASTÍGUR - LAUST
STRAX NÝLEGT og GLÆSILEGT
133 fm ENDARAÐHÚS á einni hæð
með BÍLSK., á góðum og rólegum
stað í nýl. hverfi. Verð 24,9 millj. 7606

VALBRAUT - GARÐUR Fallegt
182 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb.
Verönd m/skjólveggjum. Verð 23,8
millj. 6779

FÍFUMÝRI - GARÐABÆR Sér-
lega fallegt 227,7 fm EINBÝLI á tveim
hæðum, ásamt 40,1 fm BÍLSKÚR,
samtals 267,8 fm. Stutt í leik- barna-
og framhaldsskóla, sund og fl. 7773

RAÐ- OG PARHÚS

BREKKUHLÍÐ Sérlega fallegt full-
búið 169,0 fm PARHÚS á tveimur
hæðum, ásamt 36,0 fm BÍLSKÚR,
samtals 205,0 fm á frábærum stað í
Hlíðunum í Hafnarfirði. 7820

LÆKJARGATA - MEÐ BÍL-
SKÚR - LÆKKAÐ VERÐ Glæsi-
leg 127 fm 3ja til 4ra herb. ENDA-
ÍBÚÐ á 2. hæð í fallegu nýlegu
LYFTUHÚSI, ásamt 28 fm BÍLSKÚR.
Frábært útsýni. Verð 39,9 millj. 7412

BURKNAVELLIR Vorum að fá í
einkasölu gullfallega endaíbúð í að-
eins sex íb. stigagang. Ljósar innrétt-
ingar. Verð 22,9 millj. 7336

BAÐSVELLIR Fallegt talsvert
endurnýjað einbýli á einni hæð,
ásamt bílskúr á mjög góðum stað í
útjaðri bæjarins. 4 svefnherbergi.
Verð 28,5 millj. 7525

LANDIÐ

HEINABERG - ÞORLÁKS-
HÖFN Fallegt einbýli 176,4 fm, ein-
býli. MIKIÐ ENDURNÝJAÐ. Fallegt
og vel við haldið hús á góðum stað.
Verð 29,9 millj.  7554

ÞINGVAÐ - NÝTT OG
GLÆSILEGT Nýtt sérlega fallegt
217,9 fm einbýli á einni hæð, ásamt
34,3 fm bílskúr, samtals 252,2 fm á
góðum stað. Vandaðar innréttingar,
tæki, gólfefni og fl. 7769

MIÐVANGUR - ENDARAÐ-
HÚS Fallegt 187 fm endaraðhús á
góðum stað með bílskúr og sólstofu.
Fjögur herbergi. Glæsilegur garður.
Verð 44,9 millj. 7770

LYNGMÓAR - MEÐ BÍLSKÚR
Falleg 113 fm 4ra til 5 herbergja END-
AÍBÚÐ á 2. hæð m/BÍLSKÚR í góðu
6 íbúða húsi í HJARTA GARÐABÆJ-
AR. Stórar svalir. Góð staðsetning.
Verð 28,7 millj. 7250

ÁLFASKEIÐ Góð 125,7 fm íbúð á
efstu hæð m/bílskúr. 2 sv.herb. Suð-
vestursvalir. Flott útsýni. Verð 21,9
millj. 7254

SUÐURHÓP 1- FYRIR 50
ÁRA OG ELDRI NÝLEG, SÉR-
LEGA FALLEG 123,9 fm 3ja herb.
ENDAÍBÚÐ Á 2. hæð, ásamt STÆÐI Í
BÍLAGEYMSLU í nýlegu glæsilegu
LYFTUHÚSI. Verð 27,2 millj. 7500

HÓLSVEGUR - BOLUNGAR-
VÍK 259,1 fm einbýli m/bílskúr. 4
sv.herb. Tvær íbúðir eru í húsinu en
hægt að nota sem eina líka. Verð
10,9 millj. 7197

NORÐURTÚN - ÁLFTANES
Einstaklega fallegt og mikið endurnýj-
að einnar hæðar einbýli. Glæsilegur
garður og pallar. Eign sem Verður að
skoðast. Verð 53,6 millj. 7670

LINDARFLÖT - GARÐABÆR
Sérlega gott einnar hæðar einbýli á
Flötunum í Garðabæ. Góður bílskúr
og stór lóð. Verð 56,9 millj. 7662

ERLUÁS - ENDARAÐHÚS
Fallegt ENDARAÐHÚS 162,4 fm, þar
af bílskúr ca 20 fm 4 svefnherbergi.
Stórar svalir 42,5 fm Fallegur garður.
7350

HÆÐIR

ÖLDUSLÓÐ m/BÍLSKÚR Fal-
leg 129,7 fm NEÐRI HÆÐ, ásamt
22,2 fm BÍLSK. í þríb. Nýtt rafm. og
lekaliðatafla, nýir tenglar. Ný innrétt. í
eldh., stáltæki. Verð 35,8 millj. 7658

SUÐURBRAUT Rúmgóð 112,3
fm endaíbúð á 3. hæð. 3 sv.herb.
Hús nýlega viðgert að utan. Frábært
útsýni. Verð 24,3 millj. 7065

3JA HERB.

SKEGGJAGATA - R.VÍK Góð
3ja herb. 62,3 fm íbúð á 2. hæð í þrí-
býli. RÓLEGUR OG GÓÐUR STAÐ-
UR. Verð 16,9 millj. 7829

LAUFVANGUR Góð 89 fm íbúð á
2. hæð. 2 sv.herb. Suðvestursvalir.
Stutt í þjónustu. 7114

ESKIVELLIR Falleg 85,0 fm
enda/-horníbúð á jarðhæð. 2 sv.herb.
Verönd m/skjólveggjum. Verð 20,5
millj. 7098

BORGARHRAUN - TVÆR
ÍBÚÐIR EF VILL GLÆSILEGT
MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 113,6 fm EIN-
BÝLI á einni hæð, ásamt 51 fm BÍL-
SKÚR og 33,1 fm SKÁLI, eða sam-
tals 197,7 fm Verð 36,8 millj. 4660

HÓLAVELLIR - LAUST
STRAX Talsv. endurn. 136,1 fm
einbýli. Teikn. af 51,5 fm bílsk. fylgja.
4 sv.herb. Verð 25,5 millj. 7215

ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK Fal-
legt 94,2 fm einbýli á góðum stað. 4
sv.herb. Verð 9,8 millj. 6270

ATVINNUHÚSNÆÐI

GRANDATRÖÐ - LAUST
FLJÓTLEGA Nýlegt og glæsil at-
vinnuh. (ENDABIL) á góðum stað.
Hæðin er 201,2 fm og milliloft
73,5 fm. Verð 49,5 millj. 7510

SUÐURGATA - BÍLSKÚR
Björt og vel skipulögð 171 fm hæð
m/bílskúr í fjórbýli. 4. sv.herb. SV-
svalir. Verð 35,8 millj. Góð eign þar
sem Verðið er einungis 209 þús. á fm
7553

HRÍSMÓAR - LYFTUHÚS Fal-
leg 111,3 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í
LYFTUHÚSI, ásamt bílastæði í bíla-
geymslu á góðum stað í miðbæ
Garðabæjar. 7767

TUNGUVEGUR HAFNAR-
FIRÐI Kósý 63,7 fm neðri hæð í tví-
býli. Svefnh., stofa og borðstofa, sem
hægt væri að breyta í herbergi. Sér-
inngangur. Verð 15,5 millj. 6851

VESTURHÓP Nýtt og glæsilegt
204,7 fm einbýli m/bílskúr á góðum
stað. 4 sv.herb. Skipti möguleg. Verð
37,9 millj. 6195

STAÐARSUND - GRINDAVÍK
- 3 BIL EFTIR Ný 100 fm atvinnu-
bil, með mögulegt 40 fm milliloft.
Stórar innkeyrsludyr, hiti í gólfi, mikil
lofthæð. Afhendist strax. Verð frá
11,5 millj. 9644

ERLUÁS - EINBÝLI Á 1 HÆÐ
Fallegt 194 fm einbýli á einni hæð
með innb. bílskúr. Góð staðsetning
og stórir pallar. Verð 62 millj. 7516

4RA TIL 7 HERB.

BOGAHLÍÐ - REYKJAVÍK Góð
136 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. 4
svefnh., möguleiki á fimmta. Björt og
falleg eign, Verð 34 millj. 7822

KELDUHVAMMUR - ÚTSÝNI
Falleg 86,7 fm 3ja herbergja risíbúð í
góðu þríbýli á góðum og rólegum út-
sýnisstað. Verð 17,9 millj. 7766

2JA HERB.

ESKIVELLIR - LYFTUHÚS
LAUS STRAX NÝLEG GLÆSILEG
76,9 fm 2ja herb. íbúð á 4. hæð.
Frábært útsýni. Verð 20,5 millj. 7780

VESTURHÓP - LAUST STRAX
Fallegt og fullbúið 160 fm parhús
m/bílskúr, lofhæð mikil í bílksúr. 3-4
sv.herb. Afhending strax. Áhv. Íbúð-
alsj. 18,0 millj. Verð 34,9 millj. 6730

TRÖNUHRAUN – HF Gott 258,4
fm atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum
sem skiptist niður í 138,4 fm fm
gólfflöt, ásamt ca: 120,0 fm milliloft.
Verð 36 millj. 7541

MJÓSUND - SKIPTI Á EIGN
ÚTI Á LANDI Fallegt talsvert END-
URNÝJAÐ EINBÝLI á frábærum stað
í hjarta Hafnarfjarðar. SKIPTI MÖGU-
LEG Á EIGN ÚTI Á LANDI. Verð 28,7
millj. 7432

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT



4 LEIKSÝNINGAR Á EINUNGIS 8.900 kr.
Meiri snerpa Þú átt valið
Hver leiksýning er sýnd þétt og í takmarkaðan tíma. Það er því 
um að gera að skipuleggja leikhúsárið fyrirfram og tryggja sér 
miða á þær sýningar sem heilla mest.

Þú velur þær fjórar sýningar sem þér finnst mest 
spennandi af glæsilegri dagskrá Borgarleikhússins.

Áskriftarkort
Hringdu í síma 568 8000 eða farðu á borgarleikhus.is
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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

Jæja þá! Þá byrjum við á 
að heimsækja mömmu og 
pabba í bústaðinn! Verðum 

að taka með okkur 
málningarföt!

Frábært!

Svo höldum við áfram 
norður  eftir og tjöldum þar! 

Vikuna eftir það verður þú að 
vera heima á meðan ég vinn! 
Og öfugt vikuna þar á eftir!

Vikuna eftir það koma Marta 
og krakkarnir í heimsókn! 
Svo klárum við þetta með 
fótboltamótunum tveimur! 
Og förum svo aftur í vinnu 

10. ágúst!

Manstu þegar 
sumarfríið var 

í alvörunni 
frí?

Ég finn að 
ég hlakka 
svolítið til 
10. ágúst!

Ég lofa að 
passa þig alltaf.

Gúú!

Hvað sem gerist 
mun ég alltaf 

passa þig.

Takk, 
pabbi.

Sama hvort þú vilt 
það eður ei mun ég 

alltaf passa þig.

1 árs gamall 7 ára gamall 15 ára gamall

Brrrr, það 
stefnir allt í 
snjóstorm!

Róleg, Magga 
mín, við erum 
búin undir það 

versta. Litli bleiki ullarsokkur. 
Litli bleiki ullarsokkur.

Bless, 
pabbi. Bless, 

Hannes. 
Við sjá-

umst aftur 
í kvöld!

Ég kem varla 
handleggjunum 

utan um magann 
á pabba lengur

Ekki ég 
heldur

Foreldrar! 
Þeir vaxa 
svo hratt!

Ég hata þegar þú kallar 
mig óákveðinn ... eða, 
hata kannski ekki, það 
er fullharkalegt - eða 
nei! Mér er sama ... ég 

meina, ekki alveg, en ...

OPIÐ 12-22 ALLA DAGA · SKEIFAN 17 · 550 4400

SPILAÐU MEIRA
- BORGAÐU MINNA!

SVONA VIRKAR GAMESTÖÐIN

KAUPTU LEIKJATÖLVUR EÐA
LEIKI Á ÓTRÚLEGUM KJÖRUM!3

SKIPTU ÞEIM UPP Í...
EÐA FÁÐU PENINGINN!2

1 KOMDU MEÐ GÖMLU
LEIKINA EÐA LEIKJATÖLVUNA

  999,-
 EF ÞÚ SKILAR INN 3
GÖMLUM PS3 LEIKJUM!

  999,-
 EF ÞÚ SKILAR INN 3
GÖMLUM PS3 LEIKJUM!

  999,-
 EF ÞÚ SKILAR INN 3
GÖMLUM PS3 LEIKJUM!

  999,-
 EF ÞÚ SKILAR INN 3
GÖMLUM PS3 LEIKJUM!

  999,-
 EF ÞÚ SKILAR INN 3
GÖMLUM PS3 LEIKJUM!

  999,-
 EF ÞÚ SKILAR INN 3
GÖMLUM PS3 LEIKJUM!

  999,-
 EF ÞÚ SKILAR INN 3
GÖMLUM PS3 LEIKJUM!

  999,-
 EF ÞÚ SKILAR INN 3
GÖMLUM PS3 LEIKJUM!

 EF ÞÚ SKIPTIR 3 PS3 LEIKJUM
   UPP Í NÝJANN BORGAR ÞÚ AÐEINS

 999,-
Ég bjó fyrir nokkrum árum í Austurríki og 
þar kynntist ég hinni margrómuðu skipu-
lagshæfni Þjóðverja. Nema ólíkt mörgum 
öðrum fannst mér hún æðisleg og mig 
langaði að verða jafn fær í að skipu-
leggja og plana og þeir. Allt gekk 
eins og vel smurð vél, strætis-
vagnar gengu á réttum tíma, fólk 
mætti í boð og veislur á slaginu 
og samkomur voru skipulagðar 
út í þaula með nokkurra vikna 
fyrirvara. Mörgum þykir þetta 
eflaust mjög óspennandi en ég er á 
öðru máli. Ég hef margoft lent í því að 
bjóða gestum í mat og á tilsettum tíma er ég 
búin að dekka borð og maturinn næstum til. 
Svo tekur við biðin eftir gestunum og á 
meðan kólnar maturinn. Ég hef líka orðið 
vitni að því þegar einn fjölskyldumeðlimur 
stóð í ströngu við að skipuleggja litla 
helgarferð út á land. Það gekk ekki betur en 

svo að á nokkurra mínútna fresti hringdi 
einhver gesturinn og afboðaði sig og stuttu 
seinna boðaði sig á ný. Bílar fylltust og 
tæmdust á víxl og aumingja skipuleggjand-
inn vissi aldrei hvort hann ætti að gera ráð 

fyrir tíu manns í mat eða einungis 
fjórum. Ég dró mig fljótlega í hlé og 
lét greyið fjölskyldumeðliminn takast 
á við þetta einan enda getur það tekið 
á taugarnar að standa í svona 
hringavitleysu.

Mér finnst það ósiður að geta ekki 
mætt á réttum tíma og láta fólk bíða 

eftir sér og mér finnst að Íslendingar 
mættu taka Þjóðverja sér til fyrirmyndar 
þegar kemur að stundvísi og skipulagi. Þó 
það sé óþarfi að ganga jafn langt og 
Þjóðverjinn hvað þetta varðar þá gætum við 
í það minnsta lært að mæta á réttum tíma í 
matarboð svo að gestgjafinn þurfi ekki að 
bjóða upp á kalda sósu með volgu kjöti.

Óstundvísi og óskipulag

NOKKUR ORÐ
Sara 

McMahon
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Bókin er kveðja höfundar til jarð-
lífsins, lofsöngur um litbrigði 
jarðar og óttalaus sátt við ævilok-
in. Ljóðin eru persónuleg; orð-
varar hugleiðingar um samspil 
manns og náttúru og minningar 
liðinna daga, ferðalag um farinn 
veg með feigðina ávallt í baksýn-
isspeglinum. Ljóðin einkennast 
af bjartsýni, trú, von, sátt, sól og 
skugga, sjálfsögðum veðrabrigð-
um, hugdirfð og sálarró, fullvissu 
um framhald, vitund um nýjan 
dag að morgni hverrar nætur. 
Dauði ljóðanna er söknuður en 
ekki endalok, sorgin er þeirra 
sem eftir lifa. 

Vitnisburður bókarinnar um 
þessa fullvissu um eilífð er nátt-
úran sjálf og fegurð sköpunar-
verksins, birtingarmynd almætt-
isins í ásjónu móður jarðar. 
Vitnisburðurinn er hvorki engill 
né framliðinn svipur, hvorki 
barnatrú né biskupsvatn, heldur 
kirkjulækurinn sjálfur, guðsorð-
ið í gjálpi vatnsins, lífsandinn í 
ljósi sólar, máttarvöld „morgun-
dýrðarinnar“ (57). Lausnarinn 
býr í brjósti mannsins, með orð-
spori sínu gengur hann á vatni. 

Vilji hans er frjáls og valið „sífellt 
innan seilingar“ (28): 

„… kaleikur bölsýni og kjarkleys-
is, 
fleytifullur af myrkri.  
Fjær stendur bikar vonar og 
bjartsýni,
barmafullur af ljósi.
Teygðu þig í hann“. 

Heilræði og hvatning af þessu 
tagi einkenna bókina, skáldið 
ávarpar þá lesandann en „þú“ er 
jafnframt óákveðið fornafn 
(maðurinn almennt) og vísar að 
auki beint til höfundar – sem er 
sérkenni bókarinnar. Skáldið 
ávarpar þá höfund sinn, hvetur 
hann til dáða og hughreystir í 
annarri persónu eintölu, eins og 
rödd að handan eða opinberun 
lífsvonar úr eigin sálarkirnu sem 
öðlast hefur sýn til eilífðar og 
kappkostar að koma henni í orð. 
Göfug ætlun og góður ásetning-
ur en orðin sjálf vandlega rit-
skoðuð í ljósi liðinnar hefðar og 
reiða sig oft á heimaríkan höfuð-
staf.

Bókin er sér meðvituð um bók-
legan bakhjarl sinn, hæverska 
höfundar birtist í ljóðformi sem 
nánast keppist við að sigra hvorki 
áhrifavaldinn né efnistökin. 
Virðing skáldsins fyrir töfrum 
föðurlandsins og skáldmæltum 
börnum þess birtist í lítillæti 
gagnvart frumsköpun, auðmýkt 
gagnvart þeirri hyggju að skáld-
skapurinn sjálfur sé vitnisburð-
ur ódauðleika. 

Skáldið fetar fótspor feðranna, 
vísvitandi f fyrir f, lofar allt og 
alla sem á sig orka en lítur ekki á 
það sem hlutverk sitt að reynast 
jörðu jafnoki, ekki í list eigin 
ljóða - mannorð þeirra er hei-
lindi, ekki sigurorð. Ofstuðlun og 
ofskýring einstakra ljóða er þá 
stílbragð eða eins konar sáttmáli 
við liðna tíð, lofgjörð „lognöld-
unnar“, hugheil uppgjöf gagn-
vart ósigrandi dýrð almættis og 
reglu. 

Mér verður hugsað til höfund-
ar Lilju, bróður vors. Hann stend-
ur í sömu sporum, eins og allir 
fyrr eða síðar, feigðin kallar. 

Hann óttast svo um sálu sína á 
dómsdegi og illt orðspor að ein-
ungis ákall sem öllu tekur fram 
er áður hefur verið á tunguna 
ritað er tekið til greina sem mót-
rök. Saksóknarinn með horn og 
hala. Og Egill finnur upp enda-
rímið til að bjarga sér hérnameg-
in. Nú er öldin önnur, skáldið 
raðar saman af lítillæti „agnar-
smáum brotum“ og óttast ekki 
dóm, þarf ekkert að sanna fyrir 
rétti, gengur á traustu vatni til 
móts við himinbjarta vissu.  

Bókin sjálf er afar vandaður 
og fallegur prentgripur, minnis-
varði um virtan útgefanda, verk-
lag til fyrirmyndar. 

Ljúf bók og bjartsýn svo af 
ber, lýsir upp skammdegi ævi-
kvöldsins. Einföld ljóð, ekki 
margslunginn skáldskapur en 
hugþekkur.     Sigurður Hróarsson

Hugþekkur skáldskapur

BÓKMENNTIR
Agnarsmá brot úr eilífð
Ljóð eftir Ólaf Ragnarsson
Veröld 2007

★★★
Hugþekkur skáldskapur

BÓKMENNTIR Ljóðabók Ólafs Ragnars-
sonar, blaðamanns, ritstjóra og 
útgefanda, segir Sigurður Hróarsson 
einfaldan en hugþekkan skáldskap.
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HVER VINNUR!

12.

KEMUR Í VERSLANIR 28. ÁGÚST
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L.I.B.Topp5.is

Yfir 60.000 manns

STÆRSTA OPNUN Á ÍSLANDI FYRR OG SÍÐAR

Ásgeir j - DV

TSK - 24 stundir

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK
KRINGLUNNI

STAR WARS kl. 5:45 - 8 L

GET SMART kl. 8 - 10.20 L

WALL-E m/ísl. tali kl. 5:45 L

THE BANK JOB kl 10:10 16

STAR WARS kl. 3:40D - 5:50D - 8 - 10:20 L

GET SMART kl. 5:50 - 8D - 10:20D L

THE MUMMY 3 kl. 5:50 - 8 - 10:20 12

DARK KNIGHT kl. 5 - 8  - 10:20 12

DARK KNIGHT kl. 5 - 8 VIP
WALL-E m/ísl. tali kl. 3:40 L

MAMMA MÍA kl. 3:40 - 5:50 - 8 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 3:40 L

GET SMART kl. 8D - 10:20D L

STAR WARS kl. 6:20D L

DARK KNIGHT kl. 8:30 sýnd í sal 1 vegna eftirspurnar 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 5:50D L

WALL-E m/ensku tali kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

STAR WARS kl. 5:40 - 8 L

GET SMART kl. 8 - 10:20 7

MAMMA MÍA kl. 5:40 síð. sýn. L

DECEPTION kl. 10:20 14

STAR WARS kl. 6 - 8 L

GET SMART kl. 8 - 10 L

WALL-E. m/ísl. tali kl. 6 L

THE MUMMY 3 kl.  10:20 12

Saga George Lucas heldur áfram

Upplifðu Star Wars eins og þú 
hefur aldrei gert áður

Guðrún Helga - RúvTommi - Kvikmyndir.is

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE ROCKER kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15 7

GET SMART kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15 L

WALL–E – ÍSLENSKT TAL kl. 3.30 og 5.45 L

MUMMY 3 kl. 8 12

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

7
16
12
12
L
L
L
12

X - FILES kl. 6 - 8 - 10.10
MAMMA MIA     kl. 6 - 8 - 10.10

16
L

THE ROCKER kl. 5.40 - 8 - 10.20
X - FILES kl. 8 - 10.20
SKRAPP ÚT kl. 3.30 - 8 - 10
THE LOVE GURU kl. 4 - 6
WALL-E ÍSL. TAL    kl. 3.30D - 5.45D

MAMMA MIA kl. 5.30D - 8D - 10.30D

MAMMA MIA LÚXUS kl. 5.30D - 8D - 10.30D

THE MUMMY 3 kl. 3.30D

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. 5.30 - 8 - 10.30
SKRAPP ÚT  kl. 6 -  8 - 10
THE DARK KNIGHT kl. 6 -  9 
MAMMA MIA kl. 5.30  - 8 - 10.30

5%

5%

SÍMI 551 9000

16
12
16
L

X - FILES kl. 5.40 - 8 - 10.20
LOVE GURU kl. 6 - 8 - 10
THE STRANGERS kl. 6 - 8 - 10
MAMMA MIA kl. 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!
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MULDER OG SCULLY ERU MÆTT AFTUR Í
FRÁBÆRRI SPENNUMYND Í ANDA ÞÁTTANNA.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Mánudagur 25. ágúst 2008

➜ Viðburður

20.00 Norræn samvinna – 1978 
Þar sem 40 ár eru liðin frá vígslu 
Norræna húsins, stendur þar yfir 
fjölbreytt dagskrá til 1. september. Í 
kvöld mun Björgvin G. Sigurðsson, 
samstarfsráðherra Norðurlanda, 
ræða um norrænt samstarf. 
Þorbjörn Broddason prófessor segir 
frá stöðu Norræna hússins árið 
1978 og fram til dagsins í dag. Egill 
Ólafsson og Valgeir Guðjónsson 
flytja vinsæla dægurtónlist frá átt-
unda áratugnum. 

➜ Stuttmyndir

Reykjavík Shots&Docs Heimildar- 
og stuttmyndahátíð í Austurbæ, 
Snorrabraut 37.
15.00 Mini Panorama heimildar-
myndir
17.10 Los Angeles Plays Itself 
22.00 USA vs. Al-Arian Miðasala 
opnar kl. 14.30. Nánari upplýsingar á 
http://www.shortdocs.info

 ➜ Ljósmyndir

Ragnheiður Arngrímsdóttir er með 
ljósmyndasýninguna „Hvað ætlar þú 
að verða“ á Ráðhústorgi á Akureyri. 
Sýningin verður til 31. ágúst. 

➜ Myndlist

Hlynur Hallsson er með yfirlits-
sýningu sem samanstendur af eldri 
og nýrri verkum. Sýningin stendur 
yfir til 28. september. Nýlistasafnið, 
Laugavegi 26. Opnunartími mán.-fös. 
10-17, lau. 12-17. 

➜ Myndlist

Steingervingar Elín Edda Árnadóttir 
sýnir kolateikningar í Studio Stafni, 
Ingólfsstræti 6. Opið alla daga frá 
12-17. 

➜ Sýning

Ljós í myrkri Sýning á nýjungum 
í raflýsingu og hönnun í húsi 
Orkuveitunnar. Sýningin stendur til 
26. september og er opin frá 9-16 
alla virka daga. 
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Svo virðist sem niðurstaða sé að 
fást í lagadeilu á milli eftirlifandi 
meðlima hljómsveitarinnar The 
Doors sem hefur staðið yfir í 
fimm ár. Deilan hófst þegar 
hljómborðsleikarinn Ray Manza-
rek og gítarleikarinn Robby Kri-
eger fóru í tónleikaferð ásamt 
söngvaranum Ian Astbury undir 
nafninu The Doors of the 21st 
Century. Fyrrum trommara The 
Doors, John Densmore, var ekki 
skemmt og höfðaði mál gegn 
fyrrverandi félögum sínum fyrir 
að nota nafnið The Doors án síns 

samþykkis. Einnig höfðuðu fjöl-
skyldur söngvarans sáluga, Jims 
Morrison, og eiginkonu hans, 
Pamela Courson, mál gegn Manz-
arek og Krieger af sömu ástæðu.

Fyrir þremur árum úrskurð-
uðu dómstólar að Manzarek og 
Krieger mættu ekki nota nafnið 
The Doors á tónleikaferðum 
sínum og skikkaði þá til að greiða 
yfir tvö hundruð milljónir í 
skaðabætur. 

Félagarnir áfrýjuðu málinu en 
töpuðu því nú fyrir hæstarétti 
Kaliforníu.

Doors-máli að ljúka

MANZAREK OG KRIEGER Félagarnir tveir fóru í tónleikaferð undir nafninu The Doors 
of the 21st Century.

Kanadíska söngkonan Avril Lavigne hefur 
loks fengið leyfi til að halda tónleika í Mal-
asíu, en þeir höfðu áður verið bannaðir þar 
sem söngkonan þótti of kynþokkafull. 

Avril Lavigne hafði áformað tónleika í Malasíu 29. 
ágúst, en fyrr í mánuðinum lýsti ríkisstjórnin því 
yfir að þeim yrði aflýst – að stóru leyti vegna þess að 
þeir þóttu ekki við hæfi einungis tveimur dögum 
fyrir þjóðhátíðardag Malasíu. „Það samræmist ekki 
anda þjóðhátíðardagsins. Ef við leyfum tónleikana 
vinnur það gegn því sem við erum að undirbúa fyrir 
þjóðhátíðardaginn,“ sagði fulltrúi menntamálaráð-
herra um ákvörðunina, sem var tekin eftir að 
ungliðahreyfing bókstafstrúarhóps mótmælti 
tónleikunum á grundvelli þess að Lavigne væri „of 
kynþokkafull“. „Við viljum ekki að fólkið okkar, 
unglingarnir okkar, verði fyrir áhrifum frá sýning-
unni. Við viljum snyrtilega listamenn, listamenn sem 
eru góðar fyrirmyndir,“ sagði fulltrúi þeirra.  
Listamönnum sem heimsækja Malasíu eru settar 
nokkrar reglur. Þeir þurfa meðal annars að klæðast 
fötum sem hylja þá frá öxlum til hnjáa, og fötin 
mega ekki vera skreytt óviðeigandi myndum, eða 
myndum tengdum eiturlyfjum. Listamenn mega ekki 
heldur öskra, hoppa, faðmast eða kyssast á sviði. 
Hvað Avril hefur gert til að sannfæra yfirvöld um að 
hún sé ekki of kynþokkafull, eða hætt að öskra, er 
ekki vitað, en hún lýsti því yfir að hún hefði fengið 
grænt ljós á tónleikana. „Ég er nú þegar búin að selja 
tíu þúsund miða þarna, svo ég mun syngja fyrir 
aðdáendur mína,“ segir Lavigne. „Ég hef fengið 
grænt ljós frá ríkisstjórninni og ætla bara að halda 
sýningu og skemmta mér vel,“ segir hún.

Avril ekki of kynþokkafull

SYNGUR Í MALASÍU Avril Lavigne hefur loks fengið grænt ljós 
frá ríkisstjórn Malasíu um áformaða tónleika þar í landi.  
 NORDICPHOTOS/GETTY
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Fyrsta plata rokkaranna í AC/DC í 
átta ár nefnist Black Ice og 
kemur út 20. október. Fimmtán 
lög verða á plötunni sem fylgir á 
eftir Stiff Upper Lip sem kom út 
árið 2000. Til að fylgja plötunni 
eftir ætlar AC/DC í tónleikaferð 
um heiminn sem hefst seint í 
október. Fyrsta smáskífulagið, 
Rock N´Roll Train fer í útvarps-
spilun í lok ágúst.

Auk nýju plötunnar er væntan-
legur í næsta mánuði DVD-
mynddiskurinn No Bull: The 
Director´s Cut sem var tekinn upp 
á tónleikum í Madrid árið 1996. 

AC/DC gefur 
út Black Ice

AC/DC Rokkararnir í AC/DC ætla að gefa 
út sína fyrstu plötu í átta ár.

Dave Grohl og félagar í Foo 
Fighters ætla að gefa út safnplötu 
með sínum bestu lögum 10. 
nóvember. Á plötunni, sem 
nefnist einfaldlega The Best Of, 
verða einnig tvö ný lög og kemur 
annað þeirra út á smáskífu 27. 
október.

Ekki hefur verið gert opinbert 
hvaða lög verða á plötunni en 
slagarar á borð við My Hero, 
Everlong, Learn to Fly og Times 
Like These eru líklegir kandídat-
ar. Foo Fighters hafa gefið út sex 
plötur á ellefu ára ferli sínum. Sú 
síðasta, Echoes, Silence, Patience 
& Grace, kom út í fyrra.

Safnplata frá Foo Fighters

FOO FIGTHERS Rokkararnir í Foo Fighters 
ætla að gefa út safnplötu í nóvember.

Britney Spears og fyrrverandi 
kærasti hennar, Justin Timber-
lake, munu ná saman á ný í dúett á 
nýjustu plötu Britneyjar. 

Parið átti að syngja saman á síð-
ustu plötu hennar, Blackout. Söng-
konan skrópaði hins vegar í hljóð-
verið, þar sem Timbaland og 
Justin biðu hennar. Justin lýsti þá 
yfir miklum áhyggjum af vinkonu 
sinni og vildi allt fyrir hana gera 
til að koma söngferli hennar aftur 
í samt form. Nú horfir aftur allt til 
betri vegar hjá Britney. 

Saman á ný

LEIÐA SAMAN HESTA SÍNA Justin vill 
syngja með Britney á nýrri plötu hennar, 
en þau sjást hér saman árið 2000. 

NORDICPHOTO/GETTY
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Tónlistarmaðurinn Gunnar 
Örn Tynes dvaldist í sumar 
í hinum afskekkta Galtar-
vita á Vestfjörðum, en vinn-
ur nú að upptöku nýjustu 
plötu hljómsveitarinnar 
Múm – þar sem meðal ann-
ars er notast við hljóðnema 
úr skriðdrekahlutum.

Tónlistarmaðurinn Gunnar Örn 
Tynes dvaldist í sumar um nokkurt 
skeið í hinum afskekkta Galtarvita 
á Vestfjörðum. Gunnar, sem er með-
limur í hljómsveitinni Múm, segist 
hafa farið að Galtarvita reglulega 
frá árinu 2001 til að vinna að tónlist 
og njóta lífsins. „Óli vinur minn 
keypti vitann fyrir átta árum síðan 
og hafði hugsað sér að nýta híbýlin 
sem stað þangað sem listamenn og 
aðrir geta komið og unnið að tónlist, 
við skriftir eða bara notið náttúr-
unnar. Umhverfið við vitann er 
ólýsanlegt og það er erfitt að lýsa 
þeirri stemningu sem þar er, maður 
er bara ótrúlega einn í heiminum og 
gjörsamlega tímalaus,“ segir Gunn-
ar. Meðan á dvölinni stóð vann 
Gunnar að safnplötu sem á að vera 
til styrktar vitanum. „Ég var í vit-
anum í mánuð og bauð fullt af fólki 
að koma og vera með mér. Við 
unnum svo grunnvinnu að þessari 
styrktarplötu en kláruðum þau ekki 
því við ætlum að fá fleiri tónlistar-
menn til að vinna með lögin. Hug-
myndin er svo að gera þetta á 
tveggja ára fresti héðan í frá. Það 
er nefnilega ýmislegt sem þarf að 
laga og bæta og Óli hefur ekki enda-
laust fjármagn til þess.“

Gunnar er nú komin aftur suður 
til þess að klára nýjustu plötu hljóm-
sveitarinnar Múm en við upptöku 
plötunnar notaðist hljómsveitin 
meðal annars við hljóðnema búinn 
til úr varahlutum úr gömlum skrið-
drekum. „Ég var á tónleikaferða-
lagi og hitti þá manninn sem smíðar 
þessa hljóðnema úr varahlutum. 
Hljóðneminn lítur eiginlega út eins 

og lampi frekar en hljóðnemi og 
hljóðið sem kemur úr honum er 
gamalt, lítið hljóð með suði og er 
mjög fallegt. Smiðurinn varaði 
okkur þó við að ferðast mikið með 
hann því þessi málmblanda er helst 
notuð í hernaðarskyni og getur því 
komið manni í vandræði,“ segir 
Gunnar að lokum og minnir á að 
þeir sem hafi áhuga á að dvelja á 
Galtarvita geta haft samband við 
eigandann í gegnum galtarviti.com.

 sara@frettabladid.is

Múm notar hljóðnema úr 
skriðdrekahlutum

HLJÓÐNEMINN Hann er smíðaður úr 
skriðdrekavarahlutum. 

GUNNAR OG HLJÓM-
SVEITIN MÚM Eru að 

leggja lokahönd á 
nýja plötu.
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PEKING 2008 Langþráður draumur 
Ólafs Stefánssonar varð að raun-
veruleika í gær þegar hann tók á 
móti verðlaunum á Ólympíuleik-
um. Þessi einhver merkasti íþrótta-
maður íslenskrar íþróttasögu var 
enn að melta hvað hefði gerst hér í 
Peking er blaðamaður Fréttablaðs-
ins settist niður með honum í gær.

„Ég var búinn að vera hálfdofinn 
síðustu mínútur. Eftir einhverja 
klukkutíma fer ég eflaust að átta 
mig á hvað hafi gerst. Þessi árang-
ur er staðfesting á því að þær hugs-
anir og tilfinningar, sem og aðgerð-
ir, sem ég hef verið að draga að 
mér síðustu ár, hafa verið í lagi og 
hafa skilað einhverju. Ég er eigin-
lega stoltastur af því,“ sagði Ólafur 
dreyminn en hann segist hafa lært 
mikið síðustu ár.

Að samræma huga og kenningar
„Mér hefur tekist að samræma 
huga minn og kenningar við 
nákvæmlega það sem ég er að gera 
í stað þess að það væru átök. Hér 
áður taldi ég þetta hafa verið þrjú 
svið. Fjölskylda mín sem ég þarf að 
rækta, síðan taldi ég mig hafa minn 
heim sem eru bækur og annað og 
svo loks atvinnan mín. Núna tókst 
mér að samræma hugann minn við 
starfið eða landsliðið réttara sagt. 
Þetta er búið að vera frábært 
þannig. Á endanum snerist þetta 
ekki bara um að ná í medalíuna. 
Fyrir mig var þetta miklu meira, að 
birta hugsanir, sjá þær gerast og 
geta það,“ sagði Ólafur.

Það dylst engum hér í Peking að 
það hefur verið einstakur andi og 
stemning yfir liðinu; einhver ára 
sem erfitt er að útskýra.

Ákveðnir óvæntir hlutir
„Það eru ákveðnir óvæntir hlutir 
sem hafa gerst sem hafa stór áhrif 
á þessa niðurstöðu. Þar er ég meðal 
annars að tala um Didda [Ingimund 
Ingimundarson] sem kemur frá-
bær inn í vörnina með Sverre. Ofan 
á það kemur markvarslan hjá þeim 
félögum sem eru að taka fimmtán 
bolta að meðaltali. Það hefur vant-
að og þetta eru óvæntustu og gleði-
legustu þættirnir sem hafa breyst í 
okkar leik. Ef Vignir hefði ekki 
meiðst þá hefði Diddi kannski ekki 
komið. Ef Birkir hefði ekki meiðst 

í fótbolta á æfingu hefði Bjöggi 
kannski ekki fengið tækifæri gegn 
Spánverjum sem síðan varð til 
þess að hann kom hingað. Það varð 
kannski til þess að við tökum silfur. 
Ég er ekkert að hallmæla Birki en 
svona geta litlir hlutir oft breytt 
miklu í einhverri niðurstöðu,“ 
sagði Ólafur og hrósar liðsfélögum 
sínum.

„Hver einasti maður í þessu liði 
sem fékk medalíu á hana algjör-
lega skilið og var fullkomlega með 
í ferðalaginu. Það voru allir að 
dreifa jákvæðum anda og fimmt-
ándi maðurinn Bjarni Fritzson 
líka.“

Ólafur segist hafa lært mikið á 
þessari vegferð og uppgötvað nýja 
hluti.

„Ég sagði við strákana að nota 
þetta til þess að vera virkilega 

stoltir af sjálfum sér. Vera glaðir 
og sáttir. Elska sjálfan sig. Við 
eigum að finna fyllinguna en ekki 
vöntunina. Finna hver maður er. 
Þegar maður er sáttur  við sjálfan 
sig getur maður byrjað að gefa 
orku og það vil ég að við gerum. 
Við í landsliðinu erum tákn fyrir 
möguleika þess að geta búið til 
hetju úr sjálfum sér ef maður dreg-
ur að sér réttu hlutina, óskar sér 
þess nógu mikið, hugsar jákvætt, 
sér hlutina fyrir sér og þá er lífið 
bæklingur sem maður getur valið 
úr. Það er eitthvað sem ég hef öðl-
ast í þessari ferð og það finnst mér 
merkilegast af öllu,“ sagði Ólafur 
heimspekilegur að vanda.

Er hættulega sáttur
Þrálátur orðrómur er um að Ólafur 
hafi verið að leika sinn síðasta 

landsleik í gær en sjálfur hefur 
hann ekkert viljað tala um það. 
Hann er orðinn 35 ára og langt í 
næsta stórmót hjá landsliðinu.

„Við sjáum hvað gerist. Það er 
samt hægt að orða það þannig að 
ég er hættulega sáttur. Ég er sátt-
astur við að hafa brotið medalíu-
múrinn og vonandi opnað einhverj-
ar flóðgáttir. Strákarnir eru núna 
fullir sjálfstrausts og vita hvað 
þarf til að ná árangri. Það er vissu-
lega freistandi að hætta núna og 
það gæti vel gerst,“ sagði Ólafur 
Stefánsson landsliðsfyrirliði.

Það er freistandi að hætta núna
Ólafur Stefánsson lék líklega sinn síðasta landsleik fyrir Íslands hönd í gær og yfirgaf svo sviðið með lang-
þráðum verðlaunum af Ólympíuleikunum. Hann segir að strákarnir eigi að vera stoltir og elska sjálfan sig.

HENRY BIRGIR GUNNARSSON
Skrifar frá Peking
henry@frettabladid.is

SILFUR Í HENDI Landsliðsþjálf-
arinn Guðmundur Guðmunds-

son sýnir Ólympíusilfur Ólafs 
Stefánsonar.

PEKING 2008 „Það eru auðvitað 
blendnar tilfinningar að hafa 
fengið silfur skömmu eftir að 
hafa tapað stærsta leik lífs síns. 
Þegar maður lítur til baka verður 
maður alltaf stoltur af þessu. Það 
er í raun leiðinlegt að þetta þurfi 
að taka enda,“ sagði miðjumaður-
inn Snorri Steinn Guðjónsson 
sem hefur farið hamförum í 
Peking og haldið áfram að 
stimpla sig inn sem einn besti 
miðjumaður heims.

„Það var erfitt fram að 
verð  launa    afhendingu en ég 
hresstist þegar ég steig upp á 
pallinn. Það eru sárafáir íþrótta-
menn sem fá að upplifa þá 
tilfinningu. Að vera fyrsta 
íslenska handboltalandsliðið til 
að fara á pall á stórmóti og það á 
Ólympíuleikum er gæsahúð,“ 
sagði Snorri.   – hbg

Snorri Steinn Guðjónsson:

Verð alltaf stolt-
ur af þessu

ÞRÍR Á PALLI Snorri Steinn með Ólafi 
og Guðjóni Vali en þeir voru allir valdir í 
úrvalslið leikanna. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PEKING 2008 „Þetta er búið að vera 
mjög sérstakur dagur. Við vorum 
í stærsta leik sem hægt er að 
komast í í handboltanum og 
ætluðum að njóta hans. Ætluðum 
reyndar að veita Frökkunum 
meiri samkeppni en svona er 
þetta stundum,“ sagði varnarjaxl-
inn Sverre Jakobsson sem hefur 
átt frábæra leiki á mótinu.

„Við getum verið stoltir og 
gáfum allt sem við áttum hér í 
Peking. Stundum er það samt 
ekki nóg. Silfur er samt líka 
fallegt og við erum stoltir af því. 
Ég er mjög hrærður á þessari 
stundu. Þetta er æðislegt,“ sagði 
Sverre sem ætlar að gefa áfram 
kost á sér í landsliðið.   - hbg

Sverre Jakobsson hrærður:

Silfur líka fallegt

> Ekkert silfur fyrir þjálfarana

Sá einkennilegi háttur er í handbolta-
keppni Ólympíuleikanna að aðeins 
leikmennirnir fá verðlaun. Þjálfarar og 
aðrir aðstoðarmenn fengu ekki einu sinni 
að stíga á pall og urðu að fylgjast með 
verðlaunaafhendingunni úr fjarlægð. 
Algjörlega óskiljanlegt enda er lið 
lítið án hæfra þjálfara og aðstoðar-
manna. Mátti sjá að Guðmundur 
landsliðsþjálfari og aðrir sem áttu 
svo sannarlega skilið silfur í gær 
voru nokkuð svekktir með þessa 
tilhögun mála.

Landsliðsþjálfarinn Guðmundur Guðmundsson var 
stoltur maður eftir að hafa stýrt liði sínu til silfurverð-
launa á Ólympíuleikunum.

„Þetta er alveg ótrúlegt dæmi og ég hef aldrei 
upplifað annað eins á ævinni. Þetta er búið að 
vera mjög skemmtilegur tími en jafnframt erf-

iður. Hver einasti leikur hefur verið úrslita-
leikur hjá okkur. Svo kom leikur í dag þar 

sem við vorum búnir að vinna silfur 
en að keppa um gullið. Það vantaði 
ekkert upp á viljann hjá okkur en það 
sem fór úrskeiðis voru skotin. Omeyer 
varði stórkostlega og við máttum ekki 

misnota þessi færi,“ sagði Guðmundur 
sem hafði lagt tapið til hliðar.
„Það er sérstök tilfinning að tapa leik 

en taka á móti silfri á Ólympíuleikum. Ég er 
að rifna úr stolti fyrir hönd íslensku þjóðarinnar. 
Við höfum frétt af öllum stuðningnum heima 

og erum mjög þakklátir fyrir hann. Þetta er með 
hreinum ólíkindum.“

Í kjölfar þess að Ísland tryggði sig inn á ÓL féll 
liðið úr leik í umspili fyrir HM gegn Makedón-
íumönnum. Það kom gríðarlega á óvart og var 

reiðarslag. Strax þá setti liðið markið hátt fyrir 
Peking.

„Við settum okkur háleit markmið strax 
þá. Það var að fara á pall hérna en við 
ákváðum að tala ekkert um það. Við 
fylgdum þessu síðan eftir í allt sumar 
með markvissum æfingum. Það tóku allir 

þátt í því af heilum hug. Þessir strákar eru 
ótrúlega miklir fagmenn,“ sagði Guðmundur 

sem vildi ekki ræða framtíð sína með lands-
liðinu en samningur hans við HSÍ er runninn út. 

Hann sagði næst á dagskrá að faðma fjölskyldu sína. 

GUÐMUNDUR GUÐMUNDSSON: SETTI HÁLEIT MARKMIÐ STRAX EFTIR UMSPILIÐ VIÐ MAKEDÓNÍU

Að rifna úr stolti fyrir hönd íslensku þjóðarinnar
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Við óskum íslenska handboltalandsliðinu innilega 

til hamingju með árangurinn á Ólympíuleikunum

HENRY BIRGIR GUNNARSSON
Skrifar frá Peking
henry@frettabladid.is

PEKING 2008 Frakkar unnu Ólymp-
íugullið á sanngjarnan og sannfær-
andi hátt er liðið lagði Ísland með 
fimm marka mun, 28-23. Það var 
rétt í byrjun leiks sem hann var 
spennandi en eftir stundarfjórð-
ungsleik höfðu Frakkar náð fimm 
marka forystu, 9-4, og þá forystu 
létu þeir aldrei af hendi. Strákarn-
ir okkar börðust dátt en það dugði 
ekki til.

Annars er tilgangslaust að segja 
mikið frá leiknum. Það sáu hann 
allir á Íslandi. Lykillinn að sigri 
Frakka var ógnarsterkur varnar-
leikur og stórbrotin markvarsla 
Thierrys Omeyer sem varði líkt og 
óður væri.

Það er engin skömm að tapa 
fyrir þessu franska liði. Strákarnir 
okkar hafa sýnt í þessu móti að 
þeir eiga heima á meðal þeirra 
bestu. Þeir hafa lagt þá bestu á leið 
sinni í úrslitin og geta vel lagt lið 
eins og Frakkland á góðum degi.

Uppskeran er silfur á Ólympíu-

leikum sem er stórbrotinn árang-
ur. Ég ætla að leyfa mér að stór-
efast um að þessi árangur verði 
hreinlega toppaður. Svo stórkost-
legur er hann.

Til að ná slíkum árangri þarf allt 
að ganga upp og sú var raunin hér í 
Peking. Samstilltur hópur leik-
manna, þjálfara og aðstoðarmanna 
í bland við jákvæðan hugsunarhátt 
og trú á eigin getu fleytti liðinu á 
pall í Peking. Engin minnimáttar-
kennd, ekkert kjaftæði. Bara 
jákvæðni og sjálfstraust.

Liðið mun í kjölfar þessara leika 
ganga í gegnum einhverjar breyt-
ingar. Sú stærsta væntanlega sú að 
Ólafur Stefánsson hættir að leika 
með liðinu. Hann er einstakur leik-
maður og skarð hans verður ekki 
fyllt svo auðveldlega. Engu að 
síður er liðið skipað fleiri frábær-
um leikmönnum og breiddin sem 
hefur vantað er loksins komin. Sem 
og trúin á að liðið geti náð hæstu 
hæðum.

Í lokin vil ég aftur endurtaka 
aðdáun mína á leikmönnum liðsins 

sem og þeim sem að liðinu koma. 
Ótrúlegt fólk sem hefur skráð nöfn 
sín í sögubækurnar. Ég tel mig 
mæla fyrir hönd margra er ég segi: 
Takk kærlega fyrir ævintýrið, 
gleðina og allar minningarnar. 
Áfram Ísland. 

Omeyer stóð í vegi fyrir gullinu
Íslendingar þurftu að játa sig sigraða gegn ógnarsterkum Frökkum en uppskeran er silfur á Ólympíuleik-
um sem er stórbrotinn árangur. Í liðinu er ótrúlegt fólk sem hefur skráð nöfn sín í sögubækurnar.

AÐ LEIÐARLOKUM Guðmundur Guðmundsson, Ólafur Stefánsson og Sigfús Sigurðsson.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÍSLAND–FRAKKLAND 23-28 (10-15)
Mörk Íslands (skot): Ólafur Stefánsson 5 (11/1), 
Arnór Atlason 4 (8), Snorri Steinn Guðjónsson 
4/3 (6/4), Logi Geirsson 3 (8), Guðjón Valur 
Sigurðsson 3 (10), Alexander Petersson 2 (5), 
Róbert Gunnarsson 1 (2), Sigfús Sigurðsson 1 
(2).
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 12 (33/1) 
36%, Hreiðar Levý Guðmundsson 1 (8/1) 13%.
Hraðaupphlaup: 5 (Róbert, Guðjón, Arnór, Logi, 
Sigfús).
Fiskuð víti: 5 (Róbert 2, Arnór, Guðjón, Sigfús).
Utan vallar: 6 mínútur.
Mörk Frakka (skot): Nikola Karabatic 8 (9), Bert
rand Gille 5 (7), Luc Abalo 4 (5), Cedric Burdet 4 
(7), Michael Guigou 3/1 (4/1), Daniel Narcisse 2 
(11), Joel Abati 1 (1), Olivier Girault 1/1 (2/1).
Varin skot: Thierry Omeyer 24/2 (44/4) 55%, 
Daouda Karabou 1 (4/1) 25%.
Hraðaupphlaup: 4. Utan vallar: 8 mínútur.

PEKING 2008 „Þetta sumar og 
andrúmsloftið í hópnum er engu 
líkt. Við höfum byggt upp 
stemningu, slátrað liðum og 
komumst í úrslit á Ólympíuleik-
unum. Það er einstakt,“ sagði 
fallbyssan Logi Geirsson, stoltur 
með silfrið.

„Það tekur enginn þetta silfur 
frá okkur. Við unnum fyrir þessu 
og eigum það skilið. Frakkarnir 
voru samt betri en við í dag. Það 
viðurkenni ég fúslega. Eftir 
leikinn stóð ég dofinn og sagði 
svo við Ásgeir Örn: Sjáðu maður, 
þetta er alveg fáránlegt. Þetta er 
eins og að maður sé að vakna úr 
draumi. Hann var hjartanlega 
sammála. Þetta er stærsta 
stundin í mínu lífi,“ sagði Logi. 

   – hbg

Logi Geirsson var léttur:

Stærsta stundin 
í mínu lífi

LÉK Á ALS ODDI Það var gaman að 
fylgjast með Loga. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PEKING 2008 „Það eru víst allir 
íþróttamenn að elta gull en til-
finningin að fara á pall er auðvit-
að frábær. Þetta er pínu erfitt 
eftir slakan leik en ég er að reyna 
að hugsa sem minnst um leikinn 
og reyna að njóta þess að við 
höfum náð einum merkasta 
áfanga í sögu liðsíþrótta,“ sagði 
Guðjón Valur Sigurðsson með 
þungan og glæsilegan silfurpen-
ing um hálsinn.

„Við erum auðvitað mjög stolt-
ir af þessum árangri. Við töpuð-
um fyrir betra liði í úrslitaleikn-
um. Annars vil ég bara tala um 
hvað maður er glaður og jákvæð-
ur og gaman að heyra að allt sé á 

hvolfi heima. Það er vonandi að 
fólk heima sé hamingjusamt, 
jákvætt og hafi notið dagsins,“ 
sagði Guðjón en hann hefur notið 
dvalarinnar í Peking til hins ýtr-
asta og mun seint gleyma þess-
ari ferð.

„Þetta hefur verið frábært og 
alveg ótrúlega gaman. Það hafa 
allir í hópnum lagt sitt lóð á vog-
arskálarnar. Nú fer maður að 
tjúna sig upp og reyna að gera 
sér grein fyrir því hvað við 
vorum að afreka hérna,“ sagði 
Guðjón en ætlar hann að sofa 
með medalíuna? „Ég veit það 
ekki en hún fer klárlega ekki 
langt frá mér.“  - hbg

Guðjón Valur Sigurðsson ætlar að passa medalíuna:

Einn merkasti áfang-
inn í sögu liðsíþrótta

EITT AF 43 Guðjón Valur Sigurðsson varð þriðji markahæstur.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Portúgalinn Deco tryggði 
Chelsea 1-0 sigur á Wigan og 
áfram fullt hús á toppi ensku 
úrvalsdeildarinnar þegar hann 
skoraði eina mark leiksins beint 
úr aukaspyrnu á 4. mínútu. 
Elano skoraði tvö mörk og Daniel 
Sturridge eitt í 3-0 sigri 
Manchester City á West Ham en 
áður hafði Micah Richards, Man. 
City, verið fluttur á sjúkrahús.  - óój

Enska úrvalsdeildin í gær:

Glæsimark Deco
FORMÚLA 1 Brasilíumaðurinn 
Felipe Massa hjá Ferrari vann 
öruggan sigur á Valenciu-
kappakstrinum í gær en keppt 
var á nýrri götubraut.

 Massa komst með þessum sigri 
upp í annað sætið en Lewis 
Hamilton hjá McLaren, sem varð 
í 2. sæti er efstur í keppni 
ökumanna. Robert Kubica á BMW 
Sauber varð síðan þriðji.  - óój

Formúla 1 á Spáni:

Massa vann
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KR-völlur, áhorf.: Óuppgefið

KR Keflavík

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  20–13 (10–6)
Varin skot Stefán Logi 3 – Ómar 8
Horn 6–2
Aukaspyrnur fengnar 12–12
Rangstöður 4–2

KEFLAVÍK 4–5–1  
*Ómar Jóhannsson  7
Guðjón Árni Anton.  7
Kenneth Gustafsson  5
Hallgrímur Jónasson  7
Brynjar Guðmundss. 6
Símun Samuelsen  4
(64. Jón Gunnar 7)
Hólmar Örn Rúnarss. 7
Hans Yoo Mathiesen 4
(56. Hörður Sveinss. 7)
Jóhann Birnir Guðm.  5
(64. Magnús Þorst. 5)
Patrik Ted Redo 6
Guðmundur Steinars. 7

*Maður leiksins

KR 4–4–2  
Stefán Logi Magnús. 5
Skúli Jón Friðgeirss. 6
Pétur Marteinsson  4
(76. Gunnlaugur Jón. -)
Grétar Sigfinnur Sig.  4
Guðm. Reynir Gunnars. 6
Gunnar Örn Jónsson 5
(77. Guðm. Péturss. -)
Viktor Bjarki Arnarss. 7
Jónas Guðni Sævarss. 7
Óskar Örn Hauksson 4
(73. Jordao Diogo    -)
Björgólfur Takefusa  7
Guðjón Baldvinsson  6

1-0 Björgólfur Takefusa (57.) 
1-1 Guðmundur Steinarsson (65.)
1-2 Jón Gunar Eysteinsson (67.)
2-2 Sjálfsmark (90.+2)

2-2
Þóroddur Hjaltalín Jr. (3)

Kópavogsvöllur, áhorf.: 931

Breiðablik Valur

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  8–11 (2–8)
Varin skot Casper 6 – Kjartan 1
Horn 7–3
Aukaspyrnur fengnar 18–9
Rangstöður 6–0

VALUR 4–4–2  
Kjartan Sturluson 7
Rasmus Hansen 7
Atli Sveinn Þórarinss. 7
Barry Smith 7
Rene Carlsen 7
Baldur Aðalsteinsson 5
(63. Guðm. Hafsteinss. 6)
Baldur Bett 6
(46. Einar Marteinss. 7)
*Sigurbjörn Hreiðars. 8
Bjarni Ólafur Eiríkss. -
(19. Hafþór Ægir Vilh. 7)
Guðmundur Benedikts. 6
Helgi Sigurðsson 7

*Maður leiksins

BREIÐAB. 4–4–2
Casper Jacobsen 5
Guðmann Þórisson 5
Finnur Orri Margeirss. 7
Srdjan Gasic 6
Arnór Sveinn Aðalst. 6
(68. Magnús Páll 5)
Jóhann Berg Guðm. 7
(60. Steinþór Freyr 5)
Olgeir Sigurgeirsson 7
Arnar Grétarsson 6
Nenad Zivanovic 5
Prince Rajcomar 6
(60. Kristinn Seindórs. 6)
Marel Baldvinsson 6

0-1 Guðmundur Benediktsson (1.)
0-2 Sigurbjörn Hreiðarsson (58.)

0-2
Kristinn Jakobsson (8)

Akranesvöllur, áhorf.: 967

ÍA HK

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  13–11 (4–5)
Varin skot Trausti 2 – Gunnleifur 2
Horn 10–7
Aukaspyrnur fengnar 17–19
Rangstöður 4–1

HK 4–4–2  
Gunnleifur Gunnleifs. 7 
Finnbogi Llorens 7
Ásgrímur Albertsson 6
Erdzan Beciri  6
Hörður Árnason 6
Hörður Magnússon 5
*Finnur Ólafsson 8
Almir Cosic 6
(90. Damir Muminovic -)
Aaron Palomares 7
Sinisa Kekic 6
(55. Rúnar Már Sig. 5)
Iddi Alkhag 8

*Maður leiksins

ÍA 4–3–3  
Trausti Sigurbjörnss. 6
Þórður Guðjónsson 5
Árni Thor Guðmunds. 5
Helgi Pétur Magnúss. 6
Kári Steinn Reyniss. 5
Pálmi Haraldsson 5
(72. Guðm. Böðvar  -)
Árni Ingi Pjetursson 4
Jón Vilhelm Ákason 6
Vjekoslav Svadumovic 5
(60. Aron Pétursson  6)
Arnar Gunnlaugsson 7
Stefán Þórðarson 7

0-1 Iddi Alkhag (10.)
0-2 Sinisa Valdimar Kekic (13.)
1-2 Arnar Gunnlaugsson (22.)

1-2
Magnús Þórisson (5)

Valbjarnarvöllur, áhorf.: 582

Þróttur Fylkir

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  9–18 (5–7)
Varin skot Bjarki Freyr 7 – Fjalar 5
Horn 1–6
Aukaspyrnur fengnar 8–10
Rangstöður 1–1

FYLKIR 4–3–3  
Fjalar Þorgeirsson  7
Andrés Már Jóhannes. 6
Kristján Valdimarsson 7
Ólafur Ingi Stígsson 6
Þórir Hannesson 6
Valur Fannar Gíslason 7
Hermann Aðalgeirss. 6
(79. Allan Dyring       -)
Peter Gravesen 4
Ingimundur Níels Ósk. 6
Jóhann Þórhallsson 4
Kjartan Ág. Breiðdal 5

*Maður leiksins

ÞRÓTTUR 4–5–1 
*Bjarki Freyr Guðm. 7
Kristján Ómar Björn. 6
Dennis Danry 6
Michael Jackson 6
Birkir Pálsson 5
Magnús Már Lúðvíks. 5
(82. Þórður Hreiðars. -)
Hallur Hallsson  4
Sigmundur Kristjáns. 4
Rafn Andri Haraldss. 4
Jesper Sneholm 4
(57. Andrés Vilhjálms. 6)
Hjörtur Hjartarson 4
(88. Adolf Sveinss.   -)

0-0
Eyjólfur Kristinsson (4)

Grindavíkurvöllur, áhorf.: 560

Grindavík Fram

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  15–11 (5–5)
Varin skot Zankarlo 3 – Hannes 4
Horn 7–8
Aukaspyrnur fengnar 7–11
Rangstöður 1–2

FRAM 4–5–1  
Hannes Þór Halldórss. 6
Jón Orri Ólafsson  4
Auðun Helgason  8
Reynir Leósson  7
Samuel Tillen  6
Ívar Björnsson 4
Paul McShane 7
(90. Örn Kató Haukss. -)
Heiðar Geir Júlíusson 7
*Halldór Hermann  8
Joseph Tillen 4
(87. Almarss Ormarss. -)
Hjálmar Þórarinsson 4
(77. Ingvar Þór Óla. -)

*Maður leiksins

GRINDAV. 4–5–1  
Zankarlo Simunic  6
Bogi Rafn Einarsson 4
Zoran Stamenic 7
Eysteinn Hauksson 3
(84. Michael Jónss. -)
Marinko Skaricic 6
Scott Ramsay 5
Orri Freyr Hjaltalín 5
Andri Steinn Birgiss. 3
(77. Alexander Veigar -)
Jóhann Helgason 5
(68. Aljosa Gluhovic 4)
Jósef Jósefsson 4
Gilles Mbang Ondo 4

0-1 Paul McShane (13.)
0-2 Sjálfsmark Eysteins Haukss. (61.)

0-2
Þorvaldur Árnason (6)

FJÖLNIR 3-3 FH

1-0 Kristján Hauksson  (8.), 2-0 Ólafur 

Páll Snorrason (31.), 3-0 Gunnar Már 

Guðmundsson (48), 3-1 Atli Guðnason

(66.), 3-2 Tryggvi Guðmundsson (70.), 

3-3 Davíð Þór Viðarsson (90.+3)

Fjölnisv., áhorf.: 804 - Jóhannes Valgeirss. (7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  9–16 (4–7)
Varin skot Þórður 4 – Gunnar 1
Horn 2–5
Aukaspyrnur fengnar 8–7
Rangstöður 3–2

Fjölnir  4–3–3  Þórður Ingason 7 - Heimir Snær 
Guðmundsson 6, Ásgeir Aron Ásgeirsson 6, Kristján 
Hauksson 7, Magnús Ingi Einarsson 6 - Ágúst Þór 
Gylfason 5 (81., Gunnar Valur -), Ólafur Páll Johnson 
5, Gunnar Már Guðmundsson 7 - Pétur Markan 7 (86. 
Andri Valur -), *Ólafur Páll Snorrason 8 (90. Davíð 
Þór -), Tómas Leifsson 7.

FH  4–3–3  Gunnar Sigurðsson 6 - Höskuldur Eiríksson 
3 (56. Guðm. Sævarss. 8), Tommy Nielsen 4, Dennis 
Siim 4, Hjörtur Logi Valgarðsson 6 - Davíð Þór Viðars-
son 6, Björn Daníel Sverrisson 3 (56. Atli Guðnason 8), 
Ásgeir Aron Ásgeirsson 4 (77. Jónas Grani -) - Matthías 
Guðm. 4, Matthías Vilhjálms. 4, Tryggvi Guðmundss. 4.

FÓTBOLTI Fjölnir og FH skildu jöfn, 
3-3, í mögnuðum fótboltaleik í 
Grafarvogi í gærkvöld. Eftir 49 
mínútur var staðan orðin 3-0, 
heimamönnum í vil, og má segja 
að forystan hafi verið fyllilega 
verðskulduð. 

Tvöföld skipting FH á 57. mín-
útu kveikti hins vegar svo um 
munaði í liðinu og með mögnuðum 
sóknarleik á síðasta hálftímanum 
tókst liðinu að jafna leikinn. Davíð 
Þór Viðarsson skoraði jöfnunar-
markið á 93. mínútu og var það 
afar glæsilegt. „Hann lá ansi vel 
fyrir mér og ég ákvað að setja 
hann í vinkilinn,“ sagði Davíð Þór 
og glotti í leikslok, ánægður með 
að hafa fengið eitt stig miðað við 

það sem á undan gekk. „Við 
vorum skelfilegir í fyrri hálfleik 
og ég get ekki útskýrt 
hvað var í gangi þá. 
En við náðum stigi 
og erum fyrir vikið 
á lífi í baráttunni 
um titilinn,“ bætti 
hann við. 

Ásmundur 
Arnarson, 
þjálfari Fjöln-
is, gat ekki 
leynt von-
brigðum sínum 
í leikslok en 
reyndi þó að 
líta á björtu 
hliðarnar. 

Lærisveinar hans fengu 
sitt fyrsta stig í sex vikur 
og þá vantar ekki mikið 
upp á til að tryggja veru 
sína í efstu deild að ári. 

„Ég hefði líklega þegið 
eitt stig fyrirfram en 
vissulega er fúlt að 
hafa misst þetta niður. 
En við erum komnir á 
blað í síðari umferð-
inni og það boðar gott 
fyrir framhaldið,“ sagði 
Ásmundur.   - vig

Dramatíkin réð ríkjum í Grafarvogi í gærkvöld og Davíð Þór Viðarsson jafnaði fyrir FH í uppbótartíma:

Mögnuð endurkoma FH í síðari hálfleik

GÁFUST EKKI UPP Davíð 
Þór Viðarsson og Tryggvi 
Guðmundsson. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Valsmenn eru enn inni í 
titilbaráttunni í Landsbankadeild 
karla eftir sigur á Blikum í Kópa-
vogi í gær og Framarar unnu einn-
ig góðan útisigur í Grindavík. HK 
vann sinn annan leik í röð og það 
stefnir í harða fallbaráttu á milli 
Fylkis og HK. Skagamenn eru hins 
vegar svo gott sem fallnir eftir 
enn einn tapleikinn.

Valsmenn söxuðu á toppliðin
Valsmönnum tókst í gær að bæta 
fyrir dýrkeypt tap fyrir HK í síð-
ustu umferð með 2-0 sigri á Breiða-
bliki. Þar sem toppliðin tvö gerðu 
jafntefli eru Valsmenn enn í bar-
áttu um titilinn.

„Blikar höfðu ekki tapað leik í 
tvo mánuði og þetta var alls ekki 
auðvelt,“ sagði Sigurbjörn Hreið-
arsson sem lagði upp fyrsta mark-
ið fyrir Guðmund Benediktsson 
og skoraði svo sjálfur hitt markið.

„Mér fannst við þó betri. Fyrra 
markið kom snemma sem gaf 
okkur svigrúm til að leyfa þeim að 
vera meira með boltann. Við 
gátum því lokað ákveðnum svæð-
um og beitt svo skyndisóknum. 
Við vissum svo að við myndum 
alltaf fá fleiri færi og það var bara 
að nýta eitt þeirra.“

Ólafur Kristjánsson, þjálfari 
Breiðabliks, sagði leikinn vera 
þann versta hjá Blikum í dágóðan 
tíma. „Það eru þó enn eftir stig í 
pottinum og það hvarflar ekki að 
mér að leggjast niður og gefast 
upp.“

Staða ÍA nær vonlaus
„Fyrst við töpum þessum leik á 
heimavelli gegn HK þá eigum við 
einfaldlega ekki skilið að vera í 
þessari deild. Við þurfum á krafta-
verki að halda,“ sagði Arnar Gunn-
laugsson, þjálfari ÍA, eftir að 
Skagamenn töpuðu 1-2 í botnslag 
tveggja neðstu liða deildarinnar.

„Eins og í mörgum öðrum leikj-
um þá stjórnuðum við leiknum en 
fáum svo fáránleg mörk á okkur. 
Það sést að það er lítið sjálfstraust 
í liðinu. Þetta voru tvö slökustu lið 
deildarinnar að mætast,“ sagði 
Arnar.

HK-ingar voru komnir tveimur 
mörkum yfir strax eftir þrettán 
mínútur. Þrátt fyrir að sækja mun 
meira í leiknum tókst Skagamönn-
um aðeins að skora eitt mark og er 
staða þeirra í deildinni orðin nán-
ast vonlaus. Þetta er orðið mun 
bjartara hjá HK-ingum sem hafa 
unnið tvo leiki í röð. „Við börð-
umst eins og ljón. Trúin er að efl-
ast með hverju stigi sem við náum 
og við trúum því að við getum 
klárað þetta dæmi,“ sagði Gunn-
leifur Gunnleifsson, fyrirliði HK.

Auðvelt hjá Fram í Grindavík
Fram sigraði Grindavík nokkuð 
auðveldlega, 2-0, á útivelli í bragð-
daufum leik. Grindvíkingar voru 
sterkari í fyrri hálfleik en Fram-
arar skoruðu engu að síður eina 
mark hálfleiksins snemma leiks. 
Grindvíkingar máttu sín lítils 
gegn öflugum varnarmúr Fram.

Framarar tóku öll völd á vellin-
um í síðari hálfleik án þess þó að 

spila leiftrandi sóknarbolta. 
Miðjumenn liðsins réðu lögum og 
lofum á vellinum og voru Grind-
víkingar aldrei líklegir til jafna 
metin eða minnka muninn eftir að 
Fram skoraði sitt annað mark.

Grindvík sem leikið hefur best 
allra liða á útivelli hefur því enn 
aðeins náð í sex stig á heimavelli.

Markalaust í Laugardal
„Ég get ekki verið sáttur, við yfir-
spiluðum Þrótt bæði í fyrri og 
seinni hálfleik. Við vorum að spila 
mjög vel á köflum en það vantaði 
kannski að klára þetta á síðasta 
þriðjungnum,“ sagði Leifur Garð-
arsson, þjálfari Fylkis, eftir 
markalaust jafntefli Þróttar og 
Fylkis á Valbjarnarvelli í gær.

Það var lítið um opin færi í 
Laugardalnum í gær. Fylkismenn 
voru sterkari aðilinn, þó sérstak-
lega í síðari hálfleik en þeim gekk 
illa að skapa sér hættuleg færi.

 - esá, egm, gmi, sjj, óój

Valsmenn eru enn með  
Valsmenn eru aðeins fimm stigum frá toppnum eftir sannfærandi útisigur á 
Blikum en dagar Skagamanna eru nánast taldir eftir tap heima á móti HK.

MARK EFTIR MÍNÚTU Guðmundur Benediktsson kom Val yfir gegn Blikum á fyrstu 
mínútu leiksins. Hér fagnar hann markinu sínu.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI KR-ingar kræktu í stig 
gegn Keflvíkingum og það mátti 
ekki tæpara standa því jöfnunar-
markið kom í blálokin.

KR-ingar mættu betur stemmd-
ari til leiks og réðu ferðinni nær 
allan fyrri háfleik og voru í raun 
klaufar að ná ekki að skora eins og 
eitt mark. Keflvíkingar voru ólík-
ir sjálfum sér og sóknaraðgerðir 
þeirra tilviljunarkenndar og mátt-
litlar. Varnarleikur gestanna var 
hins vegar öflugur og sá til þess að 
staðan var markalaus í hálfleik.  

Hlutirnir fór að gerast í síðari 
hálfleik og markahrókurinn 
Björgólfur Takefusa var fyrstur 
til að komast á blað þegar hann 

fylgdi vel eftir skoti Jónasar 
Guðna Sævarssonar. 

Keflvíkingar náðu að jafna á 65. 
mínútu þegar Guðmundur Stein-
arsson skoraði eftir slæm varnar-
mistök KR-inga. Tveimur mínút-
um síðar kom svo varamaðurinn 
Jón Gunnar Eysteinsson Keflvík-
ingum yfir og útlitið orðið svart 
fyrir KR-inga sem voru búnir að 
vera betri aðilinn í leiknum.

Það var í raun fátt sem benti til 
þess að KR-ingar myndu jafna því 
gestirnir voru með ágætis tök á 
leiknum og voru líklegri til þess 
að bæta við marki. En hlutirnir 
eru fljótir að gerast í boltanum, og 
Kenneth Gustafsson varð á þau 

mistök að skora sjálfsmark í upp-
bótartíma og þar við sat.

„Þetta var heldur betur skraut-
legur leikur. Við náðum sem betur 
fer að bjarga andlitinu undir lokin 
og jafntefli var líklega bara sann-
gjörn niðurstaða,“ sagði Jónas 
Guðni Sævarsson, fyrirliði KR.

Guðjón Árni Antoníusson, varn-
armaður Keflavíkur, var svekktur 
en þó ágætlega sáttur með stigið.

„Fyrri hálfleikur var skelfileg-
ur hjá okkur og Ómar náði að 
bjarga okkur nokkrum sinnum. 
Þannig að við getum svo sem þakk-
að fyrir stigið en það var samt 
svekkjandi að missa þetta svona 
niður í lokin,“ sagði Guðjón.  - óþ

KR og Keflavík skildu jöfn, 2-2, í fjörugum leik á KR-vellinum þar sem öll mörkin komu í seinni hálfleik:

Sjálfsmark Keflvíkinga hafði af þeim tvö stig

TVÖ TÖPUÐ STIG Meistaraskiptingar 
Kristjáns Guðmundssonar gengu nærri 
því upp.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL



Þið eruð
frábærir;
takk fyrir að
leyfa okkur
að vera með

flugfelag.is

Við þökkum strákunum okkar fyrir ólýsanlegar
gleðistundir á Ólympíuleikunum í Peking.
Flugfélag Íslands er styrktaraðili 
íslenska handboltalandsliðsins.
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18.55 Portsmouth - Man. 
Utd.   STÖÐ 2 SPORT 2

▼

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

19.30 The Simpsons   STÖÐ 2

21.00 The War at Home   
 STÖÐ 2 EXTRA

21.50 C.S.I New York - NÝTT  
 SKJÁREINN

22.45 Slúður (Dirt II)   
 SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

18.15 Fréttir og Að norðan  Endurtek-
ið á klukkutíma fresti til kl. 12.15 daginn eftir.

20.30 Gönguleiðir  þáttur um áhuga-
verðar gönguleiðir á Íslandi). Endursýnt kl.  
21.30 og 22.30.  

16.35 Leiðarljós  (Guiding Light)   

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Ungar ofurhetjur

17.55 Gurra grís

18.00 Kóalabræðurnir

18.12 Herramenn

18.25 Út og suður  Gísli Einarsson heilsar 
upp á forvitnilegt fólk. (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.20 Ár í ævi JK Rowling  (J.K. Rowling: 
A Year in the Life) Bresk heimildarmynd um 
rithöfundinn JK Rowling, höfund bókanna 
um Harry Potter.

21.10 Anna Pihl  (6:10) Dönsk þáttaröð 
um erilsamt starf lögreglukonunnar Önnu 
Pihl á Bellahoj-stöðinni í Kaupmannahöfn. 
Aðalhlutverk: Charlotte Munck, Iben Hjejle, 
Paw Henriksen, Kurt Ravn og Peter Mygind. 

22.00 Tíufréttir

22.20 Sportið  Í þættinum verður farið yfir 
íþróttaviðburði helgarinnar, innlenda sem 
erlenda.

22.45 Slúður  (Dirt II) (18:20) Önnur 
syrpan úr vinsælli bandarískri þáttaröð. 
Blaðamaður og ljósmyndari sem vinna á 
þekktu slúðurtímariti eru í stöðugri baráttu 
við að ná í heitustu fréttirnar úr heimi fræga 
fólksins. Með aðalhlutverk fara Courteney 
Cox, Ian Hart, Josh Stewart og Laura Allen. 
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.

23.30 Kastljós  (e)

00.10 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Firehouse 
Tales, Draugasögur Scooby-Doo og Kalli kan-
ína og félagar.

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 La Fea Más Bella (133:300)

10.15 Sisters (17:24) 

11.20 Logi í beinni

12.00 Hádegisfréttir

12.45 Neighbours

13.10 Newlywed, Nearly Dead (1:13) 

13.40 How I Met Your Mother (16:22) 

14.00 Runaway Bride

15.55 Háheimar 

16.18 Leðurblökumaðurinn 

16.43 Tracey McBean 

16.53 Louie 

17.03 Skjaldbökurnar 

17.28 Bold and the Beautiful

17.53 Neighbours

18.18 Markaðurinn og veður

18.30 Fréttir

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.17 Veður 

19.30 The Simpsons (15:25) Áttunda 
þáttaröðin um Simpson-fjölskylduna 
óborganlegu og hversdagsleika þeirra.

19.55 Friends (6:24) Bandarískur gaman-
þáttur um hóp af vinum er búa í New York 
borg.

20.20 So you Think you Can Dance 

21.45 So you Think you Can Dance 

22.30 Missing (16:19) Spennumynda-
flokkur um leit bandarísku alríkislögreglunn-
ar að týndu fólki. Jess Mastrini er sjáandi og 
sérlegur aðstoðarmaður hennar í þeim rann-
sóknum. 

23.15 It‘s Always Sunny in Philadelp-
hia (8:10) Gamanþáttaröð um fjóra félaga 
sem reka saman bar en eru of sjálfumglað-
ir til að geta unnið saman án þess að það 
verði árakstrar á milli þeirra. 

23.40 Heading South

01.25 Las Vegas (7:19) 

02.10 Silent Witness (7:10) 

03.05 Runaway Bride

05.00 Missing (16:19) 

05.45 Fréttir og Ísland í dag (e)

Allt sem þú þarft – alla dagaVeglegir vinningar í boði, dregið 31. ágúst og birt í  Ferðalög, aukablaði Fréttablaðsins.

Sumar myndir vinna!
Smelltu sumarmyndinni þinni í ljósmyndakeppni Fréttablaðsins

1. verðlaun
Ferðavinningur frá Sumarferðum að 
upphæð 100.000 kr. og Sony Alpha  
dslr-a200k 10,2 megapixlar með 18-70 mm 
skiptanlegri linsu að verðmæti 90.000 kr.

2. verðlaun
Ferðavinningur frá Sumarferðum  að 
upphæð 60.000 kr. og Sony Cyber-shot 
dsc-t2 8,1 megapixlar með snertiskjá og 4GB 
innbyggðu minni að verðmæti 50.000 kr. 

3. verðlaun
Ferðavinningur frá Sumarferðum  að 
upphæð 40.000 kr. og Sony Cyber-shot 
dsc-w200 12,1 megapixlar með andlits-
skynjun að verðmæti 40.000 kr.
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Þú einfaldlega hleður inn 
skemmtilegustu myndinni 
þinni frá því í sumar á 
visir.is/ljosmyndakeppni,
skráir inn upplýsingar um 
hvernig má ná í þig og þannig er 
sumarmyndin þín kominn í pottinn. 
Allar nánari upplýsingar um 
fyrirkomulag má finna á visir.is.
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Taktu þátt!
Glæsilegir vinningar í boði.
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07.15 Rachael Ray  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg

09.45 Óstöðvandi tónlist

16.45 Vörutorg

17.45 Dr. Phil  Sjónvarpssálfræðingurinn 
dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa vanda-
mál og gefur góð ráð.

18.30 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti.

19.20 What I Like About You  (e)

19.45 Less Than Perfect  (e)

20.10 Mika:  Live in London Upptaka frá  
tónleikum með söngvaranum Mika sem er 
í hópi vinsælustu tónlistarmanna heims í 
dag. Þessir tónleikar voru teknir upp í Koko, 
einum vinsælasta tónleikastað Lundúna. (e)

21.00 Eureka  (3:13) Bandarísk þáttaröð 
sem gerist í litlum bæ með stórt leyndar-
mál. Þar hefur helstu snillingum heims verið 
safnað saman og allt getur gerst. Storma-
samur þáttur þar sem allra veðra er von og 
Jack Carter fær fyrrverandi eiginkonu óvænt 
í heimsókfn.

21.50 C.S.I. New York - NÝTT  Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga 
hans í rannsóknardeild lögreglunnar í New 
York. Fyrsti þátturinn í nýrri þáttaröð. Blóð 
finnst á kórónu Frelsisstyttunnar og Mac og 
félagar eru í kapphlaupi við tímann til að 
bjarga frægum tónlistarmanni sem hótað 
er lífláti.

22.40 Jay Leno   Spjallþáttur á léttum 
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til 
sín góða gesti og slær á létta strengi.

23.30 Swingtown  (e)

00.20 Criss Angel Mindfreak  (e)

00.45 Da Vinci’s Inquest

01.35 Trailer Park Boys

02.25 Vörutorg

03.25 Óstöðvandi tónlist

08.20 Shark Tale 

10.00 Moonlight And Valentino 

12.00 Eulogy 

14.00 Shark Tale

16.00 Moonlight And Valentino

18.00 Eulogy

20.00 Batman Begins Hér segir frá upp-
vaxtarárum Bruce Wayne og hvernig það 
bar að að hann öðlaðist ofurkrafta og varð 
Leðurblökumaðurinn. 

22.15 Fulltime Killer 

00.00 Imagining Argentina

02.00 Ararat

04.00 Fulltime Killer 

06.00 Fun With Dick and Jane 

07.00 Landsbankadeildin 2008 Út-
sending frá leik í Landsbankadeild karla.

15.45 PGA-mótaröðin Útsending frá 
Barclays-mótinu í golfi.

17.45 Landsbankadeildin 2008 Útsend-
ing frá leik í Landsbankadeild karla.

19.35 Landsbankamörkin 2008 Allir 
leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í umferð-
inni skoðuð í þessum magnaða þætti.

20.35 F1. Við endamarkið Fjallað verður 
um atburði helgarinnar og gestir í myndveri 
ræða málin. Farið verður yfir helstu mál líð-
andi keppni og þau krufin til mergjar.

21.15 10 Bestu Þriðji þátturinn af tíu í 
þessari mögnuðu þáttaröð en að þessu sinni 
er fjallað um Arnór Guðjohnsen og farið yfir 
feril hans.

22.00 2006 Ryder Cup Official Film 
Frábær mynd þar sem Ryder Cup árið 2006 
er gert upp.

23.15 Supercopa 2008 Útsending frá leik 
Valencia og Real Madrid.

00.55 World Series of Poker 2008 
Sýnt frá World Series of Poker þar sem bestu 
pókerspilarar heims mæta til leiks. Að þessu 
sinni er keppt í Pot limit Texas Holdem.

 

07.00 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Man. City og West Ham í ensku úr-
valsdeildinni.

14.10 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Tottenham og Sunderland í ensku úr-
valsdeildinni.

15.50 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Man. City og West Ham.

17.30 English Premier League 

18.25 Premier League World 2008/09 
Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum.

18.55 Enska úrvalsdeildin Bein út-
sending frá leik Portsmouth og Man. Utd í 

ensku úrvalsdeildinni.

21.00 English Premier League 

22.00 Coca Cola mörkin Allir leikirnir, 
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í 
þessu magnaða markaþætti.

22.30 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Portsmouth og Man. Utd í ensku úr-
valsdeildinni.

00.10 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Fulham og Arsenal í ensku úrvals-
deildinni.

Ekki dettur mér annað í hug en að skrifa um 
handbolta – enda væri annað móðgun við 
Íslendinga alla, bæði lífs og liðna. Stórkost-
legur árangur sem allir Íslendingar hafa beðið 
eftir í mannsaldur eða meira. Eins og Stína 
í Ártúni. Amma elskaði handboltalandsliðið 
okkar og trúði því statt og stöðugt að liðið 
gæti farið í úrslit á stórmóti. Ég hafði aftur á 
móti mínar efasemdir þó nú sé staðfest að 
gamla konan hafði rétt fyrir sér. 

Það var stórkostlega gaman að horfa á 
handbolta með ömmu. Síðustu árin ferðaðist 
hún um á göngugrind einni mikilli. Hún fór 
hægt yfir og ekki einu sinni hægt að segja 
að hún hafi farið fetið. Þetta átti þó ekki 
við þegar spennandi landsleikur var í algleymi. Þá rann á gömlu 
konuna berserksæði þar sem hún æddi um öll gólf á grindinni 
og steytti hnefann að sjónvarpinu bölvandi og ragnandi þegar illa 

gekk. Ég lýg því ekki að í eitt skiptið hótaði 
hún að leita uppi sjónvarpsþulinn og berja 
hann með göngugrindinni ef hann gerði ekki 
eitthvað til að bæta leik strákanna. Hún átti 
það líka til að kenna mér um mistök sem 
liðið gerði og gaf mér þá illt auga, sérstaklega 
ef ég reyndi að útskýra hvað fór úrskeiðis.   

Þetta snerist auðvitað alveg við þegar 
vel gekk; þá söng hún ættjarðarsöngva og 
dansaði eins og Janis Joplin á sýrutrippi 
þegar sigur vannst. Alveg er ég viss um að 
sú gamla hefur losað um flétturnar og sett 
blóm í hárið á sér þegar við tryggðum okkur 
farseðilinn í úrslitaleikinn. Ég veit líka að hún 
hefur ekki látið það fara í taugarnar á sér að 

leikurinn tapaðist. Hún veit hversu einstakt afrek var unnið og trúir 
því statt og stöðugt að annað tækifæri muni gefast til að vinna 
gullið. Það geri ég líka.

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON ER MEIRA EN SÁTTUR

Stína í Ártúni – Im memoriam
> Rachael Ray
 „Ég veit ekki hvernig ég endaði 
hér en það var alls ekki á dagskrá. 
Ég er allt of hógvær til að stefna 
svo hátt.“ Ray er með mat-
reiðslu- og spjallþátt sem er 
sýndur á Skjá einum alla daga 
nema sunnudaga. 
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/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

20.00 Mér finnst...  Umsjón: Kolfinna 
Baldvinsdóttir og Ásdís Olsen. Gestir: Björk 
Jakobsdóttir, Sigríður Klingenberg, Kormákur 
Geirharðsson.

21.00 Vangaveltur  Umsjón: Steinunn 
Anna Gunnlaugsdóttir. Gestur: Jóna Björg 
Sætran.   

21.30 Ákveðin viðhorf  Þáttur í umsjón 
meistaranema í blaða- og fréttamennsku 
við HÍ, Ásrún Friðbjörndóttir og Ása Baldurs-
dóttir. Gestir: Jónína K. og Fífa Finnsdóttir.   

06.05 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Látún
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Hádegisleikhúsið: Dauði trúðsins
13.15 Á sumarvegi
14.03 Út um víðan völl
15.03 Útvarpssagan: Hafborg

15.30 Heimsauga
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Flækingur
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Á sumarvegi
20.00 Leynifélagið
20.30 Isadora
21.10 Framtíð lýðræðis
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Rósin rjóð
22.45 Dalakofinn
23.30 Lostafulli listræninginn
00.07 Næturtónar

HEFST Í KVÖLD KL. 21.50
Á SKJÁEINUM

16.00 Hollyoaks (260:260) 

16.30 Hollyoaks (1:260) 

17.00 Seinfeld (12:13)

17.30 American Dad (4:16) 

18.00 The War at Home 

18.30 Happy Hour (4:13)

19.00 Hollyoaks (260:260) 

19.30 Hollyoaks (1:260) 

20.00 Seinfeld (12:13)

20.30 American Dad (4:16) Stan er út-
sendari CIA og er því alltaf til taks í baráttunni 
gegn ógnum heimsins. Fjölskylda hans er 
ekki eins og aðrar fjölskyldur því að á heim-
ilinu búa meðal annars kaldhæðin geimvera 
og gullfiskur sem talar með þýskum hreim.

21.00 The War at Home Hjónin Vicky 
og Dave halda áfram daglegri baráttu sinni 
við unglingana á heimilinu. 

21.30 Happy Hour (4:13) 

22.00 Women‘s Murder Club (10:13) 

23.30 The Tudors (4:10) 

00.25 Wire (10:13) 

01.25 Sjáðu

01.50 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-
an TV 

▼

10.00 DR Update - nyheder og vejr  10.10 
Kampen mod krybet  11.05 Kender du typen  
11.35 Den menneskelige zoo  12.25 Min afrik-
anske forbindelse - Kenya  12.50 Nyheder på 
tegnsprog  13.00 DR Update - nyheder og vejr  
13.10 Flight 29 savnes!  13.35 Pigebandet Frank  
14.00 Spam special  14.15 Skum TV festival special  
14.30 Den lyserøde panter  14.35 Naruto  15.00 
Troldspejlet  15.15 Robotboy  15.30 Lotte fra 
Spektakelmagergade  16.00 Aftenshowet  16.30 
TV Avisen med Sport  17.00 Aftenshowet med 
Vejret  17.30 Supernabo  18.00 Attenborough 
- koldblodigt eventyr  19.00 TV Avisen  19.25 
Horisont  19.50 SportNyt  20.00 Terror  21.45 OBS  
21.50 Seinfeld  22.10 Conviction 

 10.00 NRK nyheter  10.10 Med hjartet på 
rette staden  11.00 NRK nyheter  11.05 Jessica 
Fletcher  12.00 NRK nyheter  12.05 Tinas mat  
12.35 ‚Allo, ‚Allo!  13.00 NRK nyheter  13.05 
Amigo  13.35 Keiserens nye skole  14.00 
NRK nyheter  14.10 Pysj-klubben  14.35 Edgar 
og Ellen  15.00 NRK nyheter  15.10 Oddasat 
- nyheter på samisk  15.25 Tid for tegn  15.40 
Mánáid-tv - Samisk barne-tv  15.55 Nyheter 
på tegnspråk  16.00 Små Einsteins  16.25 
Gjengen på taket  16.40 Distriktsnyheter  
17.00 Dagsrevyen  17.30 Puls  17.55 Faktor. 
Drømmebyen  18.25 Redaksjon EN  18.55 
Distriktsnyheter  19.00 Dagsrevyen 21  19.35 
Fornuft og følelser  20.30 Når storken svikter - 
fem år etter  21.00 Kveldsnytt  21.15 Dalziel og 
Pascoe  22.45 20 spørsmål  23.10 Kulturnytt  
23.20 Sport Jukeboks 

10.00 Rapport  10.05 Oraklen  10.35 Sportnytt  
11.40 Hoppsan!  13.10 Gomorron Sverige  
14.00 Rapport  14.05 Hannah Montana  14.30 
Vinnarskallar  15.00 Hannas hjälplinje  15.10 
Rorri Racerbil  15.20 Jasper Pingvin  15.30 
Krokodill  15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 
Regionala nyheter  16.15 Fråga doktorn  17.00 
Kulturnyheterna  17.15 Regionala nyheter  17.30 
Rapport med A-ekonomi  18.00 Pappa har två 
familjer  19.30 Polarprinsessa  20.00 Min dotter är 
terrorist  20.55 Kulturnyheterna  21.10 Brottskod. 
Försvunnen  21.55 Vår käre Elvis  22.40 Sändningar 
från SVT24 

Dansæðið heldur áfram. 
Sex pör eru eftir og munu 
þau leggja allt undir til að 
komast áfram í tíu manna 
úrslitin. So You Think You 
Can Dance kemur frá 
framleiðendum American 
Idol. Þetta er fjórða þátta-
röðin og hafa vinsældirnar 
aldrei verið meiri.

STÖÐ 2 KL. 20.20
Sjónvarpið sýnir í kvöld breska 
heimildarmynd um J.K. Rowling, 
höfund Harry Potter-bókanna. Sagt 
er frá lífi hennar fyrir og eftir Harry 
Potter-ævintýrið og fylgst með henni 
um eins árs skeið þar sem hún leggur 
meðal annars lokahönd á síðustu 
bókina í flokknum. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Ár í ævi J.K. Rowling
Sjónvarpið kl. 20.20.

▼
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT
2. nef, 6. í röð, 8. skýra frá, 9. skjön, 
11. bardagi, 12. náðhús, 14. vökva, 
16. grískur bókstafur, 17. verkur, 18. 
erlendis, 20. ung, 21. bylgja.

LÓÐRÉTT
1. umrót, 3. pot, 4. fúslega, 5. 
varkárni, 7. brennivín, 10. kerald, 13. 
sigað, 15. greinilegur, 16. erfiði, 19. 
hreyfing.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gogg, 6. aá, 8. tjá, 9. ská, 
11. at, 12. kamar, 14. vatns, 16. pí, 17. 
tak, 18. úti, 20. ný, 21. liða. 

LÓÐRÉTT: 1. rask, 3. ot, 4. gjarnan, 
5. gát, 7. ákavíti, 10. áma, 13. att, 15. 
skýr, 16. púl, 19. ið. 

„Þetta er hraðskreiðasti bíll, og trúlega 
einn dýrasti bíll í heimi,“ segir Viktor 
Urbancic hjá Sparibíl sem er með 
auglýstan til sölu Bugatti Veyron. 
Óhætt er að segja að þar sé um 
dýrari týpuna af bíl að ræða en 
verðið er hvorki meira né minna en 
276.795.000 krónur. „Það er kannski í 
og með grín að auglýsa hann til sölu. 
Engu að síður er það nú svo að 
við getum skaffað þennan 
bíl,“ segir Viktor en langur 
biðlisti er eftir bílum sem 

þessum alla jafna, þótt undarlegt megi virðast. 
„Þetta er bara leiktæki fyrir ríka manninn,“ 

segir Viktor. „Það er þegar menn eru komnir 
í einkaþotuhópinn svokallaða. Draumarnir 
breytast eftir því sem veskið stækkar,“ segir 

hann. 
Viktor segir að auglýsingin sé ekki síst 

ætluð fjársterkum Íslendingum með aðsetur 
erlendis. En mun hann seljast hér landi? 

„Það er ekki gott að segja. Þegar nýi 
Land Cruiserinn kom á markað 

voru um 300 manns á biðlista 
eftir honum hér á landi meðan 
Bretar stefndu á að geta selt 
fimmtíu slíka bíla á árinu,“ 

segir Viktor. Aðspurður 
hvernig bílarnir myndu 
virka á hraðahindrunum 
Kópavogs svarar Viktor 

hlæjandi: „Ég veit það ekki, ég held nú að þessir 
bílar séu ekkert miklu lægri en aðrir drauma-
sportbílar Íslendinga.“ - shs

Bugatti til sölu á tæpar 300 milljónir

VIKTOR URBANCIC Viktor 
er bílasali hjá Sparibíl sem 

auglýsti til sölu tæplega 
þrjú hundruð milljóna 

króna Bugatti Veyron til 
sölu.

Fatahönnuðurinn Sonja Bent hefur í sumar unnið 
við að lýsa fótboltaleikjum fyrir þýska veðbankann 
Livecom. Sonja segist sjálf vera mikill áhugamaður 
um fótbolta og að vinnan sé með eindæmum 
skemmtileg. „Ég fékk þetta í gegnum vinkonu 
mína, en hún hefur sjálf verið að starfa við þetta 
síðastliðin tvö ár. Livecom er alþjóðlegur veðbanki 
og þeir hafa verið að fylgjast með íþróttum víða 
um heim, þar á meðal Landsbankadeildinni,“ segir 
Sonja. 

Sjálf hefur Sonja aldrei æft fóltbolta en hún segir 
að áhuginn fyrir íþróttinni hafi komið með aldrin-
um. „Ég átti marga vini sem léku fótbolta og svo er 
kærasti minn mikill fótboltaáhugamaður. Mér 
finnst stemningin sem myndast á fótbolta- eða 
handboltaleikjum alveg ótrúlega skemmtileg. Þetta 
eru í raun hálfgerð trúarbrögð fyrir mörgum og ég 
hef lent í því sjálf að missa mig í beinni útsendingu 
yfir leik,“ segir Sonja sem er Valsari í húð og hár. 

Sonja lýsir fótboltaleikjunum á ensku en segir að 
það vefjist ekki fyrir sér. „Þetta eru ekki jafn 
flóknar lýsingar og hjá íslensku íþróttaþulunum, ég 
þarf að tala mun einfaldara mál og nefni til dæmis 
aldrei nöfnin á leikmönnunum.“ Sonja segir að þeir 
sem þekki hana hafi margir orðið hissa þegar hún 
sagði þeim frá starfinu. „Mörgum finnst þetta 
alveg fáránlegt, en það verður bara að hafa það. 
Mér finnst þetta stórskemmtilegt starf og það er 
góður bónus að fá að mæta frítt á alla fótbolta-
leiki,“ segir Sonja og hlær.  - sm

Fatahönnuður lýsir íþróttum

SKEMMTILEGT STARF Sonja Bent segir starfið skemmtilegt, 
enda sé hún mikill fótboltaáhugamaður. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Ég hlusta yfirleitt á gamla, 
sígilda tónlist og fréttirnar á 
Rás 1. Svo flakkar maður á milli 
stöðva þar til maður finnur eitt-
hvað sem höfðar til manns.“

Guðmundur Benediktsson, bifreiðastjóri

BÍLLINN Þetta er eintakið sem Viktor og félagar hjá 
Sparibíl auglýstu til sölu. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8. 

 1   Stjórnarformaður 
Orkuveitunnar.

 2   Joe Biden.

 3   Silfurverðlaun.

„Ég keypti þetta í fyrra, sirka í júní. 
Ég byrjaði þó ekki að reka þetta af 
viti fyrr en í desember sökum anna, 
meðan ég var að klára þau verkefni 
sem ég var í á þeim tíma,“ segir 
Frank Höybye Christensen sem 
rekur nú fyrirtækið Slökkvitæki 
ehf., sem sérhæfir sig í brunavörn-
um fyrirtækja, heimila og 
húsfélaga. 

Íslendingar ættu að þekkja Frank 
sem hefur birst í fjöldanum af 
íslenskum skemmtiþáttum á borð 
við Strákana, Fóstbræður og í Ára-
mótaskaupinu. Einnig hefur Frank 
birst í fjölda auglýsinga og stigið á 
fjalir Hafnarfjarðarleikhússins. 
Mætti í raun titla hann frægasta 
dverg landsins, að öðrum dvergum 
ólöstuðum. Hann segist þó vera 
hættur að leika. „Ég er eiginlega 
hættur öllum fíflagangi en tek að 
mér eitt og eitt lítið verkefni. Nú 
óskast annar dvergur til að taka 
þátt í slíku,“ segir Frank og hlær. 

Frank segir reksturinn ganga vel. 
Hann einbeitir sér aðallega að suð-
urhluta landsins: Selfossi, Hvera-
gerði og svo höfuðborgarsvæðinu. 
Hann segir fólk nokkuð meðvitað 
um brunavarnir en þó þurfi oft að 
ýta við því. „Fólk á kannski tæki en 
það er ekki víst að það sé hlaðið. 
Sumir hafa átt slökkvitæki bak við 
hurð í fimmtán ár og vita í raun 
ekkert hvort það virkar eða ekki. 
En fólk er að vakna til vitundar, 
þetta er eitthvað sem fólk lætur 
sitja á hakanum því það heldur að 
hlutirnir séu í lagi,“ segir hann. 

Miklar tækniframfarir hafa orðið 
í brunavörnum að sögn Franks. Til 
að mynda eru nú komnir til sögunn-
ar þráðlausir reykskynjarar. „Segj-
um að þú búir í þriggja hæða húsi 
með bílskúr. Þú sefur upp á þriðju 
hæð og það kviknar í bílskúrnum. 

Þá fer reykskynjarinn í herberginu 
í gang um leið og sá sem er í bíl-
skúrnum. Það er hægt að tengja 
einhverja tuttugu reykskynjara 
saman,“ segir Frank sem selur allt 
frá eldvarnateppum til slökkvi-
tækja og auðvitað reykskynjara. En 
eru eldvarnir á heimili Franks í 

toppstandi? „Að sjálfsögðu,“ svarar 
hann ákveðinn.

Aðspurður hvort þessi fyrir-
tækjarekstur sé hluti af gömlum 
slökkviliðsdraumi svarar Frank: 
„Nei, nei. Maður er bara að reyna 
að lifa.“

 soli@frettabladid.is

FRANK HÖYBYE:  FRÆGASTI DVERGUR ÍSLANDS Á NÝJUM VETTVANGI

Úr fíflagangi í brunavarnir

FRANK HÖYBYE 
CHRISTENSEN Hefur 

leikið í flestum 
skemmtiþáttum sem 

gerðir hafa verið hér á 
landi í seinni tíð. Nú 

er hann hins vegar 
hættur fíflagangi og 
rekur fyrirtæki sem 

sérhæfir sig í bruna-
vörnum.

 FR
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Grímur Atlason, sveitarstjóri 
Dalabyggðar og tónleikahaldari, 
virðist ætla að leggja tónleikahald-
ið á hilluna, ef marka má skrif hans 
á bloggsíðu sinni á Eyjunni. Grímur 
hefur á síðustu mánuðum flutt 
landsmönnum goðin John Fogerty 
og Eric Clapton og í september 
kemur hljómsveitin Tindersticks 
svo hingað til lands. Grímur dásam-
ar tónlistarmennina í Tindersticks á 
síðu sinni, en svarar fyrirspurn um 

hvernig það fari 
saman að sinna 

starfi sveitar-
stjóra í Dala-
byggð samhliða 
því að flytja inn 
tónlistarmenn á 

þessa leið: „Golf-
ið heillar ekki. 

Enn síður 
bróder-
ingar. En 

þetta er vonlaust verk og líklega 
verða aðrir að taka innflutninginn 
yfir. Lýk þessu með Tindersticks.“ 

Handboltaæðið hefur ekki látið 
marga ósnerta á síðustu dögum. 
Björgólfur Thor Björgólfsson 
og Kristín Ólafsdóttir eru þar 
ekki undanskilin, en þau tóku 
æðið skrefinu lengra en að stilla 
klukkuna á hálfátta og hita kaffi. 
Hjónin flugu til Peking til að sjá 
úrslitaleikinn við Frakka og fylgjast 
með lokaathöfn leikanna. Eftir 
spennuþrungnar mínútur á áhorf-
endapöllunum brugðu þau 
Björgólfur og 
Kristín sér 
svo niður á 
gólf til að 
heilsa upp 
á strákana 
og eflaust 
hrósa 
þeim 
fyrir góða 
frammi-
stöðu. 
 - sun

FRÉTTIR AF FÓLKI



H E I L S U R Ú MRekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

REKKJUNNAR
10-60%
AFSLÁTTUR!FJÖLSTYLLANLEGHEILSURÚMALLT AÐ30%AFSLÁTTUR

SVEFNSÓFAR

ALLT AÐ

30%
AFSLÁTTUR

HEILSUKODDAR

ALLT AÐ

50%
AFSLÁTTUR

SÆNGURVER

30%
AFSLÁTTUR

KING KOIL
(Queen Size 153x203)

FRÁ kr.
89.900

ÞRÝSTIJÖFNUNAR-SVAMPSRÚM(Queen Size 153x203)
FRÁ kr.86.400

Rúm með latex-heilsudýnuAlmennt verð kr. 247.108ÚTSÖLUVERÐ Kr. 190.100

SÝNINGARÚM
OG HÚSGÖGN

50%
AFSLÁTTUR



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Þráins 
Bertelssonar

Ef góður hjarta- eða heilaspesíal-
isti hefði tekið línurit af þjóð-

inni nokkur síðustu ár – og sömu-
leiðis undanfarna daga – væru til 
vísindalegar mælingar á því hvern-
ig heil þjóð hefur sveiflast milli 
þeirrar bjartsýni, spennu, gleði og 
vonbrigða sem í öðru tilvikinu 
skildu eftir sig svartsýni – en bjart-
sýni í hið seinna skipti.

LANGA línuritið sýnir „góðærið“, 
peninga, lausamuni og fasteignir 
sem strákar á jakkafötum nýskriðn-
ir út úr skóla töfruðu fram og létu 
rigna yfir höfuð sér meðan þjóðin 
stóð höggdofa og fylgdist með 
drengjunum og upplifði 

A) BJARTSÝNI – kannski verð ég 
líka svona heppinn/duglegur. 

B) SPENNU – skyldi þetta vera 
varanlegt eða hrynja eins og spila-
borg?

C) GLEÐI – höfum gaman af þessu 
svo lengi sem þetta varir; eitthvað 
af þessari velgengni hlýtur að leka 
niður til mín einhvern tímann.    

D) VONBRIGÐI – þegar spilaborg-
in hrundi eins og menn höfðu alltaf 
innst inni óttast. Þetta var of gott til 
að geta verið satt.

E) SVARTSÝNI – það er alltaf verið 
að hafa mann að fífli af ábyrgðar-
lausum eiginhagsmunaseggjum.

SKAMMTÍMALÍNURITIÐ yfir 
undanfarna daga sýnir stórkostleg-
an framgang annarra stráka, að 
þessu sinni ekki á jakkafötum held-
ur stuttbuxum, við keppni á Ólymp-
íuleikjum í Kína í handknattleik. 
Línuritið sýnir sama ferli, stórkost-
legar sveiflur upp og niður og titr-
andi og andvaka spennu og vænt-
ingar. Skammtímamælingin greinir 
sig þó frá langtímarannsókninni á 
hugarástandi þjóðarinnar, því að 
hún skilur eftir sig BJARTSÝNI en 
ekki SVARTSÝNI. Það er hugsan-
lega vegna þess að öllum fannst að 
þeir hefðu fengið að taka þátt í 
handboltaævintýrinu stuttbuxna-
strákanna í Beijing og finna strax 
eftir vonbrigðin að þeir eru ekki 
verr settir á eftir en undan – heldur 
þvert á móti. Í staðinn fyrir að sitja 
uppi með botnlausa skuldahít sitja 
menn uppi með gljáandi silfur.

SVONA gætu vísindin sýnt að vel-
gengni til lengri eða skemmri tíma 
byggist fyrst og fremst á hugarfari, 
samstöðu og sigurvilja en ekki á því 
hvernig menn ganga klæddir til 
verka. Stuttbuxur eða jakkaföt 
skipta ekki máli. Húrra fyrir heims-
ins stórasta handboltaliði! Takk 
fyrir ánægjuna!

Heimsins 
stórasta hand-

boltalið!

Í dag er mánudagurinn 25. 
ágúst, 238. dagur ársins. 

5.50 13.30 21.07
5.27 13.15 20.59


