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VEÐRIÐ Í DAG

nýtt

Heitt í haust
Cayenne-jeppar og kobe-
steikur eru úti en slátur og 
reiðhjól verða töff í vetur

FINNUR ILMINN AF KÚLTÚR
Kristján Jóhannsson stórtenór 
ræðir um stöðu Íslensku óperunnar
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RIGNING Á LEIÐINNI   Í dag verða 
sunnan 3-13 m/s, hvassast vestan 
til. Rigning sunnan til og vestan 
þegar líður á daginn en yfirleitt 
bjartviðri á landinu norðaustan-
verðu. Hiti 10-15 stig.
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JÖFNUNARMARKI FAGNAÐ Ísland náði góðu stigi gegn Noregi ytra í opnunarleik liðanna í undankeppni HM 2010. Ísland lenti 
tvisvar undir í leiknum en jafnaði í bæði skiptin. Eiður Smári Guðjohnsen skoraði seinna jöfnunarmarkið beint úr aukaspyrnu og 
sést hér fagna markinu með félögum sínum. NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen 
tryggði Íslandi gott stig á 
Ullevaal-leikvanginum í Osló í 
gær. Leiknum lyktaði með 
jafntefli, 2-2, og skoraði Eiður 
Smári jöfnunarmarkið beint úr 
aukaspyrnu rúmum tuttugu 
mínútum fyrir leikslok.

„Að koma á Ullevaal og ná stigi 
er ekkert nema jákvætt og það 
sem stendur upp úr er hvað við 
sýnum mikinn karakter,“ sagði 
Eiður Smári við Fréttablaðið eftir 
leikinn.

Ísland hefði klárlega getað 
tekið öll stigin í leiknum því liðið 
var skeinuhættara undir lokin og 
til að mynda átti Veigar Páll 
Gunnarsson glæsilegt skot sem 
hafnaði í stöng norska marksins.

„Það er mjög þægilegt að við 
séum strax komnir með stig, svo 
ekki sé talað um að leikurinn hafi 
verið á útivelli. Ég sagði fyrir 
leikinn að ég yrði himinlifandi 
með eitt stig og sem betur fer 
gekk það eftir,“ sagði Ólafur 
Jóhannesson landsliðsþjálfari 
kátur í leikslok.

Næsti leikur íslenska liðsins er 
gegn Skotum á Laugardalsvelli á 
miðvikudaginn. Skotar töpuðu 
óvænt fyrir Makedónum í gær. 

  - hbg / - óþ / nánar á síðum 26-27

Góð byrjun hjá landsliðinu:

Frábært stig 
á Ullevaal

UMHVERFISMÁL Þórunn Svein-
bjarnar dóttir umhverfisráðherra 
er ekki hrifin af hugmyndum for-
svarsmanna Landsvirkjunar um 
Bjallavirkjun. Henni finnst þær 
gamaldags og ekki við hæfi í dag. 
„Þessar hugmyndir bera það með 
sér að þær eru þrjátíu ára gamlar 
og má með nokkrum rétti segja að 
þær séu barn síns tíma,“ segir 
Þórunn.

Hugmyndirnar séu ekki henni 
að skapi. „Mér hugnast lítt að setja 
enn eitt stórlónið niður á mið-
hálendi Íslands og hvað þá í bak-
garði Landmannalauga, Veiði-
vatna og Vatnajökulsþjóðgarðs.“

Hugmyndir um virkjun við 
Bjalla komu fyrst fram fyrir þrjá-
tíu árum. Bjallar eru tveir 
móbergshöfðar norðan Tungnaár 
á Landmannaafrétt. Verði 
virkjunin að veruleika verður til 
þrjátíu ferkílómetra lón, sem yrði 
eitt að stærstu stöðuvötnum lands-
ins. Árleg framleiðslugeta 

virkjunarinnar 
yrði 46 mega-
vött.

Forsvars-
menn Lands-
virkjunar hafa 
lagt það til að 
Bjallavirkjun 
verði sett inn á 
rammaáætlun 
um nýtingu 
vatnsafls og 
jarðvarma. 
Þórunn segir 

það standa upp á Landsvirkjun 
sjálfa að svara því hvort hér sé um 
góðan virkjanakost að ræða.

Hún segir hafa vonast til að hug-
myndir af þessum toga væru ekki 
lengur uppi á borðinu. „Maður 
hafði bundið við það ákveðnar 
vonir að íslenskum orkufyrirtækj-
um dytti ekki í hug að bjóða 
almenningi upp á enn eitt lónið á 
miðhálendi Íslands.“

Árni Finnsson, formaður 

Náttúruverndarsamtaka Íslands, 
tekur undir með umhverfisráð-
herra og fagnar yfirlýsingu 
hennar. „Við teljum að það væri 
allt of langt gengið að setja enn 
eitt lónið á miðhálendi Íslands. 
Það mundi rýra gildi náttúrunnar 
þarna í kring og yrði verulegt lýti 
á landslaginu.“

Árni telur að með með Bjalla-
virkjun sé ætlunin að lengja líf-
tíma virkjana í Þjórsá, við Hraun-
eyjar og Sigöldu. „Þarna yrði 
uppsöfnunarlón á stærð við 
Mývatn, með tilheyrandi drullu og 
aur, og enginn veit hve lengi það 
endist. En þetta er dæmigert fyrir 
gernýtingarhugsunarhátt Lands-
virkjunar. Landsvirkjun skilur 
það betur en flestir aðrir hve 
náttúruverndar sjónarmið hafa 
unnið á á síðustu árum og að þeim 
mun enn frekar vaxa fiskur um 
hrygg. Þess vegna vilja menn fá 
bindandi ákvarðanir um sem 
flesta virkjanakosti.“ - kóp

Vill ekki fleiri lón á 
miðhálendi Íslands
Umhverfisráðherra er ekki hrifin af hugmyndum Landsvirkjunar um Bjalla-
virkjun og segir þær vera gamaldags. Hugmyndir um virkjun við Bjalla komu 
fyrst fram fyrir þrjátíu árum. Gernýtingarstefna segir Árni Finnsson.  

ÞÓRUNN SVEIN-
BJARNARDÓTTIR

FÓLK Herra Sigurbjörn Einarsson 
var jarðsunginn frá Hallgríms-
kirkju í gær. Fjöldi manns var 
viðstaddur útförina, sem var sýnd 
í beinni útsendingu í sjónvarpinu.

Sigurbjörn var biskupinn yfir 
Íslandi frá 1959 til 1991. Hann var 
virtur kennismiður kristinnar 
kirkju og skrifaði fjölmargar 
greinar og bækur þar um. Hann 
var ætíð áberandi í þjóðlífinu og 
lá ekki á skoðunum sínum, hvort 
sem þær lutu að kristni eða 
sjálfstæði þjóðarinnar. 

Jón Dalbú Hróbjartsson, 
sóknarprestur í Hallgrímskirkju, 
jarðsöng.  - kóp / sjá síðu 12

Fjöldi viðstaddur útför:

Sigurbjörn bisk-
up jarðsunginn

GERÐI LÍNUDANS 
VINSÆLAN
Jóhann Örn 
Ólafsson stofnaði 
Danssmiðjuna 
fyrir fimmtán árum.
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BYRJUNARLIÐIÐ

Kjartan Sturluson markvörður 

5

Hefði átt að gera betur í öðru marki Norðmanna en greip vel inn í á lokamínútunum.

Grétar Rafn Steinsson, hægri bakvörður 

7

Fékk á sig ódýrt víti en var fyrir utan það mjög öruggur og skilaði góðum leik.

Kristján Örn Sigurðsson miðvörður 

9

Hélt Carew nær alveg niðri og steig varla feilspor í leiknum. Ósérhlífinn og bjargaði oft á tíðum á ögur-

stundu.

Hermann Hreiðarsson miðvörður 

8

Las leikinn vel, var baráttuglaður og stjórnaði vörninni eins og herforingi.

Bjarni Ólafur Eiríksson, vinstri bakvörður 

6

Varðist vel á köflum í leiknum og skilaði boltanum ágætlega frá sér.

Birkir Már Sævarsson, hægri kantur 

8

var öruggur á boltanum, varðist vel og var óþreytandi í hlaupum sínum upp kantinn.

Stefán Gíslason, tengiliður 

6

Fann sig ágætlega á sínum gamla heimavelli, sérstaklega í síðari hálfleik.

Aron Einar Gunnarsson, tengiliður 

6

Virkaði stressaður framan af leik og tapaði boltanum í tvígang á hættulegum stöðum. En vann sig vel inn 

í leikinn og komst ágætlega frá sínu.

á i Guðjohnsen sóknartengiliður 

8

í taka á köflum í leiknum.
7

rki Íslands.

EINKUNNIR ÍSLENSKU LEIKMANNANNA

Ullevaal, áhorf.: 17.254
Noregur Ísland

TÖLFRÆÐIN

Skot (á mark)  
15–16 (4–3)

Varin skot 
Rune 1 – Kjartan 2

Horn 

4–2

Aukaspyrnur fengnar 
13–11

Rangstöður 

2–1

1-0 Steffen Iversen, víti (36.)

1-1 Heiðar Helguson (39.)

2-1 Steffen Iversen (50.)

2-2 Eiður Smári Guðjohnsen (69.)

2-2
Alon Yeffet (7)

NOREGUR-ÍSLAND

ÓMAR ÞORGEIRSSON

skrifar frá Osló

omar@frettabladid.is

FÓTBOLTI Dagskipun landsliðsþjálf-

arans Ólafs Jóhannessonar á Ulle-

vaal-leikvanginum var svo að 

heita einföld; halda markinu 

hreinu eins lengi og unnt er og 

nýta þau sóknarfæri sem liðinu 

byðust. Það gekk að mestu leyti 

eftir þar sem Íslendingar náðu 

jafntefli, 2-2, gegn Norðmönnum 

sem voru fyrir leikinn taldir mun 

sigurstranglegri.

Íslenska liðið mætti ákveðið til 

leiks og Emil Hallfreðsson náði 

góðri rispu upp vinstri kantinn 

strax á 2. mínútu. Í framhaldi af 

því voru Norðmenn þó meira með 

boltann, eins og við var að búast, 

en íslenska liðið var hreyfanlegt, 

lokaði svæðum vel og gaf fá færi á 

sér. 
Helsta sóknarvopn Norðmanna 

var háar sendingar inn á vítateig 

Íslendinga og liðið leitaði mjög að 

Steffen Iversen, sem átti greini-

lega að flikka boltanum á þá John 

Carew og Thorstein Helstad. 

Fyrsta alvöru færi Noregs kom 

einmitt upp úr slíkri samvinnu; 

Iversen kom boltanum á Carew 

inn fyrir íslensku vörnina en skot 

Carews hitti ekki markið. Íslensku 

varnarmennirnir voru annars vel 

á tánum sem lýsir sér kannski best 

í því að fyrsta skot Norðmanna á 

íslenska markið kom ekki fyrr en 

eftir rúmar tuttugu og fimm mín-

útur.
Á móti kemur að sóknarþungi 

Íslands var vart teljanlegur en 

menn reyndu að sækja hratt fram 

þegar við átti eins og upp var lagt 

fyrir leikinn.

Það dró til tíðinda á 36. mínútu 

þegar enn ein langa sendingin kom 

inn á vítateig Íslands, ætluð Thor-

stein Helstad í það skiptið. Hann 

gerði sig líklegan til þess að taka 

við boltanum en Grétar Rafn 

Steinsson tók helst til of hressi-

lega og hélt honum í heljargreip-

um og dómarinn sá sig tilneyddan 

til þess að dæma vítaspyrnu. 

Lítið við því að segja og Iversen 

fór á vítapunktinn, sendi Kjartan í 

vitlaust horn og skoraði af öryggi 

við gríðarleg fagnaðarlæti á Ulle-

vaal og gríðarlegan létti Norð-

manna inni á vellinum.

Það hefði verið auðvelt fyrir 

íslenska liðið að detta niður við 

mótlætið en það var ekki á dag-

skránni. Íslendingar fengu auka-

spyrnu á vallarhelmingi Norð-

manna stuttu síðar. Emil tók 

spyrnuna og hitti beint á kollinn á 

Heiðari Helgusyni, sem skallaði 

boltann í netið og jafnaði leikinn, 

1-1 og þannig stóðu leikar þegar 

flautað var til hálfleiks. 

Byrjunin á síðari hálfleik var 

ekki það sem íslenska liðið þurfti. 

Fredrik Winsnes átti háa sendingu 

inn á teiginn þar sem Iversen vann 

skallaeinvígið við Bjarna Ólaf 

Eiríksson og kom boltanum í netið, 

2-1. Markið hlýtur hins vegar að 

skrifast að stórum hluta á Kjartan 

í markinu, sem hikaði í úthlaupinu 

og var herfilega staðsettur þegar 

fremur laus skallinn kom á 

markið.

Norðmenn tvíefldust við markið 

og virkuðu líklegir til þess að bæta 

við marki. Það kom því skemmti-

lega á  óvart þegar Íslendingar 

jöfnuðu leikinn á 69. mínútu. Brot-

ið var á Heiðari og aukaspyrna 

dæmd rétt fyrir utan vítateigs 

Norðmanna. Eiður Smári mætti á 

vettvang og gjörsamlega klíndi 

boltnum í markhornið hægra 

megin, óverjandi fyrir Rune Jar-

stein í markinu. Glæsilegt mark 

og leikar jafnir á ný.

Íslendingar komust svo gremju-

lega nálægt því að komast yfir í 

leiknum á 86. mínútu þegar vara-

maðurinn Veigar Páll Gunnarsson 

átti skot í stöng úr sinni fyrstu 

snertingu eftir góðan undirbúning 

Eiðs Smára.

Sóknaraðgerðir Norðmanna 

fjöruðu svo út hver af annarri uns 

dómarinn flautaði til leiksloka. 

Niðurstaðan 2-2 jafntefli og Íslend-

ingar geta vel við unað með að 

komast strax á blað í riðlinum. 

Leikur liðsins gefur fögur fyrir-

heit upp á framhaldið að gera í 

riðlinum. 

Frábært stig hjá Íslandi í Osló

Íslendingar sóttu mikilvægt stig á útivelli gegn Norðmönnum í fyrsta leik liðanna í undankeppni HM 2010. 

Baráttuglaðir Íslendingar gáfust aldrei upp og komu tvisvar til baka eftir að hafa lent undir í leiknum.

STIGI FAGNAÐ Markaskorarar Íslands – Eiður Smári og Heiðar Helguson – fagna hér 

á Ullevaal-leikvanginum í gær ásamt Birki Má Sævarssyni. 
NORDIC PHOTOS/AFP

FRÁBÆR ENDURKOMA Heiðar skoraði 

og fiskaði svo aukaspyrnuna sem síðara 

mark Íslands kom úr. NORDIC PHOTOS/AFP

Sævarsson er hér í baráttunni við John Arne Riise. Birkir átti fínan 

NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Ólafur var einkar léttur í 

bragði eftir leikinn gegn Norð-

mönnum í gær og augljóslega í 

skýjunum með jafnteflið.

„Það er frábært að koma tvisvar 

sinnum til baka og ná í eitt stig á 

erfiðum útivelli. Dugnaðurinn og 

viljinn í mönnum var til fyrir-

myndar. Mér fannst við reyndar 

falla aðeins of mikið til baka á 

köflum í leiknum en að öðru leyti 

var þetta fínt,“ segir Ólafur.

Ólafur kvað fátt hafa komið sér 

á óvart í leik norska liðsins.

„Við komum vel undirbúnir til 

leiks og þeir komu okkur ekki á 

nokkurn hátt á óvart. Við vorum 

alveg klárir á því hvernig þeir 

myndu spila. Varnarleikur okkar 

var mjög sannfærandi í leiknum 

og þar áttu allir góðan leik. En það 

er líka ýmislegt sem þarf að laga í 

okkar leik og við þurfum að fara 

yfir það fyrir næsta leik,“ segir 

Ólafur.
Ólafur viðurkennir að það sé 

mikill léttir að vera kominn strax 

á blað í riðlinum.

„Það er mjög þægilegt að við 

séum strax komnir með stig, svo 

ekki sé talað um að leikurinn hafi 

verið á útivelli. Ég sagði fyrir leik-

inn að ég yrði himinlifandi með 

eitt stig og það gekk sem betur fer 

upp. Við vorum líka nær því að 

vinna leikinn en þeir ef við tökum 

marktækifærið þegar Veigar Páll 

átti skot í stöng.“ 

Nú er stutt í næsta verkefni 

Íslands, leik gegn Skotum á Laugar-

dalsvelli, og Ólafur telur að það 

verði enn erfiðara en að mæta 

Norðmönnum.

„Skotar eru að mínu mati með 

betra lið en Norðmenn þannig að 

okkar bíður mjög erfiður leikur. 

En með sama vilja og sama hugar-

fari og við sýndum gegn Noregi 

getum við gert ýmislegt gegn 

Skotlandi,“ segir Ólafur. - óþ

Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari var ánægður með stigið sem Ísland sótti á Ullevaal-leikvanginn í gær:

Dugnaðurinn og viljinn var til fyrirmyndar

FÓTBOLTI Hermann Hreiðarsson 

átti fínan leik gegn Norðmönnum í 

gær og stýrði varnarleik íslenska 

liðsins með sóma. 

„Þetta var hörkuframmistaða 

hjá öllu liðinu og þetta var flott 

stig. Það sýnir gríðarlegan karakt-

er að koma til baka í tvígang og 

karakterinn kemur mér ekkert á 

óvart, þar sem ég veit alveg hvað 

býr í liðinu. En það er alltaf gaman 

að sýna það líka inni á vellinum,“ 

segir Hermann.

Hermann kvað íslenska liðið 

samt ekki hafa unnið neitt enn.

„Það var kominn tími á að við 

næðum að sýna almennilega hvað 

í okkur býr og mér fannst við vera 

að ná því að vissu leyti. En við 

ú lega ekki leikinn og 
þá

Hermann Hreiðarsson fyrirliði segir samvinnu liðsins hafa skilað stigi:

Ég veit vel hvað býr í þessu liði

LÉTTUR OG KÁTUR Það lá vel á Ólafi 

Jóhannessyni landsliðsþjálfara eftir 

leikinn í gær.  NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Heiðar Helguson var 

ekki lengi að finna mark andstæð-

inganna eftir rúmlega tveggja ára 

fjarveru frá landsliðinu. 

„Ég er mjög ánægður með að 

vera kominn aftur í landsliðið og 

við sýndum alvöru karakter í 

leiknum. Hann hefur svo sem 

alltaf verið til staðar í hópnum og 

liðinu en við höfum ekki alltaf 

verið að sýna hann inni á vellin-

um. Við gerðum það núna og 

getum byggt á því,“ segir Heiðar, 

sem varar þó við því að menn tapi 

sér í gleðinni strax.

„Við verðum náttúrlega að sýna 

áfram leik af þessu tagi og byggja 

á þessum leik, því ef við náum 

ekki að halda áfram á sömu braut 

gegn Skotum hefur þetta jafntefli 

gegn Norðmönnum litla merk-

ingu,“ segir Heiðar.  
- óþ

Heiðar Helguson:

Alvöru karakter

FÓTBOLTI Kjartan Sturluson var 

virkilega sáttur með frammistöðu 

íslenska liðsins í gær.

„Það var mikivægt að ná strax í 

stig í riðlinum og heildarframmi-

staða liðsins var mjög góð,“ segir 

Kjartan, sem var úti á túni í öðru 

marki Norðmanna.

„Það er alltaf hægt að gera 

eitthvað betur. Það voru einhver 

útspörk sem fóru ekki þangað 

sem ég vildi að þau færu og hitt 

og þetta, en ég er í heildina mjög 

sáttur með mína framistöðu,“ 

segir Kjartan.  
- óþ

Kjartan Sturluson:

Sáttur við sína 

frammistöðu

SP
O

R
T 

26



2  7. september 2008  SUNNUDAGUR

flugfelag.is

Netið
Þú færð alltaf 
hagstæðasta verðið 
á www.flugfelag.is

LÖGREGLUMÁL Ekið var á barn á 
Suðurgötu í Keflavík í gær um 
klukkan fimm síðdegis. Sam-
kvæmt lögreglunni á Suðurnesjum 
er barnið fætt árið 2005. Lögregla 
og sjúkralið voru samstundis 
kölluð á staðinn. Barnið var í 
kjölfarið sent í skoðun á Heil-
brigðisstofun Suðurnesja en 
reyndist óslasað og fékk að sögn 
lögreglu að fara heim að athugun 
lokinni.  

Lögregla hafði ekki upplýsingar 
um nánari tildrög óhappsins.  - kdk   

Lögreglan á Suðurnesjum:

Ekið á þriggja 
ára barn

REYKJAVÍK Tvær nýjar slökkvi-
stöðvar munu rísa í Reykjavík og 
í Mosfellsbæ á næstu misserum 
og ráðið verður í 25 nýjar stöður 
innan slökkviliðsins nú í haust. 

„Við reiknum með að taka 
stöðvarnar í notkun árið 2010 en 
byrjum að þjálfa nýtt starfsfólk á 
næsta ári,“ segir Jón Viðar 
Matthíasson slökkviliðsstjóri. 
Hann segir að með þessum 
aðgerðum muni viðbragðstími í 
útköll styttast um eina mínútu, 
eða 25 prósent. „Okkar útkalls-
tími á að vera átta mínútur í 
sjúkraflutninga og tíu á slökkvi-
lið, og með þessum breytingum 
náum við því.“  - rat

Fjölgar í slökkviliðinu:

Útkallstími 
styttist um 
mínútu

JÓN VIÐAR MATTHÍASSON Slökkviliðs-
stjórinn segir að byrjað verði að þjálfa 
nýtt starfsfólk á næsta ári.

FRAKKLAND, AP Utanríkisráðherr-
ar Evrópusambandsins fóru 
fram á það við Rússa á fundi í 
gær í Moskvu að þeir drægju 

herlið sitt til 
baka frá 
Georgíu 
samkvæmt 
samningum um 
vopnahlé. 
Nicolas 
Sarkozy 
Frakklandsfor-
seti mun funda 
aftur á 
mánudag í 

Kreml með Dimitri Medvedev, 
forseta Rússlands, um deiluna 
en skrifað var undir samning 
um vopnahlé fyrir þremur 
vikum. Á fundinum í Moskvu 
gaf Medvedev ekkert út á 
málamiðlanir heldur sagði 
stríðið í Georgíu sýna heiminum 
fram á að Rússar væru þjóð sem 
taka bæri tillit til.
  - rat 

Vilja herinn burt frá Georgíu:

Medvedev 
mun ekki hvika

DIMITRI MEDVEDEV

BANDARÍKIN  Framleiðsla hefur 
verið stöðvuð hjá Boeing, stærsta 
flugvélaframleiðanda í heimi, en 
tuttugu og sjö þúsund starfsmenn 
verksmiðjunnar hafa lagt niður 
störf eftir að samningar tókust 
ekki um laun. 

Samkvæmt fréttavef breska 
ríkisútvarpsins verða engar 
flugvélar settar saman meðan á 
verkfallinu stendur en talið er að 
Boeing muni tapa um hundrað 
milljónum Bandaríkjadala á dag 
vegna tafa. Einnig mun seinka 
enn frekar afhendingu Dream-
line-flugvélarinnar sem á að 
keppa við Airbus en Dreamline er 
þegar tveimur árum á eftir 
áætlun.  - rat

Starfsmenn Boeing í verkfall:

Allt stopp 
hjá Boeing

Páll, er þetta töfrandi maður?

„Ég skal nú ekkert segja um það en 
við kunnum okkar brögð eins og 
hann.“

Roskinn Þjóðverji sem tekinn var í 
Norrænu í byrjun mánaðarins er ofbeldis-
maður sem ítrekað hefur strokið úr 
erlendum fangelsum. Fréttablaðið sagði 
í fyrirsögn  í gær að hættulegur Houdini 
væri nú staddur á Litla-Hrauni. Páll Win-
kel er forstjóri Fangelsismálastofunar. 

SVÍÞJÓÐ Sænskur maður hefur 
kært eftirlætis knattspyrnuliðið 
sitt, AIK í Stokkhólmi, til neyt-
endasamtakanna þar í landi. 
Ástæðuna segir hann vera 
síendurtekin brot á loforðum um 
gott gengi í sænsku deildinni.

Í samtali við Dagens Nyheter 
segist maðurinn, Kristoffer 
Gahlin, vera búinn að fá nóg af 
slæmu gengi liðsins. „Ég hef verið 
meðlimur síðan 1978. Á hverju ári 
er stuðningsmönnum lofað góðu 
gengi, en ekkert gerist. Þetta eru 
hrein og klár vörusvik.“  Mattias 
Grundström hjá sænsku neytenda-
samtökunum segir að mál Gahlins 
fái ekki forgangsmeðferð. - kg

Þreyttur á slæmu gengi:

Kærir AIK 
fyrir vörusvik

LÍBÍA Condoleezza Rice, utanríkis-
ráðherra Bandaríkjanna, fór í 
sögulega heimsókn til Líbíu á 
föstudaginn, fyrst bandarískra 
utanríkisráðherra í hálfa öld. 
Samskipti Bandaríkjanna og 
Líbíu hafa verið stirð síðan 
Gaddafi komst til valda árið 1969. 
Þá versnuðu þau til muna eftir að 
flugvél Pan Am var sprengd yfir 
Lockerbie í Skotlandi, en tveir 
líbískir leyniþjónustumenn voru 
sakfelldir fyrir það.

Heimsókn Rice er enn eitt 
dæmið um bætt samskipti ríkj-
anna. Í maí 2006 tilkynnti Banda-
ríkjastjórn að hún mundi koma á 
fullum stjórnmálatengslum við 
Líbíu ef stjórnvöld þar hættu við 
að vígvæðast gereyðingarvopn-
um.

Moammar Gaddafi, forseti 
Líbíu, tilkynnti fyrr í vikunni að 

til stæði að einkavæða allar ríkis-
eigur í Líbíu. „Þjófnaður og spill-
ing fylgja því ætíð þegar opinber-
ir aðilar sjá um peninga,“ sagði 
hann. „Eftir fjóra mánuði verður 
allt í ykkar höndum.“

Í ræðunni, sem Gaddafi hélt til 
að minnast þess að 39 ár eru síðan 

hann komst til valda í byltingu, 
sagði hann einnig að líbíska þjóð-
in mundi sjálf fá að koma að 
menntun sinni. „Ég segi við líb-
ísku þjóðina, takið það fé sem fer 
í menntun. Setjið það í vasa ykkar 
og kennið börnunum eins og þið 
teljið rétt, takið ábyrgð.“ - kóp

Condoleezza Rice heimsækir Gaddafi Líbíuforseta:

Gaddafi lofar einkavæðingu

RICE OG GADDAFI Vel virtist fara á með Condoleezu Rica og Moammar Gaddafi á 
fundi þeirra á föstudag. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

LÖGREGLUMÁL „Ég hef oft fengið 
mikinn kjánahroll þegar ég er að 
horfa á lögregluþætti en fyrst við 
fáum að gera þetta sjálfir snardeg-
ur úr líkum á því að sá hrollur láti á 
sér kræla,“ segir Helgi Pétur Otte-
sen, varðstjóri á Akranesi, en 
undan farnar vikur hefur hann 
ásamt fleiri lögreglumönnum verið 
upptekinn við leikstörf við rætur 
Akrafjalls fyrir spennuþáttaröðina 
Hamarinn. 

Helgi Pétur segir rannsóknar-
störfum lögreglumanna sýnd mikil 
virðing við tökur þáttanna enda 
sjái þeir sjálfir um aðalatriðin. 
Þannig sé til dæmis komið í veg 
fyrir að ábúðarfullur leikinn lög-
reglumaður stingi lífsýni í plast-
poka til þess að frekar megi rann-

saka það. „Ég held að enginn 
lögreglumaður þoli að sjá slíkt,“ 
segir Helgi Pétur kankvíslega og 
útskýrir að flest sýni skemmist í 
plastpokum og engum lögreglu-
manni myndi láta sér slíkt og annað 
eins til hugar koma. 

Reyndar hafa ekki aðeins lög-
reglumenn unnið hörðum höndum á 
vettvangi leikins hryllings við fjall-
ið því svo virðist sem stór hluti sam-
félagsins á Akranesi hafi verið boð-
inn og búinn við að aðstoða 
kvik myndagerðamennina, svo sem 
iðnaðarmenn, björgunarsveitar-
menn, sjúkraflutningamenn og 
slökkviliðsmenn, auk Landhelgis-
gæslumanna og starfsmanna úr sér-
sveitinni sem komu frá Reykjavík. 

Reynir Lyngdal, leikstjóri þátta-

raðarinnar, segir Skagamenn með 
eindæmum hjálplega. Þá sé stund-
um furðulegt hvernig tilfinningar 
komi upp þegar raunveruleiki og 
leikur mætist: „Það sem kom mér 
mest á óvart við að fylgjast með 
þessu fólki, þá sérstaklega lögg-
unni, er hvað þeir voru agaðir og 
öll störf þeirra úthugsuð. Þeir voru 
bara eins í bíó,“ segir hann.

Björn Hlynur Haraldsson og 
Dóra Jóhannesdóttir fara með aðal-
hlutverkin í þáttunum en framleið-
andi er Pegasus. Reynir segir að þó 
að flestir dagar við tökur á Akra-
nesi hafi gengið vel sé hann viss 
um að einhverjir kraftar í fjallinu 
séu komnir með nóg af því raski 
sem fylgi leikarastandinu. 
 karen@frettabladid.is

Lögreglan á slóð 
glæpona í Akrafjalli
Stór hluti íbúa á Akranesi hefur veitt þáttagerðarmönnum liðsinni við tökur á 
spennuþáttaröð við rætur Akrafjalls. Lögreglumaður á staðnum segir störfum 
lögregunnar sýnd virðing. Leikstjórinn segir lögguna hegða sér eins og í bíó. 

SKAGAMENN BREGÐA Á LEIK Helgi Pétur Ottesen varðstjóri á Akranesi segir leikinn í raun vera eins og risavaxna slysaæfingu. 
Þó að menn viti að enginn sé slasaður í raun vilji allir hegða sér óaðfinnanlega fyrir framan vélarnar og því æfist menn mjög við 
tökur. MYND/PEGASUS

LÖGREGLUMÁL Karlmaður á þrí-
tugsaldri fannst með alvarlega 
höfuðáverka á gatnamótum 
Höfðatúns, Laugavegar og Skúla-
götu í Reykjavík snemma í gær-
morgun. 

Maðurinn var strax fluttur í 
aðgerð á gjörgæsludeild Landspít-
alans en samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins hafði hann miklar 
heilablæðingar. Síðar um daginn 
gekkst hann undir aðra aðgerð. 

Þegar blaðið fór í prentun var 
maðurinn enn í lífshættu og var 
haldið sofandi. Ekki er vitað hvort 
um slys hafi verið að ræða eða 
hvort maðurinn hafi orðið fyrir 
líkamsárás. Enginn hefur verið 

handtekinn en lögregla rannsakar 
málið. 

Þeir sem geta gefið upplýsingar 
um málið eða urðu varir við 
mannaferðir á svæðinu frá klukk-
an sex til hálf átta í gærmorgun 
eru beðnir um að hafa samband 
við lögregluna á höfuðborgar-
svæðinu í síma 444-1100.

Fyrr í vikunni fannst karlmaður 
um sjötugt látinn í íbúð sinni á 
Skúlagötu. Nokkrir áverkar voru 
á höfði mannsins sem taldir voru 
vera af mannavöldum og hefur 
lögregla haft tvo menn í haldi 
vegna málsins. Ekki er talið að 
málin tvö tengist á nokkurn hátt. 
 - kdk 

Lögregla leitar vitna vegna hugsanlegrar líkamsárásar við Höfðatún:

Fannst með lífshættulega áverka

LANDSPÍTALINN Maðurinn gekkst undir 
tvær aðgerðir í gær. Hann hlaut miklar 
heilablæðingar.

SPURNING DAGSINS
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RIGNING OG SÓL  
Þeim er nokkuð 
misskipt lífsins 
gæðum og má að 
sönnu yfi rfæra það 
á veðrið næstu 
daga. Fremur 
vætusamt verður á 
landinu sunnan og 
vestanverðu næstu 
daga, skúrir eða 
rigning, en Norður-
landið verður í 
þurrki og nokkuð 
björtu veðri. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

SKIPULAGSMÁL Framkvæmdir við 
álver í Helguvík verða ekki 
stöðvaðar til bráðabirgða á meðan 
úrskurðarnefnd skipulags- og 
byggingarmála metur kæru 
Náttúruverndarsamtaka Íslands 
vegna byggingarleyfis.

Úrskurðarnefndin segir að enn 
sé fyrst og fremst um jarðvegs-
framkvæmdir að ræða og að svo 
verði enn um sinn: „Er ekki 
fyrirsjáanlegt að varanlegar og 
óafturtækar framkvæmdir muni 
eiga sér stað meðan málið er til 
meðferðar fyrir úrskurðarnefnd-
inni.“ Í kæru Náttúverndarsam-
takanna er vísað til fyrirvara í 
áliti Skipulagsstofnunar vegna 
óvissu um orkuöflun, orkuflutn-
inga og losunarheimildir fyrir 
gróðurhúsalofttegundir.  - gar

Álver Norðuráls í Helgvík:

Ekki orðið við 
stöðvunarkröfu

HELGUVÍK Norðurál Helguvík sf. fékk 
byggingarleyfi frá Reykjanesbæ og 
Garði.

Flóttafólkið á leiðinni
Palestínska flóttafólkið kemur á Akra-
nes á morgun. Þetta eru átta konur 
og 21 barn sem koma frá Al-Waleed-
flóttamannabúðunum í Írak.

AKRANES

Stuðningur við ljósmæður 
Félag íslenskra flugumferðarstjóra 
lýsti í gær yfir eindregnum stuðningi 
við ljósmæður í kjarabaráttu þeirra.
Skorar félagið á fjármálaráðherra og 
ríkisstjórn að ganga til samninga við 
ljósmæður og tryggja þeim kaup og 
kjör í samræmi við eðli og ábyrgð 
starfs þeirra.

KJARABARÁTTA

HEILBRIGÐISMÁL Íslenska fyrirtækið 
Mentis Cura hefur þróað próf sem 
getur stytt til muna þann tíma sem 
tekur að greina Alzheimer-sjúk-
dóminn. Prófið hefur verið í prufu-
notkun hér á landi í tæp tvö ár og 
hefur nú verið tekið í prufunotkun 
í Noregi. 

Kristinn Johnsen, framkvæmda-
stjóri Mentis Cura, segir prófið 
gefa læknum möguleika á að fylgj-
ast með framgangi sjúkdómsins, 
hvaða meðferð skuli beita og 
hvaða áhrif meðferðin hafi. 

Með Alzheimer-prófinu er heila-
rit sjúklings borið saman við 
gagnabanka sem hefur að geyma 
heilarit þúsund íslenskra Alzheim-
ersjúklinga sem og heilbrigðra. 
Niðurstaða prófsins getur á 
skömmum tíma gefið vísbending-
ar um hvort sjúklingurinn sé með 
sjúkdóminn eða ekki.  

Kristinn segir að einstaklingar 
og fjölskyldur hafi oft þurft að 
bíða í óvissu eftir greiningu á 
Alzheimer allt að þremur árum. 
Með prófinu sé hins vegar hægt að 
fá greiningu mun fyrr, jafnvel 
eftir eitt ár. Kristinn segir að með 
prófinu sé ferlið gert einfaldara 
og skilvirkara og læknum hjálpað 
að taka ákvarðanir fyrr, koma með 
endanlega greiningu og opni á 
möguleika á að senda sjúklinginn í 
fleiri próf.

Norskir læknar hafa nú fengið 
aðgang að prófinu en sjúkrastofn-
anir hafa verið með prófið til 
reynslu í Östfold í Noregi í eitt ár 
og nú hefur það verið tekið til 
reynslu í Fredrikstad.

„Við erum að athuga hvernig 
þessu verður tekið í Noregi en 
læknarnir hér á landi hafa tekið 
því mjög vel,“ segir Kristinn. „Það 
má líta á þetta sem reynslukeyrslu 

á litlum markaði í Noregi áður en 
við dreifum þessu á stærri mark-
aði eins og í Bandaríkjunum eða 
Asíu.“ 

Pálmi V. Jónsson, yfirlæknir á 
Landakoti, segir að prófið sé mjög 
athyglisvert en það sé ennþá á 

rannsóknarstigi og því ekki enn 
hægt að segja að það sé komið inn 
í daglegt starf á Landakoti. 

„Þetta er skemmtileg tækni-
þróun sem er athyglisverð og það 
er þörf fyrir nýjungar á þessu 
sviði en það er of snemmt að kveða 

upp úr um nákvæmni þessarar 
tækni í greiningarvinnunni því að 
þróunarvinnunni er ekki lokið,“ 
segir hann.

Ákvörðun um frekari dreifingu 
erlendis verður tekin um eða eftir 
áramót.  ghs@frettabladid.is

Nýtt Alzheimer-próf styttir 
bið eftir greiningu um tvö ár
Íslenskt fyrirtæki hefur þróað próf sem á tíu mínútum gefur svar við því hvort einstaklingur hafi Alzheimer 
eða ekki. Norðmenn hafa nú tekið prófið í prufunotkun. Yfirlæknir segir nýja prófið mjög athyglisvert. 

HEILARIT GEFUR SVAR UM ALZHEIMER Alzheimerprófið er gert með heilariti og tölfræðilegum samanburði við heilarit þúsund 
íslenskra Alzheimersjúklinga og heilbrigðra. Á tíu mínútum er búið að gera prófið og fá svar. Þannig geta læknar komið með 
endanlega greiningu mun fyrr en áður.

ALZHEIMERPRÓFIÐ
Alzheimerprófið hefur verið notað á Íslandi í tæp tvö ár. 
Heimilislæknar vísa einstaklingum og aðstandendum 
þeirra á minnismóttökuna á Landakoti þar sem farið er 
í taugasálfræðilegt mat og teknar myndir til að kanna 
hvort blæðingar eða eitthvað annað hrjái heilann. 
Sjúklingurinn er einnig sendur í heilarit. Í framhaldi af 
því er gerður tölfræðilegur samanburður við eitt þúsund 

íslenskra Alzheimersjúklinga sem og heilbrigðra einstakl-
inga. 

Í Noregi er gert heilarit á spítala og heilaritið sent í 
gegnum tölvu til Mentis Cura, sem hefur unnið það í 
samvinnu við Tækniþróunarsjóð, gerður tölfræðilegur 
samanburður og heilaritið greint og gögnin svo send til 
baka. Þetta er hægt að gera á tíu mínútum. 

ISLAMABAD, AP Asif Ali Zardari 
vann yfirburðasigur í forsetakosn-
ingunum í Pakistan í gær. 

Zardari komst til pólitískra 
valda þegar eiginkona hans og 
fyrrverandi forsætisráðherra 
landsins, Benazir Bhutto, var myrt 
í desember síðastliðnum. Síðan þá 
hefur honum tekist að mynda öfl-
ugt bandalag og koma forseta 
landsins, Pervez Musharraf, frið-
samlega frá. 

Zardari hlaut 481 atkvæði af 702 
mögulegum. Nú bíða veruleg efna-
hagsvandræði í landinu og upp-
reisnir íslamista úrlausnar en 
fimmtán létust í sprengingum 
nálægt borginni Peshawar meðan 

á kosningunum stóð.   Hæstiréttur 
í Pakistan setti á föstudaginn aftur 
í embætti, þrjá dómara sem for-
veri Zardaris, Musharraf, bolaði 
frá völdum. 

Zardari hafði áður neitað að 
setja þá aftur í embætti. Iftikhar 
Mohammed Chaudhry hæstaréttar-
lögmaður var þó ekki svarinn 
aftur í embætti en Zardari hafði 
gagnrýnt hann fyrir að viðhafa 
vafasöm stjórnmál.  - rat

Ekkill fyrrverandi forsætisráðherra Pakistan vann forsetakosningarnar í gær:

Asif Ali Zardari verður forseti

NÝR FORSETI Asif Ali Zardari hefur tekist 
að mynda öflugt bandalag og koma 

Pervez Musharraf frá völdum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

JAPAN, AP Lík óþekktrar konu á 
fimmtugsaldri fannst í ferðatösku 
á hótelherbergi í Tókýó eftir að 
hótelgestir kvörtuðu undan ólykt. 
Lögregla leitar nú eiganda 
töskunnar og þess sem bókaði 
herbergið. 

Engir áverkar sáust á líkinu, 
sem lá í fósturstellingu ofan í 
plastpoka í töskunni. Ekki er enn 
ljóst hvernig lát hennar bar að né 
hversu lengi hún hafði legið í 
töskunni. 

Kvartað var undan ólyktinni á 
fimmtudaginn en líkið uppgötvað-
ist á föstudag eftir að starfsmað-
ur hótelsins fann töskuna og 
afhenti lögreglu. - rat

Gestir kvörtuðu vegna ólyktar:

Lík falið í ferða-
tösku á hóteli 

GENGIÐ 05.09.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 164,798
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

87,99  88,41

 154,77  155,53

 125,09  125,79

 16,777  16,875

 15,641  15,733

 13,193  13,271

 0,8275  0,8323

 136,04  136,86

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



ÍRSKAR SVÍNALUNDIR

959 kr/kg
1.599 kr/kg

TILBOÐIN GILDA 4. - 7. SEPTEMBER

 51%
afsláttur

 40%
afsláttur

 30%
afsláttur

 30%
afsláttur

ÓTRÚLEGT
VERÐ!

TEX MEX KJÚKLINGAVÆNGIR

199 kr/kg
 403 kr/kg

PÍTA OG PÍTUBUFF, 6 stk.

699 kr/pk.
998 kr/pk.

GOODFELLAS SOLOS 2 Í PK.

399 kr/pk.

HUMARASKJA 2kg

3.990 kr

LONDONLAMB

1.256 kr/kg
1.794 kr/kg

LOKSINS
KOMNAR

Árangursríkt fitubrennsluefni!
Regluleg hreyfing og hollt mataræði eru 
nauðsyn ef þú vilt léttast. Thermo DynamX eykur 
grunnbrennslu líkamans sem þýðir einfaldlega 
að þú nærð meiri árangri við sama erfiði. Thermo 
DynamX inniheldur m.a. grænt te, þeóbrómin, 
koffín, oolong te, hvítt te og cayenne pipar.

 25%
afsláttur

Verið velkomin í Nettó
Mjódd - Salavegi - Akureyri - Höfn - Grindavík

Ódýrari kostur!

w
w

w
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Birt með fyrirvara um prentvillur.
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SÖNGFÓLK Í  GRAFARHOLTSSÓKN

Söngfólk óskast í allar raddir í kirkjukórinn 
í Grafarholti.

Framundan er mikið uppbyggingarstarf 
kórsins í nýrri kirkjubyggingu safnaðarins.
Kirkjan verður vígð þann 7. desember 
næstkomandi.
 
Opið hús, kaffi  og kynning á starfsemi 
kórsins, verður þriðjudaginn 9. september 
2008 í Þórðarsveig 3 kl. 19:30.

Nánari upplýsingar veitir 
Hrönn Helgadóttir organisti 
GSM 695 2703, Hronnhelga@simnet.is

Kirkjukór Grafarholtssóknar

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is

REYKJAVÍK „Þetta eru endalausar 
reddingar. Við skjótumst heim úr 
vinnunni og skutlum henni eitt-
hvert annað. Við syndgum upp á 
náðina hjá vinafólki okkar og 
aðstoðum svo á móti,“ segir Ingi-
björg Stefánsdóttir en Þorbjörg 
dóttir hennar er á biðlista eftir að 
komast inn á frístundaheimili.

Samkvæmt upplýsingum hjá 
ÍTR voru 1.400 börn á biðlista eftir 
plássi á frístundaheimili á mið-
vikudag, en 1.418 höfðu þá hafið 
dvöl. Búið var að ráða 192 til starfa 
í 130 fimmtíu prósenta stöðugildi, 
en enn vantaði 129 starfsmenn í 
sams konar stöðugildi.

„Við sóttum snemma um og 
héldum að við værum í fínum 
málum. Í haust var hún númer 95 
á biðlista.“ Þorbjörg er í Mela-
skóla og það eykur enn á vandann 
að verið er að setja upp nýtt eld-
hús í skólanum, sem frístunda-
heimilið nýtir einnig og því minna 
pláss en ella.

Ingibjörg kvartar yfir fyrir-
hyggjuleysi hjá Reykjavíkurborg. 
„Þetta gerist á hverju hausti og 
það er alltaf eins og það komi þeim 
sem stjórna jafnmikið á óvart að 
fjöldi barna þurfi þessa þjónustu. 
Ég skil svo sem vandann því að 
þetta eru lágt launuð hlutastörf. 
Það þarf hins vegar að breyta 
skipulaginu þannig að þessi þjón-
usta sé tryggð. Besta leiðin til þess 
er að auka samvinnuna á milli 
ÍTR, sem sér um frístundaheimilin, 
og skólanna, en nú er þetta á hendi 
tveggja sviða.“

Til betra ástands horfir því Ingi-
björg fékk þær upplýsingar að 
eftir helgina yrðu fjörutíu til 
fimmtíu krakkar teknir inn í Selið. 
„Það dugar þó skammt þegar 
maður er númer 95 á biðlista. Við 
vonum þó að þetta bjargist sem 
fyrst og höfum ekki enn gert lang-
tímaráðstafanir, trúum því ekki að 
þess þurfi. Hver dagur einkennist 

því af stressi og áhyggjum yfir 
því hvernig þetta reddist þann 
daginn,“ segir Ingibjörg.

Börn sem hefja nám í fyrsta 
sinn í skóla í haust hafa forgang á 
frístundaheimilin. Samkvæmt 
upplýsingum frá ÍTR hefur verið 
auglýst reglulega eftir starfsfólki 
frá því í byrjun júnímánaðar.

Rekin eru frístundaheimili við 

alla grunnskóla í Reykjavík. Þar 
er boðið upp á tómstundastarf 
fyrir sex til níu ára gömul börn 
þegar hefðbundnum skóladegi 
lýkur. Frístundaheimilin eru rekin 
af íþrótta- og tómstundasviði en 
ekki menntasviði og þar er því 
annað starfsfólk en í grunnskólun-
um. 
 kolbeinn@frettabladid.is

Fjórtán hundruð 
börn bíða eftir plássi
Fjórtán hundruð börn eru á biðlista eftir plássi á frístundaheimili í Reykjavík. 
Veldur foreldrum miklum vanda. Móðir segist hissa yfir ástandinu og segir 
þetta árvisst vandamál í borginni. Dagarnir einkennast af stressi og skutli. 

INGIBJÖRG OG ÞORBJÖRG Þorbjörg var númer 95 á biðlista eftir dvöl á frístunda-
heimili í haust. Hún bíður enn eftir að komast inn en á meðan þurfa foreldrarnir að 
gera ráðstafanir frá degi til dags.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MÓTMÆLI Lögreglan hleraði ekki síma eða 
skoðaði tölvupóst einstaklinga sem mótmæltu 
Kárahnjúkavirkjun og stóriðjuframkvæmdum 
á árunum 2005, 2006 og 2007. Þetta kemur 
fram í skýrslu dómsmálaráðherra um 
framgöngu lögreglu gagnvart mótmælendum 
Kárahnjúkavirkjunar og stóriðjuframkvæmda 
sem þingflokkur Vinstri grænna bað um á 
síðastliðnu vorþingi.

Samkvæmt skýrslunni komu samtals 
fjörutíu mál eða verkefni til kasta lögreglunn-
ar þar sem 83 einstaklingar fengu réttarstöðu 
sakborninga. Af þeim eru fjórtán Íslendingar 
en 69 með erlent ríkisfang. Sumir einstakling-
ar komu við sögu í fleiri en einu máli.

Skýrsla ráðherra tiltekur að 43 sakborning-
ar hafi verið ákærðir í alls sex sakamálum. Í 
málum sem lokið hefur með dómi var oftast 

ákært fyrir brot gegn almennum hegningar-
lögum og lögreglulögum þar sem mótmælend-
ur fóru inn á lokuð vinnusvæði án heimildar 
og hlýddu ekki fyrirmælum um að fara þaðan. 
Einnig var ákært fyrir húsbrot og skemmdar-
verk.

Þrír þeirra ákærðu hafa verið sýknaðir en 
34 sakfelldir. Flestir voru dæmdir til að greiða 
sektir á bilinu 50 til 200 þúsund krónur. Sex 
hinn ákærðu voru dæmdir í 60 daga skilorðs-
bundið fangelsi og tveir hinna ákærðu voru 
dæmdir í 30 daga skilorðsbundið fangelsi. Enn 
er nokkrum öðrum málum ólokið.  - ovd

Skýrsla dómsmálaráðherra um framgöngu lögreglu gagnvart mótmælendum:

Símar mótmælenda voru ekki hleraðir

VIÐ KÁRAHNJÚKA Efnt var til mótmæla á Kárahnjúka-
svæðinu og víðar til að mótmæla Kárahnjúkavirkjun, 
stíflun Jökulsár, álveri á Reyðarfirði og fleiri stóriðju-

framkvæmdum.
FRÉTTABLAÐIÐ/SNÆFRÍÐUR

HAÍTÍ Tala látinna í borginni 
Gonaives á Haítí eftir óveðrin 
sem gengið hafa yfir nálgast 
fimm hundruð. Fréttavefur 
breska ríkis útvarpsins hefur það 
eftir Ernst Dorfeuille lögreglu-
stjóra en hann segir 495 lík hafa 
fundist og enn sé þrettán saknað. 
Talan gæti því átt eftir að 
hækka. 

Talið er að um sex hundruð 
þúsund manns hafi misst heimili 
sín eða eigi um sárt að binda eftir 
óveðrið en miklar rigningar og 
stormur síðustu daga hafa feykt 
niður ávaxtatrjám og sökkt 

húsum. Á föstudag komu 33 tonn 
af hjálpargögnum frá Sameinuðu 
þjóðunum til Haítí. Erfitt hefur 
reynst að koma hjálpargögnum 
til fólks þar sem vegir hafa rofn-
að og fáar þyrlur eru í landinu.

Fellibylurinn Hanna stefnir nú 
á Bandaríkin og höfðu miklar 
rigningar þegar fallið á strend-
urnar nálægt landamærum 
Norður- og Suður-Karólínu 
snemma í gær.

Stormviðvaranir hafa verið 
gefnar út eftir strandlengjunni 
frá Georgíu til New Jersey.

- rat

Fellibylurinn Hanna skilur eftir sig eyðileggingu á Haítí:

Um fimm hundruð hafa farist

HJÁLPARGÖGN Rúmlega þrjátíu tonn af 
hjálpargögnum hafa borist til Haíti.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Viltu að kaffihús taki til starfa í 
Hljómskálagarðinum?

Já 73,3%
Nei 26,7%

SPURNING DAGSINS

Á að ganga að launakröfum 
ljósmæðra?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

Gnótt endurnýjanlegrar 
raforku gerir Íslandi kleift 

að taka forystu um skipti úr olíu 
og bensíni yfir í mengunarlausa 
orkugjafa. Græn, ódýr og 
endurnýjanleg raforka gerir 
okkur mögulegt að skipta hratt 
yfir í bíla sem ganga fyrir 
rafmagni. Framleiðsla á lífelds-
neyti með háþróaðri orkulíf-
tækni, en einnig úr útblæstri frá 
jarðhitasvæðum og stóriðju, 
getur líka gert Ísland sjálfu sér 
nægt um annað eldsneyti. Ótalið 
er þá vetnið sem er mjög 
áhugaverður kostur til lengri 
framtíðar. Ísland getur því 
hæglega orðið fyrsta land heims, 
þar sem bílaflotinn gengur að 
mestu fyrir endurnýjanlegu, 
mengunarlausu eldsneyti. Við 
eigum að nýta sérstöðu okkar 
sem grænt orkuland til að 
vernda umhverfið og skapa 
öðrum þjóðum fordæmi í að 
verða óháð olíu og bensíni. 

Rafvæðing og tengiltvinnbílar
Ísland er líklega eina landið í 
heiminum þar sem hægt væri að 
knýja allan bílaflotann á grænu 
rafmagni án þess að þurfi að 
byggja nýjar virkjanir. Tengil-
bílum, eða rafhlöðum sem knýja 
þá, er þá bókstaflega stungið í 
samband við heimilisinnstung-
una yfir nótt, þegar orkuneysla 
og álag á kerfið er minnst. 
Nýjustu gerðir rafhlaða draga 
yfir 150 km á einni hleðslu en 
meðalakstur bifreiða á dag er 
um 40 km. Nú eru hraðhleðslu-
stöðvar í þróun sem hlaða 
rafhlöður á 5-15 mínútum, og 
hægt verður að skipta út 
notuðum rafhlöðum fyrir 
fullhlaðnar með nánast einu 
handtaki. Fyrr en síðar mun 
tæknin sjá til þess að mengunar-
lausir rafbílar verða nægilega 
langdrægir til að duga öllum 
samgöngum á landi – ef neytend-
ur kjósa svo.

Í núverandi stöðu eru tengil-
tvinnbílar, sem ganga bæði fyrir 
rafmagni og öðrum orkugjafa, 
ákjósanlegur kostur fyrir 
Íslendinga. Þeir flétta kraft og 
langdrægni bensínvélarinnar við 
hreinleika og orkunýtni raf-
magnsins. Fyrsti tengiltvinnbíll 
Norðurlanda kom til Íslands á 
síðasta ári. Hann gengur fyrir 
rafmagni en hinn orkugjafinn er 
bensín. Eigandinn, Guðmundur 
Árnason, bauð bílinn fram í 
sérstakt verkefni, þar sem ein af 
stofnunum iðnaðarráðuneytisins, 
Orkusetrið á Akureyri, hefur 
fylgst nákvæmlega með bensín-
eyðslu hans. Niðurstaðan er sú, 
að fyrir utan rafmagnið eyðir 
hann um 2 lítrum af bensíni á 
hundraðið! Tengiltvinnbílar opna 
því ótrúlega möguleika á að 
draga hratt úr notkun olíu og 
bensíns. 

Metan og lífeldsneyti
Innlend framleiðsla gæti líka 
fullnægt þörfum allra sem kjósa 
lífeldsneyti. Fyrir skömmu 

opnaði N1 fyrstu varanlegu 
metanstöðina á Íslandi – með 
örlitlum atbeina iðnaðarráðu-
neytisins. Metanið verður til úr 
úrgangi, sem framúrstefnufyrir-
tækið Sorpa urðar í Álfsnesi. Þar 
getur Sorpa framleitt eldsneyti á 
3-4 þúsund bíla. Sami eldhuginn 
og átti hugmyndina að metan-
framleiðslu Sorpu, Einar 
Ögmundsson, stjórnar nú 
samstarfsverkefni um að safna 
til metanvinnslu öllum lífrænum 
úrgangi frá botni Gilsfjarðar að 
Markarfljóti. Þá verður unnt að 
knýja 10 þúsund bíla með 
íslensku metani. Yrði allur 
lífrænn úrgangur í landinu 
nýttur þannig dygði metanið á 15 
þúsund bíla. Forstjóri 
Nýsköpunar miðstöðvar er nú að 
útfæra tillögur sem byggja á 
erlendri reynslu um að drýgja 
metan með vetni (Hytan). Drýgt 
metan dygði fyrir fast að tíunda 
hluta bílaflotans. Auk hreinna 
metanbíla hafa bílar, sem hafa 
geymi fyrir metan og annan 
fyrir bensín, reynst mjög vel á 
Íslandi. 

Orkulíftækni og landbúnaður
Stærsta tækifæri okkar á sviði 
lífeldsneytis liggur í að beita 
íslenskri orkulíftækni, þar sem 
sérhannaðar örverur brjóta 
hráefni úr orkuplöntum á borð 
við iðnaðarhamp og repju, niður 
í etanól eða metan. Útreikningar 
sýna að fræðilega væri hægt að 
framleiða lífeldsneyti á allan 
bílaflotann í framtíðinni (og hví 
þá ekki skipin líka?). Tilraunir 
með ræktun orkuplantna eru 
hafnar hér á landi. Íslensk 
orkulíftækni vinnur nú þegar að 
því að þróa örverur sem 
framleiða hreint etanól. Innlend 
eldsneytisframleiðsla gæti því 
fært hefðbundnum landbúnaði 
lykilhlutverk við að gera Ísland 
óháð innfluttu bensíni og olíu. 
Til að skilgreina þessa mögu-
leika til hlítar hef ég beðið 
Orkustofnun og Nýsköpunar-
miðstöð að vinna úttekt á 
efnahagslegum forsendum 
slíkrar framleiðslu, samhliða 
því að benda á hagkvæmustu 
aðferðir, tæknilega flöskuhálsa, 
og leiðir til úrbóta.

Framtíðarspámenn sjá einnig 
í ræktun smáþörunga haldgott 
hráefni í lífeldsneyti framtíðar-
innar. Í jarðgufuvirkjunum 
okkar fellur til gnótt af heitu 
vatni sem þarf að nýta miklu 
betur. Fyrir atbeina iðnaðar-

ráðuneytis er nú hafið samstarf 
hitaveitu, stóriðjufyrirtækis og 
sprota á sviði ljóstækni um 
ræktun þörunga þar sem nýta á 
heitt affall og koltvísýring í 
útblæstri. Mjór er mikils vísir.

Ógetið er þá frumkvæðis nýs 
íslensks fyrirtækis sem stefnir 
að því að framleiða verulegt 
magn metanóls úr koltvísýringi 
í útblæstri háhitahola og frá 
stóriðju í bland við vetni. Það 
gæti í framtíðinni gjörbreytt 
stöðu Íslands varðandi alþjóð-
lega samninga um losun 
gróðurhúsalofttegunda og um 
leið framleitt mikið magn 
innlends eldsneytis. Þróun þessa 
fyrirtækis er fylgt grannt af 
olíuþjóðum og -fyrirtækjum, 
sem sjá í því mikla möguleika til 
að farga koltvísýringi.

Vetnið og sérstaðan
Íslendingar eru í fremstu röð 
varðandi þróun vetnistækni og 
bíla. Kostur vetnis er að það er 
algerlega laust við mengun. 
Vetni er hins vegar ekki 
orkugjafi, heldur orkuberi, og 
mikla orku þarf í framleiðslu 
þess. Í framtíðinni, þegar alþjóð-
legum vísindamönnum hefur 
tekist að þróa leiðir til að 
framleiða ódýra græna raforku, 
til dæmis úr sólarljósi, er líklegt 
að vetni verði mikilvægur 
orkumiðill í samgöngum 
heimsins. 

Íslendingar hafa hins vegar þá 
sérstöðu, að eiga gnótt græns, 
tiltölulega ódýrs rafmagns – 
sem skapar forskot við fram-
leiðslu á vetni. Nú þegar eru í 
hönnun litlar, færanlegar 
áfyllingarstöðvar með liðsinni 
ríkisstjórnarinnar, sem fram-
leiða vetni á staðnum. Sveiflu-
kenndar orkulindir, sem ekki 
hafa enn verið virkjaðar á 
Íslandi, einsog vindorka og 
sjávarfallavirkjanir, væru í 
framtíðinni kjörnar til fram-
leiðslu á vetni hér á landi. Ísland 
hefur því alla burði til að verða 
áfram forystuland í notkun 
vetnis.

Orkusjálfstæði Íslands
Við eigum því einstaka mögu-
leika á að verða fyrsta þjóðin 
sem nær fullu orkusjálfstæði 
með kolefnissnauðri orkunotk-
un, óháð bensíni og olíu í 
samgöngum. Það er stefnan. Til 
að hægt sé að hrinda þessum 
möguleikum í framkvæmd þarf 
sterka pólitíska stefnu og 
hnitmiðað rannsóknafjármagn. Í 
iðnaðarráðuneytinu hafa 
orkuskipti bílaflotans ásamt 
innlendri framleiðslu á eldsneyti 
verið skilgreind sem eitt af 
megin markmiðum ráðuneytisins 
næsta áratuginn. Mörg verkefni, 
bæði varðandi samstarf við 
sveitarfélög, olíufyrirtæki, 
sprotafyrirtæki í orkutækni og 
rannsóknarstofnanir eru í 
burðarliðnum, sem öll miða að 
orkuskiptum í samgöngum á 
landi. 

Ísland verði leiðandi í 
orkuskiptum bílaflotans

 Nýir orkumiðlar 
            í samgöngum

ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON

Í DAG |

SÖNGVAKEPPNI SJÓNVARPSINS 2009

Ríkisútvarpið-Sjónvarp auglýsir eftir lögum til þátttöku í 
Söngvakeppni Sjónvarpsins 2009.
 
Þátttökueyðublað og reglur keppninnar er að finna á 
heimasíðu Ríkisútvarpsins  
http://www.ruv.is/songvakeppnin
 
Höfundar skili lögum til 
Ríkisútvarpsins ohf., Efstaleiti 1, 150  Reykjavík, 
merkt “Söngvakeppni Sjónvarpsins 2009” 
eigi síðar en mánudaginn 13. október 2008.
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Endaþarmur Íslands
Hallgrímur Helgason fer mikinn í 
myndlíkingum í viðtali í Fréttablað-
inu í gær líkt og rithöfunda er siður. 
Fyrir honum er Ísland á landakorti 
liggjandi kona, þá líklega fjallkonan. 
Reykjavík er höfuðið, Snæfells- og 
Reykjanes hendurnar og jöklarnir 
brjóstin. Sjálfur Eyjafjörður er klofið 
„og á honum miðjum er svo þessi 
litli unaðshnappur sem nefnist 
Hrísey.“

Ekki þurfa Hríseyingar 
að kvarta yfir að búa 
á sníp landsins. En 
myndlíkingin vekur 
þó óneitanlega upp þá 
spurningu hvar enda-
þarmur Íslands sé – hann 
getur varla verið mjög 
fjarri snípnum – og 

ekki örgrannt um að rithöfundurinn 
skuldi skýringu á því.

Líknandi hreinsun
Og talandi um endaþarm. Jónína 
Ben er öðrum duglegri í að bjóða 
upp á svokallaðar detox-ferðir til Pól-
lands. Þar eru iður iðkenda hreinsuð 
og er það víst allra meina bót.

Á síðunni detox.is má sjá ýmsar 
reynslusögur viðskiptavina. Sérkenni-
legt er reyndar að allar eru þær settar 
fram í spurnarformi. Dæmi: 
Gigtarlyfin voru að breyta 
mér í skrímsli? Anna 48 ára 
og Exemið hvarf alveg? 
Claire 55 ára. Og síðast en 
ekki síst: Ristilinn minn 
vinnur loksins með mér 

en ekki á móti mér? 
Sigrún 66 ára.

Upplýsi Hallgrímur um endaþarm 
landsins er líklega einfaldast að 
senda hann í detox til Póllands með 
Jónínu. Eða hvað?

Hjálpræðið
Samtök ónefndra skuldara halda úti 
heimasíðunni daiceland.org. Þar er 
útlistað hvað einkennir hömlulausa 
skuldasöfnun. Meðal þess er: „Að 
láta sig litlu varða um reikninga sem 
ekki „verður” að borga þennan mán-
uðinn“ og „Óraunverulegar væntingar 

þess efnis að það muni verða til 
peningar í framtíðinni fyrir þeim 
skuldbindingum sem þú ert að 

stofna til í dag.“
Ríkisstjórninni er hér 

með bent á síðuna og 
samtökin.

 kolbeinn@frettabladid.isU
ndir lok vikunnar kom fram, flestum að óvörum, 
að Landsvirkjun hefði áhuga á að stífla Tungnaá og 
mynda þrjátíu ferkílómetra uppistöðulón norðan 
friðlandsins að Fjallabaki. Lónið yrði með stærstu 
stöðuvötnum landsins en áætlað er að Bjallavirkjun, 

sem það á að þjóna, muni framleiða 46 megavött af orku.
Þessi hugmynd getur ekki verið annað en blöff. Þegar menn eru 

farnir að draga fram þrjátíu ára gamlar áætlanir um risavaxið 
uppistöðulón á hálendi landsins og láta eins og Kárahnjúkavirkjun 
hafi ekki átt sér stað geta þeir tæplega ætlast til að vera teknir 
alvarlega.

Líklegasta skýringin á því að stjórnendur Landsvirkjunar hafa 
nú skyndilega dustað rykið af þessari fornu hugmynd er að þeim 
er farið að leiðast mjög þófið við fyrirhugaðar virkjanir í neðri 
hluta Þjórsár. 

Það þarf ekki sérstaka samsæriskenningasmíði til að álykta að 
hernaðaráætlunin sé að dingla svo geggjaðri framkvæmd framan 
í þjóðina að virkjanirnar þrjár í neðri hluta Þjórsár – Hvamms-
virkjun, Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun – líti í samanburðinum 
út eins og örsmá náttúrufórn og um leið margfalt hagkvæmari 
kostur.

Lítum á nokkrar tölur að baki þessum framkvæmdum. 
Samanlögð lónstærð virkjananna þriggja í Þjórsá er áætluð um 
18,5 ferkílómetrar og orkan sem þær eiga að framleiða 260 mega-
vött. Það þýðir að landið sem fer undir vatn er 62 prósent af stærð 
lónsins fyrir Bjallavirkjun, en orkuframleiðslan þó hátt í sex sinn-
um meiri. Og ef lón Bjallavirkjunar er borið saman við Hálslón 
við Kárahnjúka sést að Tungnaárlónið er um 53 prósent af stærð 
þess umdeilda lóns, en orkuframleiðslan hins vegar aðeins sjö 
prósent af framleiðslu Kárahnjúkavirkjunar.

Auðvitað spilar margt annað inn í virkjanaframkvæmdir en 
ferkílómetrar lands sem glatast undir uppistöðulón, en þetta er 
þó upplýsandi samanburður. Ósnortin náttúra á hálendi Íslands er 
svo sannarlega takmörkuð auðlind.

Taktík á borð við þessa hefur áður reynst Landsvirkjun vel. 
Náttúruverndarsinnar voru svo vígamóðir eftir björgun Eyja-
bakka á sínum tíma að þeim tókst ekki að koma af stað umræðu 
um Kárahnjúkavirkjun fyrr en það var of seint.

Hitt er svo allt annað mál að Landsvirkjun þarf ekki á því að 
halda að beita svo stórkarlalegum aðferðum að hóta risavöxnu 
lóni til að liðka fyrir á öðrum vígstöðvum. Virkjanir í neðri hluta 
Þjórsár eru með bestu fyrirliggjandi virkjanakostum landsins. 
Lónin eru tiltölulega hófleg, á landsvæði sem nú þegar er markað 
af manna höndum, og orkuframleiðslan mikil.

Þá þarf að taka með í reikninginn að virkjanir snúast líka um 
hvað skuli gera við orkuna sem frá þeim fæst. Í skoðanakönnun 
Fréttablaðsins í sumar sögðust tæp sextíu prósent þjóðarinnar 
ekki styðja frekari virkjanir á Íslandi fyrir orkufrekan iðnað. 
Virkjanir og stóriðja hafa verið eins og síamstvíburar í umræð-
unni undanfarin ár. Þar þarf að skilja á milli með raunhæfum 
tillögum um fjölbreyttari nýtingu orkunnar. Eins og sést hér til 
hliðar hefur iðnaðarráðherra áttað sig á þessum veruleika.

Landsvirkjun tekur fram gamla taktík.

Bjallavirkjun 
er blöff
JÓN KALDAL SKRIFAR
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Hvar dregur þú mörkin í lífi þínu?

Við rými fyrir þig?

Við rými fyrir fjölskylduna?

Við rými fyrir aðra í umferðinni?

Við andrými fyrir náttúruna? 
Framtíðin er í dag. Nýr Honda Accord markar breytta tíma. Endalaust rými 
og þægindi ásamt nýjustu tækni og hágæðahönnun draga úr mengun og
auðvelda þér allan akstur. Það öðlast allir gott rými um borð í Honda Accord: 
Ökumaður, farþegar, næsta kynslóð og síðast en ekki síst - móðir jörð.

Dragðu ný mörk í lífi þínu og finndu þitt persónulega andrými
- komdu og skoðaðu nýjustu útfærsluna af Honda Accord.

Vatnagörðum 24 - 26 Sími 520 1100www.honda.is
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K
ristján heilsar mér 
með breiðu brosi og 
söng og kyssir á 
mér handarbakið 
eins og ítalskur 
greifi. Hann hefur 

nýlokið við veglegan hádegisverð 
á veitingastaðnum Vox og hemur 
vart gleði sína yfir því að syngja 
undir leikstjórn Sveins Einars-
sonar á sviði Íslensku óperunnar í 
fyrsta sinn á glæsilegum þrjátíu 
ára óperuferli. 

„Mér líður eins og hamingju-
samasta manni á jarðríki, þetta er 
alveg yndislegt. Þetta er afskap-
lega ólíkt því sem ég er vanur að 
gera, að vinna í þessu litla húsi hér 
í Reykjavík eftir að hafa sungið í 
stærstu óperuhúsum heims, en ég 
hef afar sérstaka tilfinningu fyrir 
þessari uppfærslu, það er eitthvað 
sérstakt í loftinu. Ég finn ilminn 
af kúltúr. Það er nefnilega ekki 
endilega þannig að þessi stóru 
leikhús og óperur séu með eitt-
hvað stórkostlegra en minni leik-
húsin. Ég hef nú sungið í yfir þrjá-
tíu ár hjá óperum eins og 
Metropolitan, Vínaróperuna og La 
Scala, en það verður að segjast að 
í þessum stóru húsum er þetta 
meiri rútína, meiri maskína. Þá 
getur vinnan orðið dálítið eins og 
að fara á skrifstofuna. Það kemur 
stundum fyrir að ég er beðinn að 
stíga upp í flugvél og beðinn um 
að koma sama kvöld að syngja til-
tekið hlutverk. Þá hittir maður 
oftast ekki meðsöngvarana fyrr 
en fyrst á sviðinu sjálfu. En ég 
finn sterklega fyrir þessari ástríðu 
hérna núna sem þarf til að ná 
árangri í söng og leik. Þegar 
maður er kominn svona djúpt ofan 
í list sína sem listamaður er það 
svo unaðslegt að upplifa þessa til-
finningu.“ 

Kristján hefur áður unnið undir 
leikstjórn Sveins Einarssonar en 
hann starfaði með Kristjáni í Þjóð-
leikhúsinu og leikstýrði honum 
meðal annars í La Bohéme og Á 
valdi örlaganna ásamt Grímudans-
leik Verdis, sem er í miklu uppá-
haldi hjá Kristjáni. „Það er dásam-
legt að vinna með Sveini aftur en 
með honum get ég leyft mér að 
vera hreinskilinn og samskipti 
okkar eru einstaklega góð. Við 
erum góðir mátar og ég fæ að 
segja það sem ég vil. En auðvitað 
passa ég mig á að vera ekki of 
frakkur. Við höfum stórgott fyrir-
komulag, það hittast allir yfir 
kaffibolla fyrir hverja æfingu og 
fá að segja það sem þeim liggur á 
hjarta. Það er svo gott hér heima 
að það er auðveldara að vera með 
skoðanaskipti en í stóru leikhús-
unum. Það er líka afskaplega 
ánægjulegt að uppgötva þessa 
nýju kynslóð af hæfileikaríku 
fólki hér heima sem vinnur svo 
vel með þessum gömlu ljónum og 
kúltúrboltum sem eru inni á milli.

 Og þar sem ég er nú sérlega 
mikið fyrir kvenfólk þá verð ég að 
minnast líka á þær frábæru konur 
sem eru að vinna í verkinu, leik-
myndina eftir Þórunni Þorgríms-
dóttur og búninga Helgu Björns-
son en hvorutveggja er einstaklega 
vel heppnað. Einnig er afar mikill 
fengur fyrir óperuna að njóta tón-
listarstjórnar Kurts Kopecky. Ég 

er ákaflega spenntur fyrir sýning-
unni og held að við séum að gera 
góða hluti.“

Alúð og virðingu vantar í umræðu 
um óperuna
Ég spyr Kristján hvað honum finn-
ist um nýtt tónlistarhús sem er 
væntanlegt við höfnina þar sem 
Íslenska óperan fær ekki aðsetur. 
„Ég ætti nú kannski að halda kjafti 
og liggja á mínum skoðunum um 
þetta. En þetta er ansi dapurlegt í 
ljósi þess að ég og vinur minn 
Kristinn Sigmundsson og fleira 
gott fólk stofnuðum þetta félag 
áhugamanna fyrir byggingu tón-
listar- og óperuhúss í Reykjavík, 
söfnun sem fólk er enn að greiða í. 
Svo skilst mér að peningarnir 
renni beint í þetta tónlistarhús þar 
sem aldrei var gert ráð fyrir óper-
unni og það finnst mér sorglegt. 
En þetta er eflaust okkur að kenna 
líka. Ég hefði viljað sjá sess óper-
unnar mun sterkari hér á Íslandi. 
Mér finnst umræðan um Íslensku 
óperuna ekki einkennast af virð-
ingu og alúð. Fólk segir yfirleitt, 
„æ, greyin, þeir reyna það sem 
þeir geta“. Þetta hugarfar þoli ég 
ekki.“ 

En gæti verið að áhugi fólks, og 
þá sérstaklega ungu kynslóðarinn-
ar, sé dvínandi á óperu hér heima? 
„Auðvitað minnkar áhuginn þegar 
það eru aðeins örfáar sýningar 
settar upp sem eru svo í sumum 
tilfellum tættar niður af gagnrýn-
endum. Stundum er sú gagnrýni 
réttmæt, því það gefur augaleið að 
ef það eru margar slæmar sýning-
ar í röð þá hefur það slæm áhrif á 
heildina. Ég hef ekki fylgst eins 
vel með og ég hefði viljað, en mér 
sýnist sumar sýningar hafa verið 
slæmar en aðrar að sama skapi 
áhugaverðar. Mér finnst kannski 
hafa verið of lítið um unga söngv-
ara en þó er verkefnavalið miðað 
við húsnæðið sem óperan hefur 
dálítið betra núna en undanfarin 
ár. Það segir sig sjálft að leikhús 
og ópera er bara „bissness“, þetta 
bara verður að ganga upp, verður 
að seljast, alveg eins og þegar 
maður gefur út bók eða plötu. Það 
verður að velja verkefnin rétt, 
ekki endilega það sem höfðar mest 
til almennings heldur fyrst og 
fremst að gera eitthvað gott.“

Heldur sér í formi með 
bátadellunni
Á löngum ferli sínum hefur Kristj-
án sungið í yfir sjötíu óperum og 
hann segir að af þeim öllum séu 
óperur eftir Verdi og Puccini 
ávallt í miklu uppáhaldi. „Ég hef 
alltaf álitið mig ítalskan tenór og 
líður best í þeim verkum. En núna 
er ég í tveimur til þremur góðum 
uppfærslum á ári og það sem eftir 
er tímans fer í kennslu.“ Kristján 
kennir um tólf nemendum í stúdíói 
sem hann hefur útbúið heima hjá 
sér. „Helmingur nemenda minna 
er íslenskur og það er heilmikið að 
gera. Það eru margir mjög hæfi-
leikaríkir og ég sé að minnsta 
kosti tvo eða þrjá sem gætu náð 
mjög langt í framtíðinni. Ég er 
mjög bjartsýnn.“ 

Sjálfur segir Kristján það afar 
mikilvægt fyrir unga söngvara að 
fara utan en hann fór sjálfur til 

Finn ilminn 
af kúltúr
Óperusöngvarinn og stórtenórinn Kristján 
Jóhannsson stígur í fyrsta sinn á svið Íslensku 
óperunnar nú í september í ítölsku verkunum 
Cavalleria Rusticana og Pagliacci. Anna Margrét 
Björnsson hitti Kristján yfir bolla af rjúkandi Earl 
Grey-tei og ræddi um verkefnið, stöðu óperunnar 
hérlendis og mótorhjóladelluna á Ítalíu. 

KRISTJÁN VIÐ ÆFINGAR Í ÍSLENSKU ÓPER-
UNNI „Það er dásamlegt að vinna með 
Sveini Einarssyni aftur en með honum 
get ég leyft mér að vera hreinskilinn og 
samskipti okkar eru einstaklega góð.“ 

Ef einhver kæmi með 

tilboð til mín um 

starf hér heima gæti 

mér snúist hugur. Ég 

gæti vel hugsað mér 

að koma að menn-

ingar- eða óperu-

málum hér heima, og 

það væri kannski 

ekkert óeðlilegt eftir 

langan feril minn í 

bransanum. 

Ítalíu í upphafi ferilsins. „Ég held 
ekki að ég hefði náð svona góðum 
árangri ef ég hefði ekki farið til 
Ítalíu. Nema kannski ef ég hefði 
farið til Vínar eins og stóð til í upp-
hafi, þá hefði ég orðið Wagner-
söngvari í staðinn,“ segir hann og 
hlær. „En þetta fer allt eftir því 
hvernig maður er sjálfur innstillt-
ur. Ég hafði ástríðuna, röddina, 
sjálfstraustið og metnaðinn, vildi 
gera þetta og gerði það.“ Ítalía 
hefur orðið heimili og heimaland 
Kristjáns, sem álítur sig mikinn 
Ítala inn við beinið. „Ég sökkti mér 
á kaf í ítalska tungu og sumir 
ítalskir vinir mínir segja mér að 
ég sé ítalskari en allt sem ítalskt 
er og hafa gaman af því. Ég elska 
til dæmis að eyða sunnudegi með 
vinum og fjölskyldu yfir löngum 
hádegisverði sem teygist fram á 
kvöld. Þá er glamrað á píanóið og 
sungið og fyrr en varir er kominn 
tími fyrir kvöldmat en þá er ég 
þekktur fyrir að framreiða spag-
ettí sem ég hef vel „piccante“.“ 
Kristján er mikill lífsnautna maður 
og segist mjög meðvitaður um að 
hann sé tíu kílóum of þungur. 
„En ég er í góðu formi samt. Það 
má líkja skrokknum við flygil, það 
er ekki að ástæðulausu að flygill 
hljómar betur en einfalt píanó. Það 
skiptir máli að hafa smá kjöt á 
beinunum fyrir tóninn! 

Annars held ég mér aðallega í 
formi með mótorhjóladellu. Ég 
keypti mér Yamaha Scooter nýlega 
og þeysist um á honum. Svo er ég 
líka með bátadellu, við hjónin 
keyptum okkur fínan bát fyrir 
nokkrum árum og ég er með 
pungapróf,“ segir Kristján og 
skellihlær. „Það er heilmikil vinna 
sem fylgir bátastússinu, maður 
þarf að skrúbba hann og skúra og 

svo stingur maður sér nú reglu-
lega til sunds líka.“ Kristján segist 
einnig njóta þess að fara í reiðtúra 
þegar hann fer norður á heima-
slóðir. „Ég fór til dæmis með 
dóttur minni í sumar. Hún er að 
verða ellefu ára og er eina barnið 
mitt sem er algerlega fætt og upp-
alið á Ítalíu. Hún fer samt reglu-
lega í heimsókn til afa og ömmu 
fyrir norðan og er með hesta-
mennskuna í blóðinu.“ Ég spyr 
Kristján hvað honum finnist um 
virkjanaframkvæmdir á Norður-
landi sem mikið hafa verið í deig-
lunni undanfarið en hann vill lítið 
tjá sig. 

„Ég er ekki mjög pólitískur 
maður og hef lítið fylgst með þess-
um málum á Íslandi. Ég var þó við-
riðinn stofnun félags ungra sjálf-
stæðismanna á Norðurlandi þegar 
ég var sextán ára og hef verið 
frekar blár í gegnum tíðina.“

Hlustar ekki á Björk
Kristján sækir Ísland reglulega 
heim ásamt fjölskyldu sinni en 
segir fjölskyldu og nánum vinum 
fara fækkandi eftir öll þessi ár 
erlendis. „En heimurinn er svo 
lítill að það er ekki stórmál að 
fljúga fram og til baka. Það yrði 
eflaust dálítið erfitt fyrir mig að 
rífa mig frá Ítalíu núna. Hins 
vegar get ég sagt með fullri alvöru 
að ef einhver kæmi með tilboð til 
mín um starf hér heima gæti mér 
snúist hugur. Ég gæti vel hugsað 
mér að koma að menningar- eða 
óperumálum hér heima, og það 
væri kannski ekkert óeðlilegt eftir 
langan feril minn í bransanum.“

 Ég spyr Kristján hvert hans 
fyrsta verkefni yrði ef hann mætti 
vera við stjórn til dæmis í Íslensku 
óperunni? „Þá myndi ég ráða tíu 
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➜ ÓPERUR SEM TENGJAST STERKUM BÖNDUM

Hefð er fyrir því að óperurnar Cavalleria Rusticana 
og Pagliacci séu sýndar saman. Þær eru tvær ein-
þáttungsóperur þar sem daglegt líf fólks, harmur 
þess og gleði eru í forgrunni. Pagliacci þýðir 
trúðarnir og er eftir ítalska höfundinn Ruggero 
Leoncavallo. Cavalleria Rusticana er eftir Pietro 
Mascagni og er gerð eftir sikileyskri smásögu 
eftir Giovanni Verga. Pagliacci er ein vinsælasta 
óperan í dag og inniheldur aríuna Recitar! Vesti 
la giubba sem var hljóðrituð af Enrico Caruso 
og seldist í yfir milljón eintökum. Árið 1931 varð 
Pagliacci fyrsta óperan til þess að vera gerð að 
kvikmynd, með tenórnum Fernando Bertini í 
aðalhlutverki. Hér til hliðar sést Kristján á æfingu 
á Pagliacci í Íslensku óperunni í síðustu viku 
ásamt Sólrúnu Bragadóttur. 

söngvara en enga sólóista. Ég 
myndi byrja á grunninum og ráða 
inn gott fólk og góðar raddir. Það 
er heldur ekki hægt að halda uppi 
óperuhúsi án þess að eiga góðan 
kór sem svo gæti tekið að sér 
minni hlutverk í uppfærslum. 
Stærstu mistök Íslensku óperunn-
ar í gegnum tíðina hafa verið að 
rembast við að ráða sólóista. Það 
bara gengur alls ekki að sama 
fólkið sé að syngja í Óperunni ára-
tugum saman, þá fer að vanta 
allan ferskleika. En ég treysti 
Stefáni Baldurssyni og nýrri 
stjórn í Óperunni til þess að standa 
rétt að þessum málum.“ 

Kristján segir að Óperunni sé 
auðvitað afar þröngur stakkur 
sniðinn fjárhagslega auk þess sem 
húsið sé svo lítið. „Það gengur alls 
ekki að reyna að setja upp ein-
hverjar „grand“ óperur hér eins 
og til dæmis Aidu. Þetta verkefni 
sem er núna verið að vinna, 
Pagliacci og Cavalleria henta full-
komlega. Wagner og Verdi eiga 
lítið erindi í núverandi húsnæði 
Íslensku óperunnar heldur myndi 
ég telja að flestallur Mozart myndi 
henta mjög vel, sem og antík-
óperur eins og verk eftir Rossini, 
Donizetti og Monteverdi. Við verð-
um líka að sinna fræðandi hlut-
verki hér og bjóða fram minna 
þekkt stykki. Annað sem ég er 
mjög ósáttur við er að Sinfónían 
hafi ekki meiri skyldur við Óper-
una. Við erum til dæmis að missa 
Sinfóníuna út í tónleikaferð nú í 
haust og verðum að gera hlé á sýn-
ingum! Ég hef bara aldrei heyrt 
annað eins, að sinfónía geti bara 
lagt í tónleikaferð á mesta anna-
tíma. En við verðum örugglega 
með fleiri sýningar þegar þau 
snúa aftur.“ 

Sjálfur hlustar Kristján aðal-
lega á klassíska tónlist heima fyrir 
en segist einstaka sinnum grípa í 
rokkið. Ég spyr hvort hann hlusti 
þá á tónlistardívu Íslands, Björk? 
„Með fullri virðingu fyrir því hvað 
hún er að gera flotta og áhuga-
verða hluti þá hlusta ég lítið á 
hana.“ En Sigur Rós? „Nei, almátt-
ugur,“ segir hann og skellir upp 
úr. „En Nýdönsk er mjög skemmti-
leg. Ég er hrifnastur af alvöru 
rokki og róli, þessu gamla og góða. 
Ég vil hafa þetta hrátt og villt, og í 
gamla daga elskaði ég Stones og 
The Animals. Rokk á að vera ungt 
og ferskt og djarft, þeir eiga að 
vera villtir á sviði með viskí og 
öskur.“ 

Hvað varðar óperuverkefnin 
um þessar mundir segist Kristján 
hafa verið einstaklega ánægður 
með hlutverk Heródesar sem hann 
söng í Rómaróperunni fyrir tveim-
ur árum. „Mér fannst ég bara hel-
víti góður og það gekk svo vel að 
þeir buðu mér Wozzeck í kjölfarið. 
Ég er þar í hlutverki hermannsins, 
þessa óskaplega rudda. Það er 
alveg viðbjóðslegt spennandi hlut-
verk, ég þurfti að pissa á Wozzeck 
á sviðinu í þessari uppfærslu til 
dæmis. En ég hafði lúmskt gaman 
af að leika svona skúrk. Ég held 
áfram að syngja Wozzeck í vetur 
og svo stendur til að syngja í 
Óþelló á Spáni. Ég slæ aldrei hend-
inni á móti einhverju bitastæðu. 
Ég er hins vegar farinn að hægja á 
mér. Eftir fimmtán ár ætla ég bara 
að hafa það kósí í kotinu með Jónu 
minni og börnin og barnabörnin í 
kringum mig. Fara í bátsferðir á 
Ítalíu og reiðtúra á Íslandi. Njóta 
lífsins og hafa það kjút.“ 
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Ú
tför Sigurbjörns Einarssonar biskups var gerð frá Hallgrímskirkju í 
gær. Prestur var séra Jón Dalbú Hróbjartsson og organisti Hörður 
Áskelsson. Hallgrímskirkja var full út úr dyrum og var brugðið á það 
ráð að útvarpa athöfninni í hátölurum utan á kirkjunni. Þá var 
athöfnin í beinni útsendingu í sjónvarpinu.

Sigurbjörn fæddist árið 1911 að Efri-Steinsmýri í Meðallandi. Hann 
varð stúdent frá MR árið 1931 og lauk guðfræðiprófi frá HÍ árið 1938. Hann var 
biskup yfir Íslandi 1959-1991. Sigurbjörn er líklega áhrifaríkasti kirkjunnar maður 
á síðari tímum hér á landi og var þekktur sem mikill hugsuður og orðsins maður.

Sigurbjörn orti fjölda sálma og gaf út fjölmörg rit tengd kristni. Þá skrifaði hann 
ævisögu Alberts Schweitzer. Yfirskrift þessarar greinar er tekin úr sálmi sem 
Sigurbjörn þýddi.

Hinst þegar kallið kemur burt af 
heimi,
kannastu við mig og lýstu mér.
Síðasta hugsun hjarta míns veri:
Heilagi bróðir, dýrð sé þér.

Þegar kallið kemur burt af heimi
Herra Sigurbjörn Einarsson biskup var jarðsunginn í gær. Fjöldi fólks fylgdi honum til grafar enda var hann virtur og dáður af 
fjölmörgum. Ljósmyndararnir Anton Brink og Daníel Rúnarsson fylgdust með athöfninni.

HINSTA 
FÖRIN  
Kistan 

borin út. 

FALLEG ATHÖFN Útför Sigurbjörns Einarssonar var falleg og virðuleg og bekkurinn var þétt setinn í Hallgrímskirkju. Fjölmargir kirkjunnar menn tóku þátt í athöfninni.

SUNGIÐ YFIR BISKUPNUM Schola cantorum og Mótettukór Hallgrímskirkju sungu í athöfninni. MOLDUN Prestur var séra Jón Dalbú Hróbjartsson, sóknarprestur í Hallgrímskirkju. 
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Nóni Sær
Lenti í bílslysi 8 ára.

Sigrún María
Lenti í bílslysi 8 ára.

Arna Sigríður
Datt á skíðum 16 ára.

Danival
Datt gegnum þakglugga 25 ára.

Arnar Helgi
Lenti í mótorhjólaslysi 22 ára.

www.isci.is

Mænuskaðastofnun Íslands hvetur þjóðina til að taka þátt í 
landssöfnun sem miðar að því að lækning finnist við mænuskaða. 
Það gefur fjölda fólks um heim allan von um að ganga á ný. 
Við viljum öll eiga þátt í því kraftaverki.

og þú gefur
1.000 kr. 

og þú gefur
3.000 kr.

og þú gefur
5.000 kr.

Hringdu núna:

904 1000 I 904 3000 I 904 5000

Landssöfnun í opinni dagskrá Stöðvar 2, föstudagskvöldið 19. september. 
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HÁTÍÐLEG STUND Fjöldi manns lagði leið sína í Hallgrímskirkju til að fylgja herra Sigurbirni síðasta spöl-
inn.

RÍKISSTJÓRN Ráðherrar í ríkisstjórn Íslands voru viðstaddir útförina ásamt mökum.

Útför Herra 
biskups, ha

LÖGREGLUFYLGD Lögreglan stóð vörð 
um líkfylgdina.

Sigurbjörn orti ýmis ljóð og 
kvæði og var þetta meðal annars 
flutt í útför hans í gær:

Guð faðir, himnum hærri
ert hjarta mínu nærri
með ljós á lífs míns vegi
og líkn á nótt sem degi.

Þú mætir mér að nýju
í morgunskini hlýju
og heilsar huga mínum
með helgum anda þínum.

Og bænarlogann bjarta
hann ber að köldu hjarta
og neista náðar þinnar
flýr nóttin sálar minnar.

Í lífsins tæru lindum
þú laugar mig af syndum
og nærir sál og sinni
með sælli návist þinni.

Lát orð þitt veg mér vísa
og vilja mínum lýsa,
takdagsins verk og vanda
á vald þíns góða anda.

Þér, eilíf þrenning eina,
skal ást og trúin hreina
með gleði þakkir gjalda,
vor Guð, um aldir alda.

ORGANISTINN Hörður Áskelsson við 
orgel Hallgrímskirkju.

SKÁLDIÐ
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Húsbúnaður og hönnun: 
Undanfarin ár hefur hvíti liturinn 
tröllriðið alls kyns hönnun, allt frá 
því að Apple-fyrirtækið kom með 
hvíta iPoda og tölvur. Í Þýskalandi 
seldust sjötíu prósentum fleiri hvítir 
bílar í fyrra en árið þar á undan 
og alls staðar segja spekúlantarnir 
að hvíti liturinn sé fram tíðin. 
Við sjáum hann birtast í borðum, 
stólum, skápum og græjum og hann 

er ef til vill einhvers konar táknmynd fyrir nýja geimöld. Ásamt hvíta 
litnum koma svo æpandi skærir litir aftur sem geta verið hippalegir og 
nútímalegir í senn. Það sem er hins vegar alveg búið er rókokótískan 
sem hefur tröllriðið heimilum Íslendinga undanfarin ár, ásamt svart-
hvítum innréttingum, gervibarokk-stólum og kristals krónum. Heimilið 
verður vistvænna í vetur en nokkru sinni fyrr, húsgögn frá Góða hirðin-
um, náttúruleg efni og sparperur eru algerlega málið. 

Megrunin: 
Lífrænn matur 
er of dýr, risa-
skammtarnir í 
danska kúrnum 
voru fitandi 
og Atkins-kúr-
inn gerði fólk 
andfúlt. Nýjasti 
megrunarkúrinn 

vestanhafs er „Alternate Day Fasting“ sem sækir 
innblástur í matarvenjur steinaldarmanna. Kúrinn 
er nokkuð einfaldur, maður borðar bara annan hvern 
dag, sem er einmitt kjörið sparnaðarráð. 

Bíllinn: Það var enginn maður með mönnum nema að þeys-
ast um á Porsche Cayenne, Range Rover eða Audi á meðan 
góðærið fór vel með landann. Í dag passar þetta hreinlega 
ekki við tíðarandann og jeppaeig-
endur fara snarlega að skipta yfir 
í sparneytinn vistvænan bíl. Þeir 
sem fylgjast með tískunni ættu 
líka að vera meðvitaðir um það að 
reiðhjólið er það sem koma skal, 
þar sem æ fleiri borgarbúar 
eru farnir að sjást á gamaldags 
ömmuhjólum eða City Surfer-hjól-
inu skemmtilega frá Nýlenduvöru-
verslun Hemma og Valda. 

Fatnaður: Í Reykjavík er farið 
að þykja dálítið plebbalegt að flassa 
Prada-stígvélum og Gucci-töskum 
enda táknmynd nýríka Íslendings-
ins ásamt stórum sportjeppum og 
húsi á Arnarnesinu. Í vetur munu 
búðir sem selja notaðan fatnað 
blómstra sem aldrei fyrr, sem og 
litlar áhugaverðar búðir með frum-
legri hönnun. Það segir sig sjálft að ódýrar búðir eins og Topshop koma 
sterkt inn fyrir tískuþenkjandi konur með sparnað í huga, ásamt Rauða 
krossinum fyrir helstu nauðsynjar. 

Heitt í haust
Cayenne-jeppar, kobe-steikur og Arne Jacobsen-
stólarnir eru ekki töff lengur. Krepputalið enda-
lausa þýðir að þjóðin er farin að breyta um stíl. 
Anna Margrét Björnsson rýnir í helstu strauma 
komandi vetrar í tísku, lífsstíl og tíðaranda. 

Maturinn: Það er ágætis sólar-
ferðaauglýsing í sjónvarpinu um 
þessar mundir þar sem teiknaðir 
ríkisbubbar biðja um foie gras á 
útsölu. Kobe-steikurnar sömuleiðis 
og fasanakjöt er svo hræðilega 
2007. Lúxusstælar í mat eru að 
sjálfsögðu ekki kúl í vetur og 
gourmet-stælar fara út um glugg-
ann. Hér á Íslandi verður slátur 
og innmatur svalari en nokkurn 
tímann fyrr sem og heimagerðar sultur. Nú er til dæmis síðasti séns 
til að útbúa smekklega og krúttlega jólagjöf í kreppunni – bláberja- og 
rifsberjasultur með fallegum miða og borða á línuna. Hvað varðar 
matarstraumana erlendis þá er allur matur orðinn „fair trade“ og 
ýmiss konar ævaforn grjón eins og quinoa og amaranth verða vinsæl. 

Vatn með alls kyns bragði og vítamínum heldur áfram að 
koma á mark- aðinn (þótt fæstir skilji tilganginn) og 

núðlu- barir eru vinsælli en nokkru sinni fyrr. 
Innmatur kemur einnig sterkt inn í flest-
um nágrannaríkjum okkar sem og mikil 
bylgja af kóreskum veitingastöðum.(Og 
nei, þeir bera ekki fram hunda).  

Gæludýrið: Íslendingar hafa aldeilis 
uppgötvað hundinn síðustu ár þrátt 
fyrir að hann sé ekki sérlega velkominn 

á götum Reykjavíkurborgar. Fólk var 
tilbúið að punga út háum summum fyrir 
fínar tegundir eins og Weimeraner og 
Nýfundnalandshunda nú eða rottuna 
sem kallast Chihuaha og sést úti um allar 
trissur. En því miður eru slíkir hundar 
á niðurleið, þeir eru of dýrir í rekstri á 
þessum síðustu og verstu, líkt og jepp-
arnir. Í vetur kemur Kattholt sterkt inn, 
þar er fullt af sætum kisum sem vantar 

heimili og kosta ekki krónu. 

Líkamsræktin: Þrátt fyrir offramboð af 
risavöxnum líkamsræktarstöðvum er fólk farið 
að dömpa einkaþjálfaranum og 
hlaupabrettinu og komið meira inn á 
nýaldarlínuna. Jóga, pilates, tai chi og 
magadans kemur enn sterkar inn en 
í fyrra enda geta þeir sem hafa ekki 
efni á líkamsræktarkorti bara gert 
þetta heima hjá sér. Fólk mun einn-
ig uppgötva einfalda kosti upp 
á nýtt, það getur verið mjög 
árangursríkt bara að hlaupa 
úti eða fara í sund. Fótbolti er 
líka á niðurleið, því búist er 
við metskráningu ungra krakka 
í handbolta eftir að íslenska 
landsliðið komst í guðatölu eftir 
Ólympíuárangurinn. 

Myndlistin: Það 
eru fáir sem fara að 
fjárfesta í Georgi 
Guðna og Kristjáni 
Davíðssyni í vetur. 
Listaspekúlantar 

fara að garfa í 
ungum og gröðum 
galleríum í miðbæn-
um þar sem hægt er 
að kaupa verk eftir 
framúrstefnulega og 
mjög unga listamenn 
fyrir slikk. Enginn 
hefur efni á því að fara á uppboð hjá Fold þannig 
að listahæfileikar fjölskyldunnar geta farið að 
blómstra. Lilli er bara látinn skella í klessuverk á 
leikskólanum, snilldin römmuð inn og málið er dautt.

Drykkurinn: Kampavín er svo 2007. Drykkurinn 
í vetur er klárlega vodka í vatn. Einfalt, hressandi 
og nokkuð kaloríusnautt. Á börunum er vodka líka 
farinn að taka yfir mojito-æði Íslendinga sem þykir 
orðið mjög púkalegt. White Russian kemur þá sterk-
ur inn eftir klukkan tvö á nóttu. Að láta áfengi eiga 
sig er svo auðvitað 
heilbrigðasti kostur-
inn enda ekkert betra 
en íslenska vatnið. 
Latte í pappírsboll-
um er á útleið en te 
ýmiss konar er alltaf 
að verða vinsælla. 
Erlendis eru tehús að 
yfirtaka þessar enda-
lausu og sálarlausu 
kaffikeðjur en þar er 
meðal annars boðið 
upp á indverskt Chai, 
grænt te og hvítt te 
ásamt köldu vítamín-
bættu ístei. 

Hverfið: Hverfið sem 
kemur gríðarlega sterkt 
inn í haust er hverfið 
þitt. Já, hverfið ÞITT, 
hvar sem það kann að 
vera, því enginn er að 
kaupa og selja um þess-
ar mundir. Bara um að 

gera að vera sæll og glaður í sínu og skella kannski 
umferð af málningu yfir allt saman. Skúmaskot úti 
á landi koma einnig verulega sterk inn. Eða að flytja 
á Skagann eða Seyðisfjörð þar sem er hvort sem er 
ekkert að freista manns og buddunnar. 

Djobbið: Það þykir ekki töff að vinna 
í banka lengur. Og þeir sem enn eru í 

bönkunum vilja varla hafa uppsögnina 
hangandi yfir sér heldur. Það er heitt að 
finna listamanninn í sjálfum sér því þeir 
hafa það hvort sem er alltaf skítt og finna 
þar af leiðandi minnst fyrir kreppunni. 

Skemmtistaðurinn: Það er klárlega bara 
ein leið til að djamma á krepputímum: gamla góða 
svettið. Breyttu íbúðinni þinni í sánu og bjóddu 
vinunum í vodka í vatni. Þar slærðu líka tvær flugur 
í einu höggi og þarft ekki að kaupa þér líkamsræktar-
kort þar sem kílóin gætu hreinlega runnið af þér á 
einni nóttu.  

Tónlistin: Rokkið er 
á stanslausri niðurleið, 
í hvert skipti sem reynt 
er að opna almennilegan 
tónleikastað er honum 
lokað. Sinfónían er líka 
á uppleið enda fær 
hún heilt risahús undir 
sína starfsemi á meðan 
rokkarar geta bara verið heima hjá sér. Sumir kjósa 
bara að flýja land alfarið og setjast að í Berlín ásamt 
öllum hinum íslensku listaspírunum. Hvað varðar 
íslensku böndin á uppleið er mikið svermað fyrir 
hljómsveitum eins og Bloodgroup og Hjaltalín á 
meðan Merzedes Club-æðið mikla er klárlega búið. 
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GUÐRÚN HELGADÓTTIR RITHÖF-
UNDUR ER 73 ÁRA Í DAG.

„Ég er oft spurð að því hvort 
Heiða sé ekki ég. Jú, jú, 

svara ég. Hún er svona af-
skiptasöm og stjórnsöm eins 

og ég, ægilega leiðinleg…!“

Heiða er aðalpersóna barna-
bókarinnar Sitji guðs englar 

eftir Guðrúnu Helgadóttur. Guð-
rún hefur skrifað nokkrar barna-
bækur og má þar nefna sögurn-
ar um tvíburabræðurna Jón Odd 

og Jón Bjarna. 

Mósaíkmynd listakonunnar 
Gerðar Helgadóttur (f. 11. apríl 
árið 1928 og d. 17. maí 1975) á 
húsi Tollstöðvarinnar í Reykjavík 
var afhjúpuð þennan dag fyrir 
35 árum. Myndin er 142 fer-
metrar en hún inniheldur millj-
ónir marglitra mósaíksteina. 
Gerður innritaðist í Myndlista- 
og handíðaskólann árið 1945 
og stundaði þar nám í tvö ár. 
Hún fór í framhaldsnám í Acc-
ademia di Belle arte í Flórens 
þar sem hún var í tvö ár áður 
en hún fór til Parísar til náms í 
tvö ár. Fyrstu einkasýningu sína 
á Íslandi hélt Gerður í Lista-
mannaskálanum 1951. Meðal 
verka hennar má nefna steindu 

gluggana í Hallgrímskirkju og 
Kópavogskirkju og lágmyndir 
á Menntaskólann við Hamra-
hlíð og á húsi GG flutninga við 
Sæbraut í Reykjavík. Hennar 
stærsta verk, mósaíkverkið á 
Tollhúsinu, vann hún undir lok 
ævinnar en hún lést aðeins 47 
ára. Hún var samt einn afkasta-
mesti myndlistarmaður Íslands.

ÞETTA GERÐIST:  7. SEPTEMBER 1973

Mósaíkverkið afhjúpað

Danssmiðjan var stofnuð fyrir fimm tán 
árum af Jóhanni Erni Ólafssyni, þá ný-
bökuðum danskennara, en hann víl-
aði ekki fyrir sér að stofna eigið fyrir-
tæki strax eftir að dansnámi lauk. „Það 
var verið að rifja upp að þá hefðu verið 
krepputímar en ég man ekkert eftir því. 
Ég var svo upptekinn af því að dansa og 
láta reyna á hæfileikana, þótt ég væri 
ungur og ætti ekki krónu,“ segir Jó-
hann, sem stundaði nám í Dansskóla 
Sigurðar Hákonarsonar og kenndi svo 
samkvæmisdansa og línudans í Dans-
smiðjunni. Línudansinn varð svo vin-
sæll að Jóhann ferðaðist hálfa leið 
kringum hnöttinn til að kenna hann.

„Það stærsta sem Danssmiðjunni 
tókst að afreka var að koma línudans-
inum af stað hér. Það dró reyndar þann 
dilk á eftir sér að ég endaði í Kína, 
þar sem enginn hafði séð þennan dans 
áður. Þetta kom til eftir krókaleiðum en 
skipuleggjandi danssýningar í Kína tal-
aði við dansmeistara í Bretlandi, hann 
talaði við danskan kunningja sinn, 
heimsmeistara í dansi, sem hafði verið 
tíður gestur í dansskólanum mínum og 
hann benti á mig. Ég gerðist þannig 
meðlimur í þessum hópi og þvældist 
um Kína í tvær vikur.“

Jóhann segir ekkert lát á dans áhuga 
Íslendinga og starfið hjá Danssmiðj-
unni hafi gengið vel. Hann á sína fasta-
kúnna og vinsældir línudansins eru síst 
að dvína. „Það er alltaf fullt af fólki 

sem þráir dans og vill koma á nám-
skeið. Ég byrjaði að kenna mínum 
fyrstu nemendum þegar ég var átján 
ára, sem fylgdu mér síðan í Danssmiðj-
una. Margir línudansarar hafa líka 
verið með mér frá upphafi. Línudans-
inn byrjaði sem tískubóla fyrir fimm-
tán árum en festi sig í sessi og nú er að 
vakna aftur mikill áhugi á honum sem 
ég ætla að fylgja eftir.“

Spurður hvort hann eigi sér uppá-
haldsdans nefnir hann samkvæmis-
dansa eins og vínarvals. „Ég er sprott-
inn upp úr umhverfi samkvæmisdansa. 
Ég verð þó að segja að línudansinn er 
í uppáhaldi, þar er maður að búa til 
ný spor og nýja dansa. Ég er alltaf að 
heyra ný lög sem mig langar að gera 
línudans við, hann stendur upp úr hjá 
mér.“ heida@frettabladid.is

DANSSMIÐJAN:  FAGNAR FIMMTÁN ÁRA STARFSAFMÆLI

Línudansinn stendur upp úr

LÍNUDANSINN SÆKIR Á Jóhann Örn Ólafsson, eigandi Danssmiðjunnar, kom línudansinum á 
koppinn á Íslandi fyrir fimmtán árum og sér ekki fyrir endann á vinsældum hans enn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi, 

Sigurður Kjartan 

Brynjólfsson 
lést á Landspítalanum 2. september síðastliðinn. Útför 
hans fer fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík, fimmtu-
daginn 11. september kl. 13.

Einar Sigurðsson Jarþrúður Guðnadóttir

Auður G. Sigurðardóttir Frosti Richardsson

og barnabörn.

Minningarathöfn um ástkæran eiginmann 
minn, föður okkar, tengdaföður, afa og 
bróður,

Jón Snæ Sigurjónsson
frá Snæhvammi í Breiðdal, til heimilis að 
Unnarbraut 28, Seltjarnarnesi,

verður í Seltjarnarneskirkju þriðjudaginn 9. september 
kl. 14.00. Útför fer fram í Heydalakirkju, Breiðdal,
laugardaginn 13. september kl. 14.00.  Blóm 
vinsamlega afþökkuð. Þeim sem vilja minnast hans  
láti líknarstofnanir njóta.

Hlíf Þ. Jónsdóttir

Sigurjón Jónsson Helga Ágústína Lúðvíksdóttir

Guðný Elín Jónsdóttir Reynir Loftsson

Ingibjörg Sigurjónsdóttir Jón Garðar Steingrímsson

Ólavía Sigurjónsdóttir Alejandro Arias

Hlíf Ágústa Reynisdóttir

Jóna Snædís Reynisdóttir

Sólveig Sigurjónsdóttir.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát og útför ástkærrar  
móður okkar, tengdamóður og ömmu,

Pálu Þrúðar Jakobsdóttur
Fossvegi 2, Selfossi.

Skúli Jakobsson

Kristinn Jakobsson              Hildur Birgisdóttir

                         Jakob Kristinsson

                         Karen Kristinsdóttir

Íris Mjöll Valdimarsdóttir       Magnús Baldursson.

Kæru ættingjar og vinir.
Hjartanlegar þakkir færum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og vinarhug 
við andlát og útför móður okkar, tengda-
móður, ömmu, langömmu og langalang-
ömmu,

Jónínu Hrefnu 

Magnúsdóttur
frá Kirkjulækjarkoti,

sem lést á Vífilsstöðum föstudaginn 15. ágúst. Við 
þökkum heimsóknir vina og vandamanna til Hrefnu 
á Vífilsstaði og sérstakar þakkir flytjum við starfsfólki 
þar fyrir elskulegt viðmót og frábæra umönnun.

Hildur Magnúsdóttir Jóhann Birkir Steinsson

Hjálmar Magnússon Sigrún Björg Ingþórsdóttir

Hans Guðni Magnússon Auðbjörg Vordís Óskarsdóttir

Ingigerður Magnúsdóttir Sigurhans Wium Hansson

Daníel Magnússon Annkatrine Nilsson 

Benjamín Magnússon Una Björg Gunnarsdóttir

Erling Magnússon Erla Kristín Birgisdóttir

Hlynur Magnússon Gerður Árnadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og vinarhug við 
andlát og útför elskulegrar móður okkar, 
tengdamóður og ömmu,

Helgu Ingimarsdóttur 
Víðilundi 24, Akureyri.

Guð blessi ykkur öll.

Valborg Svavarsdóttir Haukur Valtýsson 

Agnes Tulinius Svavarsdóttir Ottó Tulinius 

Guðmundur Þorsteinsson 

og ömmubörnin.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát og útför elskulegs 
eiginmanns míns, föður okkar, tengda-
föður, afa og langafa,

Jóns Lárusar Guðnasonar
Jökulgrunni 14, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Hrafnistu Rvk., deild 
G-2.

Sigþóra Scheving Kristinsdóttir

Guðrún Linda Jónsdóttir Pálmi Bergmann   

 Vilhjálmsson

Íris Björk Jónsdóttir Kristmundur Carter

barnabörn og barnabarnabörn.

Hugheilar þakkir til ykkar allra sem 
sýndu okkur samúð og vinarhug við 
andlát og útför elskulegrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Jónu Þórunnar 

Snæbjörnsdóttur
Grund, Kolbeinsstaðahreppi, Borgarbyggð.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Dvalarheimilis aldraðra, 
Borgarnesi, fyrir einstaklega góða umönnun. 
Guð blessi ykkur öll.

Ólöf Ásmundsdóttir

Þórður Þorsteinn Ásmundsson Huldís Þorfinnsdóttir

                           ömmu- og langömmubörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma, 

Ólöf (Lóa) Helgadóttir
Kríuási 7, Hafnarfirði,

lést  á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi, miðviku-
daginn 3. september. Útför hennar fer fram frá 
Fríkirkjunni í Hafnarfirði, föstudaginn 
12. september kl. 13.00.

Örn Friðriksson

Róbert Þór Gunnarsson Hildur Kristjánsdóttir

Guðrún Valdís Arnardóttir Gunnar Svavarsson

Tinna Arnardóttir Árni Þór Hlynsson

og barnabörn.

timamot@frettabladid.is
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Rafvirkjar
Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa við almenn rafvirkjastörf. 
Sveinspróf æskilegt. Þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.   
Upplýsingar í síma: 696-2104 Jón, 696-2110 Þorgeir, 696-2109 Ingólfur

1

Neytendastofa

VIGTARMENN
Námskeið til löggildingar vigtarmanna verður 
haldið á Neytendastofu, Borgartúni 21, dagana 6., 
7. og 8. október nk.

Endurmenntunarnámskeið verður haldið 
13. október.

Allar nánari upplýsingar um verð og skilmála, svo og 
aðstoð við skráningu þátttakenda, eru veittar í síma 
510 1100 og á heimasíðunni www.neytendastofa.
is/mælifræðisvið/löggilding vigtarmanna/námskeið 
vigtarmanna.

Skráningu lýkur föstudaginn 19. september nk.

Suðurlandsbraut - sími 588 3031 - www.stra.is30Suðurlandsbraut - sími 588 3031 - www.stra.is30

Tölvuumsjón

Rekstrarfélag Stjórnarráðsbygginga

Starfið

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ MRI.

Guðný Harðardóttir STRÁ MRI
stra@stra.is

óskar eftir að ráða tölvu- og/eða kerfisfræðing til
starfa. Rekstrarfélagið sér um notendaþjónustu gagnvart starfsmönnum flestra
ráðuneytanna ásamt miðlægum tölvubúnaði þeirra. Fjöldi útstöðva er um 550.

felst í notendaþjónustu og meðal helstu verkefna er viðhald og uppsetningar á
Windows útstöðvum, þjónusta við Málaskrár/GoPro, Lotus Notes, Office og önnur forrit.

eru að umsækjendur séu menntaðir á sviði tölvutækni, s.s. tölvufræði,
kerfisfræði, tölvunarfræði og/eða með sambærilega menntun. Þekking á Lotus Notes
og GoPro er æskileg. Áhersla er lögð á faglegan metnað, skipulagshæfni og sjálfstæði í
vinnubrögðum auk sveigjanleika í mannlegum samskiptum.

er til og með 22. september nk. Laun verða skv. kjarasamningi
starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

(gudny@stra.is) hjá veitir nánari upplýsingar.
Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár og meðfylgjandi prófgögn til .
Viðtalstími er alla virka daga frá kl.13-15 meðan á umsóknarferlinu stendur.

Fagmennska í yfir ár20Fagmennska í yfir ár20
www.stra.is

REKSTRARFÉLAG STJÓRNARRÁÐSBYGGINGA
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Störf í gróðurhúsi í 
Grindavík

ORF Líftækni er íslenskt fyrirtæki á sviði 
hátækni og nýsköpunar og í fararbroddi á heimsvísu í 

framleiðslu verðmætra próteina í plöntum.

Fyrirtækið leitar nú að áhugasömum og jákvæðum starfs-
mönnum til að sinna almennum gróðurhúsastörfum í 

gróðurhúsi fyrirtækisins, Grænu smiðjunni,  í Grindavík.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfi n.

Við leggjum mikið upp úr samviskusemi, nákvæmni 
varðandi skráningar og gæðaeftirlit, hæfni til að vinna 

skipulega og áhuga til að taka þátt í uppbygginu blóm-
legrar starfsemi.  Búseta í Grindavík er æskileg.

Starfsumsóknir með upplýsingum um menntun, fyrri 
störf og annað sem máli skiptir sendist fyrir 12. sep-

tember á rafrænu formi til starf@orf.is eða bréfl eiðis til 
ORF Líftækni hf., Keldnaholti, 

112 Reykjavík, merktar “Atvinnuumsókn”.
Nánari upplýsingar í síma 821-1571.
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SKÓGARHLÍ‹ 12    105 REYKJAVÍK    SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Markmi› og hlutverk Bauhaus eru sk‡r.
Bauhaus er fyrst og fremst öflugt verslunar-
og fljónustufyrirtæki. Hlutverk Bauhaus er
a› sjá fólki og fyrirtækjum fyrir gó›um vörum
á hagstæ›u ver›i me› hagkvæmni og
ánægju fleirra a› lei›arljósi. Lei› vi›skipta-
vinanna inn í hjarta Bauhaus er styttri en
á›ur hefur flekkst á flessum marka›i.

Bauhaus hefur vaxi› ört me› flví a› bjó›a
gæ›avörur á lægra ver›i me› gó›ri og
persónulegri fljónustu flar sem vi›skipta-
vinurinn er alltaf í fyrirrúmi. Saga fyrirtækisins
er flví gó›ur grunnur sem Bauhaus mun
byggja á.

Bauhaus er ein af stærstu verslanake›jum
á byggingasvi›i í Evrópu. Bauhaus rekur
190 verslanir í 12 Evrópulöndum. Verslanirnar
vinna eftir „allt undir einu flaki“ hugmynda-
fræ›inni og bjó›a flví upp á grí›arlegt
vöruúrval. Hjá Bauhaus finna fagmenn sem
leikmenn bæ›i stórt og smátt.

Fjölbreyttur hópur óskast til starfa í
stórverslun Bauhaus á Íslandi.

fieir sem hafa áhuga á a› taka flátt í uppbyggingu stórverslunar Bauhaus á Íslandi eru be›nir um a›
fylla út umsókn á heimasí›u Hagvangs, www.hagvangur.is. Einnig getur flú kynnt flér Bauhaus á
Íslandi á vefsí›unni www.bauhaus-store.is.

Nánari uppl‡singar veita:
Ari Eyberg, ari@hagvangur.is
Björn H. Reynisson, bjorn@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 29. september nk.

Vi› flurfum á fjölbreytilegum hópi a› halda á öllum aldri og me› margskonar bakgrunn.
Vi› óskum eftir dugmiklu starfsfólki sem vill ná árangri á fjörlegum vinnusta›.

Bauhaus leggur mikla áherslu á fljálfun starfsmanna og stjórnendur á Íslandi byrja á a›
fara í fljálfun hjá Bauhaus í Danmörku.

Allar fyrirspurnir ver›a me›höndla›ar sem trúna›armál og öllum svara›.

Verslunin er deildaskipt, me› verkfæra-, festinga- og málningadeild, ljósa-
og rafmagnsdeild, hreinlætis- og pípulagnadeild, timbur- og gólfefnadeild,
gar›deild og innréttingadeild. Nú vantar okkur lagermenn, a›sto›arfólk
og starfsfólk á kassa.

Starfsfólk á kassa
Starfssvi›
Afgrei›sla vi›skiptavina

Hæfniskröfur:
Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
Rík fljónustulund
Sjálfstæ›i í starfi
Ögu› vinnubrög›

A›sto›arfólk
Starfssvi›
Ra›a í hillur
Taka til
Sópa bílastæ›i
Tiltekt í hillum

Hæfniskröfur:
Sjálfstæ›i í starfi
Ögu› vinnubrög›

Lagermenn
Starfssvi›:
Móttaka og talning á vörum sem teknar eru inn í verslunina
Setja vörur í hillur
Önnur tilfallandi verkefni

Menntun og hæfniskröfur:
Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
Nákvæm og ögu› vinnubrög›
Geta til a› vinna sjálfstætt
Gott líkamlegt atgervi er nau›synlegt
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Linux kerfi sstjóri
NimbleGen Systems óskar eftir að ráða Linux kerfi sstjóra til 
starfa í tölvudeild fyrirtækisins á Íslandi.

Starfi ð felur í sér daglegan rekstur og viðhald á Linux/Unix 
kerfum fyrirtækisins. Þátttaka í uppbyggingu/innleiðingu 
nýrra lausna í Linux umhverfi  til stuðnings framleiðslu, auk 
annarra tilfallandi verkefna.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræða eða a.m.k. 
  þriggja ára reynsla í starfi  sem kerfi sstjóri í 
  Linux/Unix umhverfi .
• Góð þekking á rekstri Linux/Unix kerfa í 
   fyrirtækjaumhverfi .
• Góð enskukunnátta. 

Starfsmaður þarf að vera sveigjanlegur og áreiðanlegur auk 
þess að eiga auðvelt með að vinna með öðru fólki. Í boði 
er spennandi starf í vaxandi alþjóðlegu líftæknifyrirtæki.

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

Umsóknarfrestur er til 21. september nk.

Nánari upplýsingar veita:

Guðný Einarsdóttir, Starfsmannastjóri
gudny.einarsdottir@roche.com s: 414-2125 

Emil Friðriksson, Yfi rmaður tölvudeildar
emil.fridriksson@roche.coms
s: 414-2117 gsm: 659-9762

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

Umsóknarfrestur rennur út 15. september 2008

Umsóknir skal senda á netfangið:
fl ugkennari@keilir.net

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðar-
mál. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Áætlað er að ráða í störfi n fyrir 30. september.

Hæfniskröfur: 

 og áhugasamir um fl ug

 nauðsynleg

 með gildri fl ugkennaraáritun

Hjá Keili - Flugakademíu eru laus til 
umsóknar störf við verklega kennslu 
í einka- og atvinnufl ugmannsnámi.

Suðurlandsbraut - sími 588 3031 - www.stra.is30Suðurlandsbraut - sími 588 3031 - www.stra.is30

Sérfræðingur á
fjárreiðu- og eignarskrifstofu

Fjármálaráðuneytið

Starfssvið:

Hæfniskröfur

Í boði

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir STRÁ MRI

leitar að sérfræðingi til starfa á fjárreiðu- og eignarskrifstofu
ráðuneytisins.

Mótun eftirlits með framkvæmd fjárlaga hjá ráðuneytum, gerð
afkomuskýrslna og þátttaka í þróun upplýsingakerfa í samstarfi við Fjársýslu ríkisins, sem
og þróun uppgjörsaðferða ríkisstofnana og ríkissjóðs. Sérfræðingurinn mun auk þess
vinna að endurbótum, kennslu og gerð leiðbeininga vegna fjárhagsáætlanagerðar auk
annarra fjölbreytilegra verkefna, sem unnin eru á vegum ráðuneytisins. Starfinu fylgir
töluverð samskipti m.a. við önnur ráðuneyti og Fjársýslu ríkisins.

eru háskólamenntun á sviði viðskipta- og hagfræði eða sambærileg
menntun auk marktækrar reynslu á sviði bókhalds og fjármálaumsýslu. Áhersla er lögð á
skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð, töluglöggvun og nákvæmni auk þess að hafa
mjög gott vald á mæltu og rituðu máli. Þekking á stjórnsýslunni og ríkisfjármálum er
einnig kostur.

er áhugavert framtíðarstarf á öflugum vinnustað. Laun verða skv. kjarasamningi
Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Gengið
verður frá ráðningu fljótlega.

er til og með 22. september nk. Ath. fyrirspurnum verður eingöngu
svarað hjá STRÁ MRI.

hjá veitir nánari upplýsingar. Vinsamlega sendið
umsóknir og meðfylgjandi prófgögn til stra@stra.is. Viðtalstími er alla virka daga frá
kl.13-15 meðan á umsóknarferlinu stendur.

Fagmennska í yfir ár20Fagmennska í yfir ár20
www.stra.is

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Vilt þú móta 
Sögu sjúkraskrá?

Starfssvið
•  Umsjón með framtíðarsýn og stefnu Sögu.
•  Vinna náið með viðskiptavinum og hagsmunahópum 
 að þróun Sögu.
•  Stýra greiningarvinnu.
•  Fylgjast með þróun sjúkraskrárkerfa og tryggja að 
 Saga sé í fremstu röð.
•  Vinna að markaðs- og sölumálum.

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun í læknisfræði eða öðrum greinum 
 sem nýtast í starfi.
•  Reynsla af starfi á heilbrigðisstofnun og þekking 
 á notkun sjúkraskrárkerfa.
•  Reynsla af greiningarvinnu og gerð kröfulýsinga vegna 
 hugbúnaðar er æskileg.
•  Góð tölvukunnátta.
•  Frumkvæði, metnaður og góðir samskiptahæfileikar. 

Í boði er krefjandi og fjölbreytt starf hjá traustu fyrirtæki.

Allar nánari upplýsingar veita Torfi Markússon 
starfsmannastjóri, torfi@t.is, eða Hákon Sigurhansson 
framkvæmdastjóri, hakon@t.is.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannastjóra, 
torfi@t.is, fyrir 22. september nk.

TM Software - heilbrigðislausnir sameina þekkingu 

á hugbúnaðargerð, klínísku vinnulagi og kröfur um öryggi 

sjúklinga. Við þróum Sögu, Heklu, Medicor, Pharmacy, 

rafræna lyfseðla og margar aðrar lausnir fyrir viðskiptavini 

okkar sem eru flestir spítalar, heilsugæslur og apótek 

landsins.

www.tmsoftware.isUrðarhvarf 6 | 203 Kópavogur | Sími 545 3000 | Fax 545 3001 | info@tmsoftware.is
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TM Software – heilbrigðislausnir leita að öflugum 
einstaklingi til að taka þátt í mótun Sögu sjúkraskrárkerfisins.

VILTU VINNA SJÁLFSTÆTT
Til sölu sérverslun/fataleiga ásamt saumaaðstöðu

Eiginn innfl utningur 23ára fyrirtæki í langtímaleiguhúsnæði

Áhugasamir hafi ð samband

vinna-2008@hotmail.com
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Fallegt umhverfi , skemmtilegt fólk og góðir 
vinnustaðir fyrir góðan hjúkrunarfræðing

Hjúkrunar- og dvalarheimilið Hjallatún 
og  Heilsugæslustöðin í Vík auglýsa eftir 

hjúkrunarfræðing til afl eysinga í 1 ár

Hjúkrunarfræðingurinn þarf að geta hafi ð störf sem fyrst

Starfshlutfall: Um er að ræða 50% stöðu á Hjallatúni og 50% 
stöðu á Heilsugæslustöðinni.

Hjallatún: Er lítið og hlýlegt heimili með tíu hjúkrunarrými, eitt 
hvíldarinnlagnarrými og sex dvalarrými. Hjá okkur ríkir mjög góður 
starfsandi sem endurspeglar virkt starfsmannafélag. Á heimilinu 
starfa tveir hjúkrunarfræðingar, og 14 starfsmenn í aðhlynningu, 
sex starfsmenn í eldhúsi og tveir í félagsstarfi  og þvottahúsi. Starf 
hjúkrunarfræðings er fólgið í að sinna hjúkrunarþörfum heimilis-
manna, sjá um lyfjapantanir, sinna bakvöktum á móti hinum 
hjúkrunarfræðingnum og fl eira.

Heilsugæslustöðin: Sinnir Vík og sveitinni í kring alveg út undir 
Eyjafjöll. Starf hjúkrunarfræðings þar er fólgið í að sinna hei-
mahjúkrun, ungbarnavernd, skólahjúkrun og almennum heilsug-
æslustörfum.

Hæfniskröfur: Viðkennt hjúkrunarleyfi  frá Heilbrigðisráðuneytinu.

Starfskjör: Laun samkvæmt samningum.  Niðurgreitt húsnæði í 
ákveðinn tíma og skemmtilegt vinnuumhverfi .

Frekari upplýsingar veitir: 
Sigríður Kjartansdóttir forstöðumaður Hjallatúns í síma 487-1348 
eða  netfang hjallatun@vik.is
Helga Þorbergsdóttir hjúkrunarstjóri Heilsugæslustöðvarinnar í Vík í 
síma 480-5340 eða netfang helga@hsu.is 

Umsóknir skulu sendar á ofangreind netföng 
eða með pósti stílað á:
Hjallatún, hjúkrunar- og dvalarheimili
Hátúni 10 – 12
870 Vík í Mýrdal

Umsóknarfrestur er til 1. okt. 2008
Öllum umsóknum verður svarað

HVAÐ VILDIRÐU
VERÐA ÞEGAR
ÞÚ YRÐIR STÓR?
Nú er tækifærið til þess að láta drauminn rætast!
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins er að stækka og auglýsir eftir slökkviliðs- og sjúkraflutningamönnum.
Starfið er fjölbreytt og felur m.a. í sér slökkvistörf og reykköfun, björgun og sjúkra- og neyðarflutninga 
svo eitthvað sé nefnt. Starfsmenntun og þjálfun fer fram hér heima og erlendis.

Hvernig sækir þú um?
Umsóknareyðublöð og allar nánari upplýsingar má nálgast á www.shs.is eða í
þjónustuveri SHS, Skógarhlíð 14 í Reykjavík. Umsóknarfrestur er til 31. október nk.

Láttu drauminn rætast og sæktu um!

Kemst þú í liðið? 
Við gerum miklar kröfur og leitum að starfsfólki með stúdents- 
eða sveinspróf, sem er reglusamt og háttvíst, hefur góða 
líkamsburði, gott andlegt og líkamlegt heilbrigði, er laust við 
lofthræðslu og innilokunarkennd. Inntökupróf vegna starfsins 
reyna m.a. á styrk og þol. Mikilvægt er að kynna sér nánar 
upplýsingar um kröfur og inntökupróf á www.shs.is.

Opinn kynningarfundur fyrir 
umsækjendur verður 
18. september kl. 16.30 í 
Björgunarmiðstöðinni Skógarhlíð

SHS er byggðasamlag sjö sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu: Reykjavíkurborgar, Kópavogsbæjar, Hafnarfjarðarbæjar, 
Garðabæjar, Mosfellsbæjar, Seltjarnarnesskaupstaðar og Álftaness.
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Borgarskjalasafn

   

Sérfræðingur í skjalastjórn

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

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

Borgarskjalasafn Reykjavíkur
óskar eftir að ráða sérfræðing í skjalastjórn til starfa á 
safninu. 

Helstu verkefni: 
Ráðgjöf og eftirlit með skjalastjórn borgarstofnana, kennsla á 
námskeiðum, skráning skjala  og önnur störf. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Háskólapróf sem nýtist í starfi . 
• Reynsla og þekking á skjalastjórn. 
• Góð íslenskukunnátta og tölvufærni. 
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð. 
• Færni í mannlegum samskiptum. 

Um er að ræða fullt framtíðarstarf. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi 
stéttarfélags. 

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst. 

Upplýsingar veita Svanhildur Bogadóttir, borgarskjalavörður 
í síma 563-1770. Skrifl egum umsóknum skal skila til 
Borgarskjalasafns Reykjavíkur, Tryggvagötu 15, 101 Reykjavík 
eða sendast á netfangið svanhildur.bogadottir@reykjavik.is. 

Umsóknarfrestur er til 22. september nk. 

RANNSÓKNARSTOFNUN
Í FJÁRMÁLUM
Rannsóknarstofnun í fjármálum við Háskólann í Reykjavík 
(RUFRI) óskar að ráða tvo sérfræðinga til að starfa í teymi 
fræðimanna sem vinna að rannsóknum á fjármálageiranum og 
íslenskum og alþjóðlegum efnahagsmálum.

Verkefnin felast í rannsóknum og greiningarvinnu á sviði 
efnahags- og fjármála. Í boði er áhugavert og krefjandi starf við 
sköpun nýrrar þekkingar í metnaðarfullu og lifandi 
háskólaumhverfi.

Fyrirspurnum og umsóknum skal beint til Friðriks Más 
Baldurssonar prófessors og forstöðumanns rannsóknar-
stofnunar í fjármálum við HR (fmb@ru.is), fyrir 20. september 
nk. Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál.

Hæfniskröfur

• Doktorspróf eða meistarapróf í hagfræði eða fjármálum.
• Þekking á íslenskum og alþjóðlegum efnahagsmálum.
• Sterkur grunnur í megindlegum aðferðum (stærðfræði, 
tölfræði, hagrannsóknir).
• Færni í ritun íslensku og ensku.
• Samskiptahæfileikar, metnaður, snerpa, áræðni og
   heilindi.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa 
og miðla þekkingu til að auka sam- 
keppnishæfni og lífsgæði. Akademískar 
deildir skólans eru fimm: Kennslufræði- 
og lýðheilsudeild, lagadeild, tölvunarfræði-
deild, tækni- og verkfræðideild og 
viðskiptadeild og eru nemendur um 3000, 
en starfsmenn skólans eru hátt í 500 í 250 
stöðugildum.
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Forstöðumaður 
Suðurbæjarlaugar

Hafnarfjarðarbær óskar að ráða forstöðumann til að sinna 
rekstri  Suðurbæjarlaugar í Hafnarfi rði. Suðurbæjarlaug er 
25m útilaug, innilaug, eimböð, rennibrautir, heitir pottar, 
búningsklefar og heilsurækt. Aðsókn að lauginni er um 
270 þúsund gestir á ári og starfsmenn laugarinnar eru um 
12 talsins. Forstöðumaður ber ábyrgð á daglegum rekstri 
og starfsemi Suðurbæjarlaugar í Hafnarfi rði, notkun og 
nýtingu hennar, samskiptum við notendur og þjónustu-
aðila laugarinnar og annast markaðs- og kynningarmál. 

Helstu verkefni
• Ábyrgð á öllum rekstri og þjónustu
• Stjórnun starfsmannamál
• Öryggismál og þjálfun starfsfólks
• Fjárhagsáætlunargerð
• Umsjón og eftirlit með aðstöðu tilheyrandi tækjabúnaðar
• Skipulagning og samskipti við notendur og þjónustuaðila

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi  er kostur
• Reynsla af rekstri og stjórnun æskileg
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum áskilin
• Lipurð og sveigjanleiki í mannlegum samskiptum 
  er skilyrði
• Áhugi á íþróttum og heilsurækt er kostur

Um kaup og kjör fer samkvæmt samningum viðkomandi 
stéttarfélag og Launanefnd sveitarfélaga. Næsti yfi rmaður 
forstöðumanns er íþróttafulltrúinn í Hafnarfi rði Ingvar S. 
Jónsson sem jafnframt veitir nánari upplýsingar.

Umsóknafrestur er til 22. september n.k. og skal 
umsóknum skilað til Þjónustuversins að Strandgötu 6. 
Konur jafnt sem karlar eru hvattir til að sækja um starfi ð.

Íþróttafulltrúinn í Hafnarfi rði 

AMMA
Tæplega eins ár stúlku vantar góða ömmu til að gæta 

sín allan daginn á virkum dögum.

Áhugasamar vinsamlega hafi ð samband við Jónínu í 
s. 696 5404, eða sendi umsókn í box@frett.is, merkt 
amma-0101, eða á Auglýsingadeild Fréttablaðsins, 
Skaftahlíð 24, Reykjavík, merkt amma-0101, fyrir 

13. september næstkomandi.

leitar að starfsmanni

… sem býr yfir framúrskarandi 
þjónustulund, er jákvætt, sýnir 

frumkvæði, tekur ábyrgð á starfi sínu 
og leitar bestu lausna fyrir viðskiptavini!

Óskum eftir starfsmanni í afgreiðslu. 
Um er að ræða fullt starf (vaktavinna) 

og gott ef viðkomandi getur byrjað sem fyrst.

Umsjón með ráðningu hefur Sylvía Arnfjörð 
sylvia@worldclass.is

Í Laugum eru starfrækt fimm fyrirtæki. 
Fjöldi gesta í Laugum er um 2000 daglega 

svo um líflegan vinnustað er að ræða. 

Laugum

Helstu verkefni eru:

Aðstoð við gerð umsókna og
frágang þeirra

Skjalavistun

Almenn aðstoð við skráningar-
fulltrúa deildarinnar

�

�

�

Hæfniskröfur:

Rík þjónustulund

Nákvæmni

Skipulagshæfileikar

Mjög góð íslenskukunnátta

Almenn tölvukunnátta (word og
outlook).

�

�

�

�

�

Nánari upplýsingar veitir Vilborg Gunnarsdóttir starfsmannastjóri (vilborg@veritascapital.is). Umsóknar-
frestur er til og með 15. september nk. Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað á netfangið starf@vistor.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum svarað.

Vistor hf. er leiðandi fyrirtæki í sölu og markaðssetningu á lyfjum og vörum fyrir heilbrigðismarkaðinn á Íslandi.

Starfsmenn fyrirtækisins eru um 70 talsins og er áætluð velta félagsins á árinu 2008 rúmir sjö milljarðar króna.

Vistor leggur áherslu á hreinskiptni, framsækni og áreiðanleika í störfum sínum.

Aðstoðarmaður í skráningardeild
Vistor hf. óskar eftir að ráða kröftugan starfsmann í Skráningardeild fyrir-
tækisins. Viðkomandi vinnur undir stjórn deildarstjóra skráningardeildar og
er ábyrgur í störfum sínum gagnvart honum. Meðal helstu verkefna deildar-
innar eru öflun markaðsleyfa fyrir lyf, viðhald þeirra og niðurfelling.
Hjá deildinni starfa nú 19 sérfræðingar með fjölbreyttan bakgrunn á sviði
heilbrigðis- og raunvísinda.

Krafist er lyfjatæknimenntunar, stúdentsprófs eða sambærilegrar menntunar. Starfsreynsla
úr apóteki er kostur.
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Yfirmatreiðslumaður
hjá Ruby Tuesday Höfðabakka

Í starfinu felst meðal annars:
• Umsjón með daglegum rekstri eldhúss í 

samráði við rekstarstjóra.
• Umsjón með vörupöntunum.
• Vöruþróun í samráði við rekstrar- og 

framkvæmdastjóra.
• Skipulagning vakta í eldhúsi í samráði við 

rekstrarstjóra.

Menntunarkröfur:
Viðkomandi skal hafa að lágmarki sveins- 
próf eða sambærilega reynslu.  

Annað:
Aðeins koma til greina jákvæðir, metnaðar- 
fullir og reglusamir einstaklingar.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til 
magnus@rubytuesday.is. 
Umsóknarfrestur er til 10. september 2008.

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

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

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

Hvaða kröfur gerum við?
� Sveinspróf í viðkomandi iðngrein eða að 

umsækjandi stefni í sveinspróf innan árs
� Áhugi, góð samskiptahæfni og geta til að 

vinna sjálfstætt
� Reynsla af vinnu í iðnaðarumhverfi eða við 

sambærileg störf er æskileg
� Kunnátta í ensku og almennri tölvunotkun 

kemur í góðar þarfir

Hvað veitum við?
Við bjóðum þér traust og gefandi starf hjá 
nútímalegu fyrirtæki. Þú vinnur mikilvæg verk 
með góðu samstarfsfólki og við tökum vel á 
móti þér. Verkefnin eru fjölbreytt og felast m.a.
í viðhaldi, bilanaleit, endurnýjun og endurbótum 
á búnaði Norðuráls, með aukinni áherslu 
á fyrirbyggjandi viðhald.

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

að hluta árangurstengd
� Fyrirtækið greiðir þér aukið framlag 

í lífeyrissjóð

Hjá Norðuráli starfar öflugt starfsmannafélag 

sem stendur reglulega fyrir ýmsum áhuga-
verðum uppákomum.

Nánari upplýsingar veitir:
Einar F. Björnsson, viðhaldsstjóri,
Lárus Hjaltested, yfirvaktstjóri og 
Rakel Heiðmarsdóttir, framkvæmdastjóri 
starfsmannasviðs, í síma 430 1000.

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

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

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

Vélvirkjar - Rafvirkjar - Bifvélavirkjar
Við óskum að ráða vélvirkja og rafvirkja til starfa í dagvinnu og á vaktir 

og bifvélavirkja í dagvinnu hjá Norðuráli á Grundartanga.

Reykjavík 
• Almenn móttaka og aðstoð vegna umsókna
• Bókanir í viðtöl og úrræði
• Vinnumiðlun
• Símsvörun og almenn skrifstofustörf
• Önnur tilfallandi verkefni

Skagaströnd
• Símsvörun og almenn skrifstofustörf
• Upplýsingagjöf
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf er æskilegt
• Góð reynsla af skrifstofustörfum 
• Góð tölvukunnátta 
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt 
  skipulagshæfi leikum, sjálfstæði og metnaði til 
  að skila góðu starfi 

Umsóknarfrestur er til 21. september 2008.  Um er að ræða full störf og eru laun greidd samkvæmt 
launakerfi  starfsmanna ríkisins.  Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Vinnumálastofnunar á heimasíðu 
hennar www.vinnumalastofnun.is. Viðkomandi þurfa að geta hafi ð störf sem fyrst. 
Frekari upplýsingar fást hjá Hugrúnu Jóhannesdóttur, forstöðumanni Vinnumálastofnunar 
á höfuðborgarsvæðinu í s. 515-4850 og hjá Líneyju Árnadóttur, forstöðumanni Greiðslustofu 
Vinnumálastofnunar á Skagaströnd í s. 582-4900.  Umsóknir sendist til Hugrúnar B. Hafl iðadóttur, 
starfsmannastjóra á netfangið hugrun.hafl idadottir@vmst.is

Skrifstofufólk í Reykjavík og á Skagaströnd
Vinnumálastofnun leitar eftir fólki til starfa við vinnumiðlun, móttöku atvinnuleitenda og skráningu á 
þjónustuskrifstofunni í Reykjavík og starfsmann í símsvörun og almenn skrifstofustörf á Skagaströnd.

Okkar þekking nýtist þér ...

Um er að ræða sölu á  ýmsum 
kæli- og frystitækjum ofl. s.s.:
* Verslunarkælum
* Hraðkælum & frystum
* Kæli- & frystiskápum
* Iðnaðarhurðum
* Kæli- & frystiklefum 

Starfið:
* Sala og þjónusta
* Öflun viðskiptavina
   og samskipti við núverandi
* Tilboðsgerð og eftirfylgni
* Samskipti við erlenda birgja
* Söluferðir

      Kælitækni Rauðagerði 25 • 108 Reykjavík • Sími 440 1800 • Fax 440 1801 • cooltech@cooltech.is

Hæfniskröfur:
* Reynsla af sölustörfum
* Sjálfstæð vinnubrögð
* Góð ensku & íslensku 
   kunnátta
* Grunnþekkingu í 
   word & excel

Skriflegar umsóknir óskast sendar 

til Kælitækni ehf. Rauðagerði 25 

108 Reyjavík eða á netfangið 

cooltech@cooltech.is fyrir 12. sept.

Nánari upplýsingar gefur 

sölu og markaðsstjóri

Söluráðgjafar
Vegna aukinna umsvifa óskar Kælitækni ehf. 

eftir að ráða 2 öfluga söluráðgjafa. 

www.kælitækni.is og/eða www.kaelitaekni.is

Fosshótel ehf. auglýsa eftir 
rekstrarstjóra á Flóki - Inn

Starfssvið: 
- Yfi rumsjón og skipulagning daglegs reksturs
- Daglegt uppgjör, skýrslugerð og bókhald
- Samskipti við aðalskrifstofu og viðskiptavini
- Þjónusta við gesti
- Markaðssetning

Hæfniskröfur:
- Gott vald á íslensku og ensku.  
  Öll frekari tungumálakunnátta er kostur
- Stjórnunar- og skipulagshæfi leikar
- Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
- Rík þjónustulund, sveigjanleiki og geta til að starfa 
  undir álagi
- Útsjónasemi, viðskiptavit og metnaður
- Menntun og / eða reynsla sem nýtist í starfi 

Starf rekstrarstjóra á Flóki - Inn er nú þegar.

Nánari upplýsingar veita Lára Sigríður Haraldsdóttir, 
gæðastjóri og leiðbeinandi, og Þórður B. Sigurðsson, 
aðstoðarframkvæmdastjóri í síma 562 4000 eða í gegnum 
tölvupóstföngin lara@fosshotel.is og thordur@fosshotel.is. 
Umsóknareyðublöð má nálgast á www.fosshotel.is 
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RÍKISSÁTTASEMJARI
Embætti ríkissáttasemjara sem starfar á grundvelli laga nr. 
80/1938, um stéttarfélög og vinnudeilur, með síðari breyt-
ingum, er laust til umsóknar. Skipað er í embættið til � mm ára, 
frá 1. nóvember 2008. Skrifstofa embættisins er í Reykjavík. 

Ríkissáttasemjari annast sáttastörf í vinnudeilum milli launa-
fólks og félaga þess annars vegar og atvinnurekenda og félaga 
þeirra hins vegar. Skal þess því gætt að afstaða hans sé slík 
að telja megi hann óvilhallan í málum launafólks og atvinnu-
rekenda, sbr. 1. mgr. 20. gr. laga um stéttarfélög og vinnu-
deilur. Enn fremur er lögð áhersla á forystuhæ� leika og hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um stöðuna.

Umsóknir skulu berast félags- og tryggingamálaráðuneytinu, 
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 150 Reykjavík, eigi síðar en 1. 
október nk. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun í 
embættið hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veitir ráðuneytisstjóri eða staðgengill hans.

Félags- og tryggingamálaráðuneytinu, 
7. september 2008.

ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 15. September 2008.  Frekari upplýsingar er að 
fi nna á heimasíðu sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the position of  
Security Guard. The closing date for this postion is September 15, 2008. 

Application forms and further information can be found on the Embassy’s home 
page: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to : reykjavikvacancy@state.gov

- Lifið heil 

www.lyfja.is

Atvinnutækifæri hjá Lyfju
Vegna breytinga og vaxandi starfsemi getum við 

bætt lyfjatæknum og sölu- og afgreiðslufólki 
í okkar frábæra starfsmannahóp.

Starfs- og ábyrgðarsvið

Störfin felast m.a. í ráðgjöf til viðskiptavina um vörur í verslun, afgreiðslu á 
kassa, ráðgjöf og afgreiðslu á lausasölulyfjum og afhendingu lyfja gegn lyfseðli.

Um er að ræða störf í vaktavinnu, fullt starf í dagvinnu og hlutastarf í 
apótekum Lyfju á höfuðborgarsvæðinu. Í boði eru líflegir vinnustaðir, gott 
vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun og möguleiki á starfsþróun. Nánari

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

Einnig leitum við að starfsfólki í eftirfarandi störf:

Sjúkraliði – Lyfja Smáratorgi

Í starfinu felst m.a. heilsufarsmælingar og ráðgjöf, umsjón með lager 
hjúkrunarvara og fleiri verkefni. Vinnutíminn er frá 08:00 til 13:00 fjóra daga
í viku og frá 08:00 til 16:00 eða 10:00-18:00 einn dag í viku, virka daga.
Móttökuritari – skrifstofa Lyfju.

Í starfinu felst m.a. símsvörun, móttaka og einföld bókhaldsstörf,
 s.s. afstemmingar og skönnun reikninga og annað tilfallandi.

Við leitum að röggsömum og talnaglöggum starfskrafti með viðmót og 
framkomu sem hentar í afgreiðslu og móttöku og hefur góða excel- 
kunnáttu.  Þekking á bókhaldi og concord er kostur.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu Lyfju; www.lyfja.is og 
hjá starfsmannastjóra (thorgerdur@lyfja.is), s. 530-3800.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til 
þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is

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

skipulögðu og metnaðarfullu

starfsfólki sem hefur áhuga á

að ganga til liðs við framsækið

og spennandi fyrirtæki.
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Barnafataverslunin

leitar að starfsmanni í fullt starf. 
  
Í boði er fjölbreitt og skemmtilegt framtíðarstarf sem 
felst í vörumóttöku, framsetningu í verslun, afgreiðslu og 
öðru því sem til fellur. 
  
Leitað er eftir jákvæðum og skipulögðum einstaklingi 
sem býr yfi r fumkvæði, sjálfstæði í  vinnubrögðum og 
þjónustulund. Reynsla af verslunarstörfum æskileg. 
  

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
kanda@simnet.is

RAFVIRKJAR, RAFVIRKJAR !!
ÓSKUM EFTIR RAFVIRKJUM TIL STARFA Í OKKAR GÓÐA 
HÓPI.  UM FRAMTIÐAR STÖRF ER AÐ RÆÐA.

HAFIÐ SAMBAND Í SÍMA 694-1500 EÐA SENDIÐ OKKUR 
PÓST Á RAFBODI@RAFBODI.IS

RAFVIRKJAR, RAFVIRKJAR !!

RAFBOÐI ehf.

VE
IT
IN
G
A
ST
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Ð
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R Vinsæll veitingastaður 

í miðbæ Reykjavíkur 
býður fjölbreytt störf

AÐALSTRÆTI 12
sími 578 8877

info@fiskmarkadurinn.is

Góð laun, fríðindi og skemmtilegur 
vinnustaður í boði fyrir rétta fólkið.

Upplýsingar veita Ágúst og Ásta í síma 
578 8877 eða á info@fiskmarkadurinn.is

Vaktstjóri í sal
 Þjónn með reynslu sem er tilbúinn 

í ábyrgðastöðu og fullt starf.

Þjónar & aðstoðarfólk
 Kvöld- og helgarvinna, tilvalið fyrir 

skólafólk. Fullt starf á 15 daga 
og 12 tíma vaktir einnig í boði.

Barþjónar
Kvöld- og helgarvinna.

Starfssvið:

Almenn læknaritun.

Ritun á erlendum tungumálum.

�

�

Hæfniskröfur:

Próf í læknaritun eðamikil reynsla af slíku starfi.

Vandvirkni, nákvæmog öguð vinnubrögð.

Mjög gott vald á íslensku og ensku, kostur er að hafa færni í
norðurlandamálum.

Mjög gott tölvulæsi þ.e. reynsla af almennri tölvuvinnu auk vinnu
við Sögukerfi og/eða önnur tölvukerfi í heilbrigðisgeiranum.

Góðir samskiptahæfileikar.

Vilji til að starfa í sveigjanlegu umhverfi og vinna við fjölbreytt
verkefni.

�

�

�

�

�

�

www.ritara.is - ritara@ritara.is

Ritara státar af því að vera fyrsta íslenska fyrirtækið í fjarvinnslu heilbrigðis-
upplýsinga og er rekstur og fagleg ráðgjöf í höndum læknaritara. Við vinnum
fjölbreytt verkefni frá traustum og góðum viðskiptavinum og leggjum
áherslu á jákvætt og gott starfsumhverfi. Hjá okkur starfar góður hópur
samheldinna starfsmanna. Vegna aukinna umsvifa þurfum við fleiri hendur
sem fyrst. Möguleiki er á hlutastarfi.

Ritara starfar við ritun upplýsinga
í fjarvinnslu, m.a. heilbrigðis-
upplýsinga.

Ritara leggur áherslu á heiðarleika,
framsækni og áreiðanleika.

Læknaritari?
Velkominn í hópinn!

Nánari upplýsingar veitir
Rannveig Ásgeirsdóttir,
framkvæmdastjóri í
síma 824-7091.

Umsóknarfrestur er til
15. september nk. og skal
umsóknum skilað á
netfangið ritara@ritara.is.

Öllum umsóknum verður svarað.

Velferðasvið

   

Félagsráðgjafi / ráðgjafi

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

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

Laus er afl eysingarstaða félagsráðgjafa til eins árs á 
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða. Þjónustumiðstöðin 
er þekkingarstöð fyrir fjölmenningu og margbreytileika.

Helstu verkefni:
•  Félagsleg ráðgjöf 
•  Einstaklings- og fjölskylduvinna
•  Ráðgjöf til foreldra barna á leik- og grunnskólaaldri
•  Vinna í teymum sem tengjast félagslegri vinnu 
   með barnafjölskyldum
•  Þverfaglegt starf í Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða
•  Vinna tengd þekkingarstöðvarverkefnum

Hæfniskröfur:
•  Starfsréttindi í félagsráðgjöf eða BA úr námi í 
   félagsvísindum á háskólastigi
•  Þekking og reynsla af starfi  félagsráðgjafa æskileg 
   eða ráðgjafastörfum almennt
•  Frumkvæði og sveigjanleiki
•  Lipurð í mannlegum samskiptum
•  Sjálfstæði í vinnubrögðum

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða býður upp á:
•  Fjölskylduvænan vinnustað
•  Vinnustað með fjölbreytt verkefni á sviði velferðarmála
•  Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki
•  Góðan starfsanda
•  Sveigjanlegan vinnutíma

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Heimir Snorrason, deildarstjóri í 
síma 411 1600, netfang: heimir.snorrason@reykjavik.is

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja 
um starfi ð á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is/storf fyrir 13. september nk.
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Starf í boði í Flóahreppi
Laust er til umsóknar, starf húsvarðar við félagsheimilið 
Þjórsárver í Flóahreppi.

Um er að ræða 100% stöðugildi.

Leitað er að fjölhæfum einstaklingi með ríka þjónustulund, 
lipurð í mannlegum samskiptum sem unnið getur sveigjan-
legan vinnutíma.

Helstu verkefni:
•  Almenn húsvarsla og aðstoð vegna ýmissa viðburða 
  í félagsheimilinu
•  Bókanir á viðburðum 
•  Frágangur, ræsting og umhirða lóðar
•  Minniháttar viðhald

Samstarf við rekstrarstjórn og húsverði annarra félagsheimila 
í sveitarfélaginu með markaðsmál ofl .

Hæfniskröfur:
•  Lipurð í mannlegum samskiptum
•  Rík þjónustulund
•  Stundvísi og nákvæmni í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Margrét Sigurðardóttir 
sveitarstjóri í síma 480-4370 frá kl. 9:00-13:00 virka daga.

Skrifl egum umsóknum skal skila á skrifstofu Flóahrepps eða 
með tölvupósti á netfangið fl oahreppur@fl oahreppur.is eigi 
síðar en 15. september n.k.

Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

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

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

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

Deildarstjórar
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Rauðhóll, Sandavaði 7, sími 517 2566
Sólhlíð, við Engihlíð, sími 551-4870
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólakennarar
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Dvergasteinn, Seljavegi 12, sími 551-6312
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660
Funaborg, Funafold 42, sími 587-9160
Garðaborg, Bústaðavegi 81, sími 553-9680
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Hálsakot, Hálsaseli 29, sími 557-7275
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Klambrar, Háteigsvegi 33, sími 511-1125
Laugaborg, við Leirulæk, sími 553-1325
Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154
Njálsborg, Njálsgötu 9, sími 551-4860
Rauðhóll, Sandavaði 7, sími 517 2566
Sólhlíð, við Engihlíð, sími 551-4870
Steinahlíð, Suðurlandsbraut, sími 553-3280
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Vesturborg, Hagamel 55, sími 552-2438
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Yfi rmaður í eldhús
Klambrar, Háteigsvegi 33, sími 511-1125

Aðstoðarmaður í eldhús
Nóaborg, Stangarholti 11, sími 562-9595.  Um er 
að ræða 50% stöðu.
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660.  Um er að 
ræða 50% stöðu f.h.
Kvarnaborg, Árkvörn 4, sími 567-3199.  Um er að 
ræða 75% stöðu.
Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154
Njálsborg, Njálsgötu 9, sími 551-4860
Rauðhóll, Sandavaði 7, sími 517 2566

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

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

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

www.marelfoodsystems.com

Tæknihöfundur
Marel leitar að tæknihöfundi til starfa á Útgáfusviði.

Starfssvið: 

• ritun notendahandbóka og hjálpartexta fyrir tæki og hugbúnað Marel í náinni   

  samvinnu við hönnuði

• ritstjórn rafræns vörulista

• umsjón með þýðingaverkefnum

Við bjóðum:

• áhugavert og krefjandi starf

• mjög góða starfsaðstöðu

• metnaðarfullt og faglegt vinnuumhverfi þar sem lögð er rík áhersla á    

  frumkvæði starfsmanna

Menntunar- og hæfniskröfur:

• háskólapróf

• mjög góð ritfærni á íslensku og ensku

• mjög góð enskukunnátta (MA eða sambærilegt)

• hæfni til að miðla flóknu efni á skýran og einfaldan hátt

• mjög góð tölvukunnátta

• reynsla af vefsíðugerð (HTML)

• reynsla af MS SharePoint Server æskileg

• tæknilegt innsæi og áhugi á tæknilegum málefnum

Umsóknarfrestur er til og með 15. september nk. Vinsamlegast sendið umsóknir á jobs@marel.is, 

merkt “Tæknihöfundur” . Nánari upplýsingar veitir Lára Hallgrímsdóttir, sviðsstjóri Útgáfusviðs, 

í síma 563 8000.

Marel ehf er dótturfélag Marel Food Systems hf sem er
alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og 
framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. 

Hjá Marel Food Systems starfa yfir 2100 starfsmenn í 5 
heimsálfum, þar af um 380 manns hjá Marel ehf á Íslandi.
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Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Aðstoðarskólastjóri
Staða aðstoðarskólastjóra við Engidalsskóla í Hafnarfi rði 
er laus til umsóknar frá og með 1. nóvember(www.
engidalsskoli.is). Engidalsskóli er grunnskóli með um 270 
nemendur í 1.-7. bekk og  rúmlega 50 starfsmenn þar af 
um 30 kennarar. Við skólann er sérdeild fyrir nemendur í 
4.-7. bekk með væg þroskafrávik. 

Engidalsskóli hefur þrisvar fengið viðurkenningu Landvern-
dar  “Grænfánann”  sem er tákn um árangursríka fræðslu 
og umhverfi sstefnu.  Jafnframt er skólinn forystuskóli   í 
umhverfi smennt og útikennslu. Í skólanum er góður starf-
sandi, unnið er með SMT skólafærni þar sem markmiðið 
er að skapa gott andrúmsloft, tryggja öryggi og velferð 
nemenda og starfsfólks.  

Verkefni aðstoðarskólastjóra er að vinna í stjórnunarteymi  
skólans við að veita skólanum faglega forystu á sviði 
kennslu og framþróunar skólastarfsins og bera ábyrgð á 
faglegu innra starfi  með kennurum.

Menntunar- og hæfniskröfur  
• Kennarapróf og kennslureynsla
• Framhaldsmenntun eða reynsla á sviði stjórnunar æskileg
• Grunnmenntun í SMT æskileg.  
• Frumkvæði og samstarfsvilji
• Góðir skipulagshæfi leikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sé reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi 
• Áhugi og/eða reynsla til að leiða þróunarstarf í átt að  
  einstaklingsmiðuðu námi

Allar nánari upplýsingar veitir Auður Sigrún Hrólfsdóttir, 
skólastjóri sími 6645867 audur@engidalsskoli.is 

Með umsókn fylgi gögn um náms- og starfsferil og hver 
þau verkefni sem umsækjandi hefur unnið við og varpað 
geta ljósi á færni hans til að sinna stjórnunarstarfi .

Umsókn ber að skila á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, 
Strandgötu 31, 220 Hafnarfjörður.

Umsóknarfrestur er til 27. september 2008

Fræðslustjórinn í Hafnarfi rði

Umsjón með mötuneyti 
Óskum eftir starfsmanni til að hafa umsjón með mötuneyti Mannvits 
að Laugavegi 178. Um 80 manns sækja mötuneytið að staðaldri. 

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

Mannvit hf.  |  Grensásvegi 1  |  108 Reykjavík  |  sími: 422 3000 / fax: 422 3001  |  www.mannvit.is   

Við bjóðum upp á:

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

Umsóknarfrestur er til og með 
16. september nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is 

Nánari upplýsingar veitir 
Inga Steinunn Arnardóttir, 
inga@hagvangur.is

• Góðan starfsanda 

• Krefjandi verkefni 

• Alþjóðlegt vinnuumhverfi 
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Hæfniskröfur:
• Þjónustulund

• Reynsla af sambærilegum 
 störfum æskileg 

• Snyrtimennska

Starfssvið:
• Umsjón með kaffi stofum og kaffi vélum  

• Hita upp aðsendan hádegisverð og bera
 fram ásamt meðlæti 

• Hella upp á kaffi , taka til brauð, kex, 
 álegg, skera niður ávexti 

• Frágangur í matsal, uppvask, þrif og tiltekt 

• Hafa til kaffi  fyrir fundi

Menntasvið

Austurbæjarskóli, v/ Vitastíg, sími 411 7200
• Kennari í nýbúadeild til að kenna nemendum 
  frá Litháen, kennslugreinar íslenska og lítháíska

Fellaskóli, Norðurfelli 17 - 19, sími 557 3800
•  Forfallakennari

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Umsjónarkennari í 1. bekk
• Skólaliði í gæslu og ræstingar
• Stuðningsfulltrúi, tímabundið 70% starf til 
  1.nóvember

Melaskóli, Hagamel 1, sími 535 7500
• Skólaliði

Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411 7500
• Skólaliði

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

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða. Öll laus 
störf á Menntasviði eru auglýst á www.reykjavik.is/storf. Þar er að 

fi nna frekari upplýsingar um hverja stöðu og umsóknarfresti. 
Þar er einnig hægt að sækja um.

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

viðkomandi stéttarfélög.

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

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Störf í 
grunnskólum
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The Icelandic National Concert and Conference Centre (INCCC) is one of Iceland’s most exciting and ambitious projects to date. 

Scheduled for completion in late 2009, this four hall concert and conference complex is destined to secure a place among the 

world’s leading music venues and conference sites. It will also be the home of the Iceland Symphony Orchestra. The INCCC is 

seeking to appoint a full time Chief Executive and Artistic Director. He/she will be responsible to the Board of Directors for the 

delivery of the artistic policy and programme and the successful financial and commercial performance of the venue.

The Role includes:
// Taking responsibility for determining a strategic artistic policy and

  delivery of the artistic programme

// Taking an active role in fundraising and securing sponsorship for

 the artistic programme, with support from the development and

  marketing teams

// Taking responsibility for the management of the commercial

  operations (inc. conference, food and beverage sales), working

 with the Chief Operating Officer to win business, ensure efficient

  delivery of services, and achieve financial and operational targets

// Working with the Head of Marketing and Iceland Tourism to formulate

  and implement an international marketing, branding and PR strategy

  and represent the organisation nationally and internationally

 The Candidate will:
// Have experience of running an arts venue, programme or festival,

  ideally with a classical music element to the programming

// Have experience of running a complex commercial operation and an

  understanding of the international conference market; demonstrating

  a track record of maximising revenues across a number of different

  business streams

// Have a proven track record of strong, successful financial management

  and preferably experience of setting up an artistic institution from

  zero-point, including recruiting the appropriate senior management

// Demonstrate success in having developed audiences and audience

  diversity through innovative programming, whilst negotiating and

  winning sponsorship from commercial organisations

For more details on how to apply please visit www.odgers.com/24635 or contact us

quoting the relevant reference NAO/24635. Closing date Monday 22nd September 2008.

CHIEF EXECUTIVE AND ARTISTIC DIRECTOR

CONCERT AND CONFERENCE CENTRE

REYKJAVIK, ICELAND

Tónlistar- og ráðstefnuhúsið í Reykjavík (TRH) er eitt metnaðarfyllsta verkefni sem fengist hefur verið við á Íslandi. Áætlað er að 

byggingu ljúki seint á árinu 2009. Húsið verður heimili Sinfóníuhljómsveitar Íslands og mun skipa sér á meðal helstu tónlistar- og 

ráðstefnuhúsa í heiminum. TRH leitar nú að forstjóra og listrænum stjórnanda sem ber ábyrgð gagnvart stjórn fyrirtækisins hvað 

varðar framkvæmd listrænnar stefnu og dagskrár ásamt góðum rekstri og viðskiptalegum árangri hússins.

Starfssvið:
// Að bera ábyrgð á mótun og framkvæmd  listrænnar stefnu og dagskrár

// Að taka virkan þátt í fjáröflun og að tryggja kostun fyrir listræna

  dagskrá, í samvinnu við þróunar- og markaðssetningarhópa

// Að bera ábyrgð á stjórnun viðskiptalegra þátta, þ.m.t. ráðstefnum 

 og sölu á mat- og drykkjarvörum, vinna að því að auka viðskipti með

  framkvæmdastjóra rekstrarmála, tryggja skilvirka framkvæmd

  þjónustu og ná fjárhagslegum og rekstrarlegum markmiðum

// Að vinna í samvinnu við markaðsstjóra og íslenska ferðaþjónustu að

 því að móta og hrinda í framkvæmd alþjóðlegri markaðssetningu,

  vöruþróun og áætlun er varðar almannatengsl og koma fram fyrir hönd

  TRH bæði innanlands og utan

 Hæfniskröfur:
// Reynsla af rekstri listamiðstöðva eða listahátíða þar sem sígild tónlist

  var meðal annars hluti af dagskránni

// Reynsla af rekstri í flóknu viðskiptaumhverfi og skilningur á hinum

  alþjóðlega ráðstefnumarkaði. Geta sýnt fram á hámörkun tekna í

  ólíkum viðskiptaþáttum í fyrri störfum

// Reynsla af öflugri og árangursríkri fjármálastjórnun og af uppbyggingu

  listamiðstöðvar frá grunni, þ.m.t. að ráða hæfa stjórnendur, er kostur

// Geta sýnt fram á  árangur við þróun áhorfendahópa og að hafa aukið

  fjölbreytni þeirra með frumlegri dagskrárgerð ásamt að hafa náð

  árangri í kostunarsamvinnu við fyrirtæki

Umsóknir má nálgast á www.odgers.com/24635 eða með því að hafa samband við okkur með tilvísuninni 

NAO/24635. Síðasti umsóknardagur er mánudagurinn 22. september 2008. Umsóknir berist á ensku.

FORSTJÓRI OG LISTRÆNN STJÓRNANDI

TÓNLISTARHÚSIÐ Í REYKJAVÍK

Odgers International Ltd.

11 Hanover Square, London W1S 1JJ

Tel. 020 7529 1111

E-mail respons.manager@odgers.com

www.odgers.com
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Fjölbreytt  skrifstofustarf
Heyrnarhjálp, félag heyrnarskertra á Íslandi.

Viðkomandi þarf að hafa góða almenna menntun, vera 
sjálfstæður í vinnubrögðum, hafa gott vald á íslensku, 
tölvufærni, ríka þjónustulund og gott viðmót. Kostur að 
hafa vald á erlendum tungumálun, færlsu bókhalds og 
reynslu af félagsmálum.

Heyrnarhjálp er vaxandi félag og okkar markmið er að 
bæta hag heyrnarskertra og þjónustu við þá. Í þessu starfi  
gefst tækifæri til frumkvæðis og  uppbyggingar á félaginu. 
Góð vinnuaðstaða. 

Frekari upplýsignar um starfi ð veitir framkvæmdastjóri, 
Málfríður Gunnarsdóttir, í síma 89 89 636. 

Umsóknarfrestur er til 12. september n.k.

Heyrnarhjálp, félag heyrnarskertra, 
Langholtsvegur 111,104 Reykjavík. 

Sími: 5515895  Fax: 5515835  
Netfang: heyrnarhjalp@centrum.is; 

Veffang: heyrnarhjalp.is

Við leitum að öfl ugum 
starfmanni í hlutastarf.

Heyrnahjálp, Langholtsvegur 111, 104 Reykjavík

Sími: 551 5895 • Fax: 551 5835 • Veffang: heyrnahjalp.is

• Félagsþjónustan í Kópavogi óskar eftir að ráða 
tvo starfsmenn í 50 - 100% störf við tilsjón. 

Leitað er duglegum og sjálfstæðum einstaklingum, sem  
hafa áhuga og ánægju af mannlegum, gefandi sam-
skiptum og vinnu í barnavernd.

Um er að ræða framtíðarstörf.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
SfK.

Allar nánari upplýsingar veitir Dagný Björk Pjetursdóttir í síma 
570-1400.  Netfang: dagny@kopavogur.is

www.kopavogur.is og job.is

Starfsmenn við tilsjón

Félagsþjónusta
Kópavogs

Hefur þú áhuga á gefandi starfi?

Launafl ehf. óskar eftir að ráða til starfa:

vélvirkja, rafvirkja og járnsmiði

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Sveinspróf í viðkomandi iðngrein eða að umsækjandi  
  stefni að sveinsprófi innan árs
 • Æskilegt að starfsmenn hafi einhverja starfsreynslu
 • Góða samskiptahæfileika og frumkvæði

Æskilegt að viðkomandi hefji störf fljótlega

Góð laun í boði ásamt flutningsstyrk.

Launafl ehf. er ört vaxandi félag byggt á traustum grunni með starfsemi í 
þremur byggðarkjörnum innan Fjarðabyggðar. Innan tíðar tekur félagið í 
notkun glæsilegt og vel tækjum búið verkstæði að Hrauni 3, Reyðarfirði.
Meðal helstu verkefna Launafls er þjónusta við Alcoa Fjarðaál sf. ásamt því 
að sinna öðrum verkefnum.

Nánari upplýsingar veitir Adda Ólafsdóttir, starfsmannastjóri og Magnús Helgason, framkvæmdastjóri.

Hægt er að senda fyrirspurnir og umsóknir á adda@launafl.is eða magnus@launafl.is

Launafl ehf. – www.launafl.is – sími 414-9450

H
ér

að
sp

re
nt

Vélvirkjar – Rafvirkjar – Járnsmiðir

• Orkuvinnsla í sátt við umhverfið: Gengið er út frá umhverfismálum í allri starfsemi OR. www.or.is
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Rafvirkjar

Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Hildur Sif Arnardóttir 
(hildur.arnardottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja 
um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga: www.capacent.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Sveinspróf í rafvirkjun.
•  Reynslu af rafvirkjastörfum.
• Aukin ökuréttindi.
•  Sambærilega menntun eða reynslu.

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 14. sept nk.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir 
öryggi og vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Það er stefna 
Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan fyrirtækisins.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Ef þú ert nákvæmur/nákvæm í vinnubrögðum, þá átt þú
erindi við okkur. Orkuveitan mun sjá um nauðsynlega
þjálfun þína á sviðinu.

Við leitum að duglegum og samviskusömum 
einstaklingi með færni í mannlegum samskiptum.
Ef þú ert einstaklingur með áðurnefnda hæfileika getur
orðið um framtíðarráðningu að ræða. 

Framkvæmdadeild Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða öflugan starfsmann til starfa í götuljósaflokk. 
Meginverkefni Framkvæmdadeildar eru viðbrögð við bilunum, ýmis endurnýjunarverk auk smærri 
nýlagnaverkefna í kerfum Orkuveitunnar.
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STÍFLUSEL 14 ÍB 301
109 Reykjavík
LAUS STRAX ! GOTT ÍLS LÁN !

Stærð: 113,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 19.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.800.000
Mjög góð, vel skipulögð og mikið endurnýjuð 4ra herbergja 101,1 fm íbúð á 3. hæð auk 12,3 fm geymslu í
kjallara  samtals  113,4  fm.   Tvö  góð  barnaherbergi  bæði  með  parketi  á  gólfi,  skápar  í  báðum.
Hjónaherbergið er stórt með parketi á gólfi og góðum skápum. Baðherbergið er með upphengdu salerni,
grátt mosaik í kringum baðkar, dökkar flísar á gólfi, góð nýleg innrétting. Sjón er sögu ríkari, velkomin í opið
hús.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Magnús Ninni
Sölufulltrúi

tse@remax.is

maggi@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

ss@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL:14:00 - 14:30

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

694-9999

8648090

Birkimelur 8b
107 Reykjavík
Bókið skoðun í S: 8980066

Stærð: 97,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 15.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.500.000
RE/MAX BÆR kynnir: TIL AFHENDINGAR STRAX, 4ra herb.íbúð i símvirkjablokkinni við Hagatorg.  Blokkin
ný  yfirfarin:  steinuð  að  utan,  gluggar(franskir),  bylgjugler,  sameign,  raflagnir,  geislahiti.   Íbúð  með
upprunalegum innréttingum, dúkur á gólfum og hátt til lofts. Tvískipt stofa með möguleika á sér herbergi.
Lán frá Kaupþing upp á kr. 20,000,000,- getur fylgt. Aukaherbergi í risi sem er í útleigu.  Eign sem vert er
að skoða.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Í göngufæri við Háskólann.....

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

898-0066

Tunguvegur 88
108 Reykjavík
Góð íbúð - leigutekjur

Stærð: 130,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 18.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
LÆKKAÐ  VERÐ  !!!  Íbúð  á  þremur  hæðum  í  raðhúsi  sem  er  nýlega  tekið  í  gegn  að  utan.  Skolplagnir
endurnýjaðar.  Hver  hæð  er  skráð  43,5  fm.  Efri  hæð:  þrjú  herbergi,  baðherbergi  með  baðkari  með
sturtuaðstöðu og gangur. Jarðhæð: Forstofa, eldhús og stofa, útgengt í garð. Kjallari: Tvö herbergi, annað
með  eldhúsaðstöðu,  þvottahús  og  salerni.  Herbergin  í  kjallari  hafa  verið  í  útleigu.  Ljósleiðari  er  kominn  í
íbúðina. Íbúðin er laus fljótlega en er í dag í skammtímaleigu.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Magnús Ninni
Sölufulltrúi

maggi@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 15:00 - 15:30

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

8648090

694-9999

Háagerði 55
108 Reykjavík
Sérhæð

Stærð: 85 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 14.950.000

Bílskúr: Nei

Verð: 29.000.000
Einstaklega  falleg  og  vel  staðsett  3ja  til  4ja  herbergja  sérhæð  á  þessum  vinsæla  stað.   komið  er  inn  í
forstofu sem er sameiginleg með efri  hæðinni.  Eignin er skipt í  3 svefnherbergi, öll  parketlögð en aðeins
eitt með skápum.  Eldhúsið er flísalagt með hvítri snyrtilegri innréttingu.  Baðherbergi er með flísum á gólfi
og baðkari með sturtu. Stofan er parketlögð og nokkuð rúmgóð með útgangi á suðurverönd.  Þetta er góð
eign á frábærum stað þar sem stutt er í alla þjónustu.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

sa@remax.is

Viðar Marinóss
Sölufulltrúi

vm@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli 16-17

RE/MAX Eignastýring  - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

534 4040

660 7761

898 4477

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Hannes og teymi kynna

Tómasarhagi 53 - 107 RVK

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30
Falleg mikið endurnýjuð íbúð á jarðhæð á
frábærum stað í vesturbænum. Ef þú vilt
góða íbúð nálægt háskólanum ekki missa af
þessari. Sölumaður er Kristín s: 824 4031

21.900.000
2

80,4 fm

Amtmannsstígur 5 - 101 RVK

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30

Frá 19.900.000
2 - 3

50 - 110 fm

Bakkastaðir 65 - 112 RVK

Opið hús í dag frá 118:00 - 18:30

54.900.000
4

185,3 fm

Eskihlíð 16A - 105 RVK

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

19.900.000
2

80,4 fm

Fiskakvísl 28 - 110 RVK

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

32.900.000
5

127,1 fm

Drápuhlíð 28 - 105 RVK

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30

34.900.000
4

110 fm

Aratún 7 - 210 GBR

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

52.900.000
5

137,6 fm

Brekkustígur 14 - 101 RVK

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30

23.900.000
3

94,1 fm

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

Fallegar íbúðir í nýuppgerðu húsi þar sem
gamli stíllinn er uppfærður á nútímalegan
máta.
Sölumaður er Ingunn s: 698 8080

Vel skipulögð eign með stórum rýmum. Mikil
lofthæð. Hellulagt plan með hitalögn. Góður
garður með palli og frábæru útsýni.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Laus strax. Íbúðin er nýmáluð, búið að skipta
um gler að hluta. Þak og skólp tekið í gegn
árið 2002. Hús allt tekið í gegn að utan.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Stendur innst í botnlanga götunnar. Frábær
staðsetning fyrir barnafólk. Íbúðin er á fyrstu
hæð. Sér stæði fylgir íbúðinni.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Glæsilega, nýuppgerða hæð í hlíðunum.
Allt parket á íbúð er olíuborin eik. Íbúð er öll
mjög rúmgóð. Eldhús er einstaklega stórt.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Mjög fallegt, mikið endurnýjað einbýli á
frábærum stað í Garðabæ. Teiknað af
Kjartani Sveinssyni.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Vel skipulögð íbúð. Fallegar innréttingar.
Breiður gangur.Gengheilt parket á gólfum.
Stutt er í alla helstu þjónustu.
Sölumaður er Þórdís s: 770 8100

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

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

Hannes
Steindórsson
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

Þórdís  
Hermannsdóttir
Sölufulltrúi
770 8100
thordis@remax.is

Kristín
Skjaldardóttir 
Sölufulltrúi
824 4031
kristins@remax.is

Ingunn
Björnsdóttir 
Sölufulltrúi
698 8080
ingunnb@remax.is

Friðfinnur
Magnússon
Sölufulltrúi
823 8964
fridfinnur@remax.is

Þórarinn
Jónsson
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Stærð: 61,8 fm



Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Gunnar Valsson & teymi kynna opin hús um helgina

Roðasalir 10 - 201 Kópavogi

Opið hús í dag kl. 16 - 16.30
Virkilega fallegt 236 fm parhús með glæsilegu
útsýni yfir nýjan golfvöll og Kórahverfið í
Kópavoginum. Alls eru 5 svefnherbergi í
húsinu.

67.900.000
6

236 fm

Vallargerði 30 - 200 Kópavogi

Opið hús í dag kl. 15 - 15.30

36.300.000
5

154 fm

Skjólsalir 2- 201 Kópavogi

Bokið skoðun hjá Sigurði í síma 896-2312

99.900.000
8

308 fm

Rjúpnasalir 14 - 201 Kópavogi

Opið hús í dag kl. 17 - 17.30

25.800.000
3

236 fm

Mjóahlíð 12 - 105 Reykjavík

Opið hús í dag frá KL 16:00 - 16:30

27.900.000
3

90 fm

Lækjarvað 1 - 110 Reyjavík

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30

44.900.000
4

172,4 fm

Hringbraut 113 - 107 Reykjavík

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

18.900.000
3

76,3 fm

Smárarimi 56 - 112 Reykjavík

Opið hús í dag 16:00 - 16:30

57.900.000
57

193,0 fm

Mjög góð 154 fm neðri sérhæð með bílskúr.
Alls eru 4 svefnherbergi. Húsið var málað í
ágúst s.l. Göngufæri í skóla

Fallegt 308 fm einbýli með stórglæsiegu
útsýni yfir nýjan golfvöll og Kóra- og
Salahverfið í Kópavogi. Einstök staðsetning.

Falleg 105 fm, 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í
fallegu lyftuhúsi í Kópavoginum. Fallegt
útsýni í suðvestur og norður.

Virkilega falleg 90 fm. 3ja herbergja íbúð á 1.
hæð (miðhæð) litlu fjölbýli á frábærum stað í
Hlíðunum. Rúmgóð svefnherbergi.
Sölumaður er Þórarinn s. 770-0309

GLÆSILEG EFRI SÉRHÆÐ Í ENDAHÚSI Í
NORÐLINGAHOLTINU. Bílskúr og stór
verönd fylgir eigninni. Vönduð og björt eign
með fínu útsýni.

Góð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð á góðum
stað í Reykjavík. Endurnýjað eldhús og
snyrtileg íbúð. Fín sameiginleg lóð baka til og
stutt í helstu þjónustu.

GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS á einni hæð á
góðum og grónum stað í Grafarvoginum
Fallegt og vandað hús með sólpallii og garði.
EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

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

Gunnar
Valsson 
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Thorarensen 
Sölufulltrúi
770 0309
th@remax.is

Skúli Örn
Sigurðsson
Sölufulltrúi
897 0798
skuli@remax.is

Vignir Már
Garðarsson
Sölufulltrúi
865 4039
vignir@remax.is

Kristján
Kristjánsson
Sölufulltrúi
899 5300
kk@remax.is

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Gunnar Valsson & teymi kynna opin hús um helgina

Kársnesbraut 107 - 200 Kóp

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15.30
Einstaklega fallegt 236,5 fm. einbýlishús á
frábærum stað í Vesturbæ Kópavogs. Afar
vandaðar innréttingar og gólfefni. Eignin
hefur mikið verið endurnýjuð á siðustu árum.

62.900.000
7

197 fm

Hverfisgata 52 - 220 Hfj.

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14.30

33.900.000
5

125 fm

Blásalir 18- 201 Kópavogi

Opið hús í dag kl 15:00 - 15:30

28.900.000
3

97 fm

Hlíðarhvammur 1 - 200 Kóp

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

44.900.000
6

197 fm

Seinakur 1 & 3 - 210 Garðabæ

Opið hús í dag kl 17:00 - 17:30 - Seinakur 1

49.900.000
3-4

140,9 fm

 Þrastarhöfði 41- 270 Mos

Opið hús í dag frá kl 16:00 - 16:30

77.000.000
4-5

226,7

Traðarberg 3 - 221 Hfj.

Opið hús í dag kl 18:00 - 18:30

32.900.000
4-5

130 fm

Þorláksgeisli 35 - 113 Reykjavík

31.900.000
4

112,4 fm

Virkilega fallegt 125 fm. einbýlishús á
frábærum stað í gamla bænum í Hafnarfirði.
Aukaíbúð á jarðhæð með sérinngang með
góðum leigutekjum. Eignin mikið endurnýjuð.

Glæsileg þriggja herbergja íbúð í litlu fjölbýli
með sérinngang á jarðhæð með góðum
sólpalli. Frábær eign sem vert er að skoða.
Sölumaður Gunnar S: 822-3702

Gott 6 herbergja einbýlishús neðst í
suðurhlíðum Kópavogs.
Góð eign á góðum stað
Sölumaður Gunnar S: 822-3702

Glæsilegar endaíbúðir ásamt bílastæði í
bílakjallara í tveggja hæða fjöldbýli í
Akrahverfi Garðabæjar. Lyfta er í húsinu.
Sölumaður Gunnar S: 822-3702

Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð á
frábærum útsýnisstað við Þrastarhöfða í
Mosfellsbæ. Öll nauðsynleg þjónusta í
göngufæri. Sölumaður Gunnar S: 822-3702

Mjög falleg og vel skipulögð 4-5 herbergja
íbúð á efstu hæð. Eign sem vert er að skoða.
Sölumaður Gunnar S: 822-3702

Mjög falleg fjögurra herbergja í búð á jarðhæð
með sérgarði ásamt bílastæði í bílageymslu.
Frábær staðsetning þar sem náttúran er á
næsta leiti.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

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

Gunnar
Valsson 
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Thorarensen 
Sölufulltrúi
770 0309
th@remax.is

Skúli Örn
Sigurðsson
Sölufulltrúi
897 0798
skuli@remax.is

Vignir Már
Garðarsson
Sölufulltrúi
865 4039
vignir@remax.is

Kristján
Kristjánsson
Sölufulltrúi
899 5300
kk@remax.is

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS



Álfaskeið 35 Hafnarfirði
Frábær eign í hjarta bæjarins
Góð fyrstu kaup!!!

Stærð: 66 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 11.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Sérlega  skemmtileg  eign  á  þessum  vinsæla  stað  nálægt  gamla  bænum.  Eigninni  fylgir  hlutdeilt  í  fallegri
verönd. Forstofa er flísalögð með náttúruflísum. Björt og góð hjóna- og svefnherbergi. Náttúruflísar á gangi.
Eldhús  ný  standsett,  falleg  ný  eikarinnrétting  með  innbyggðri  uppþvottavél  og  glæsilegum  tækjum  frá
Seimens. Eldhús er opið fram í bjarta og fallega stofu. Í kjallara er sameiginlegt flísalagt þvottahús og sér
geymsla. Nýjar eikarhurðir. Sér bílastæði. Mikið endurnýjuð eign.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Davíð Helgason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

davidh@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl 18:30 - 19:00

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

8610077

Háteigsvegur 3
105 Reykjavík
Nýtt í grónu hverfi.

Stærð: 78-132 fm
Fjöldi herbergja: 2-4

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 26.9 - 46.4M

RE/MAX Senter kynnir: Glæsilegar íbúðir í Miðbæ Reykjavíkur.  Nýjar íbúðir við Háteigsveg 3 í Reykjavík. Um er að
ræða fjölbýlishús, lyftuhús á 4 hæðum, ásamt kjallara. Í húsinu eru tvær 2ja herbergja íbúðir, sjö 3ja herbergja og
fjórar 4ra herbergja. Ein lyfta er í húsinu. Svalir eru á hverri íbúð. Þvottahús er innan íbúða og geymsla, geymsla
fyrir  nokkrar  af  eignum  er  í  kjallara.  Sérgeymsla  og  sameign  er  ekki  inn  í  stærðum  íbúða.  Í  sameign  er  hjóla  og
vagnageymslur.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Schiöth
Sölufulltrúi

senter@remax.is

gunnarsch@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Sunnudagur 7.  Okt.  frá kl 14 - 15

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

414 4700

899 7009

Kistumelur 14
Reykjavík 116

Remax Senter kynnir:

Stærð: 286 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 133.000.pr.fm

Í  einkasölu  glæsilegt  atvinnuhúsnæði  á  góðu  verði   við  Kistumel  14.  Um  er  að
ræða 2 stærðir, annarsvegar 186 fm (145 þús pr. fm endabil) og hinsvegar 286
fm (133 þús pr.fm). Lofthæðin er frá 7 m vegghæð til 9 m mænishæð. 5 m eru
undir milliloft. Milliloftin eru steypt og hafa góða lofthæð. Húsnæðið hentar undir
flest allan iðnað og tómstundir. Hægt er að sameina bil eftir ósk kaupanda. Gott
útipláss á malbikaðari lóð. Gólf eru steypt og vélpússuð plata. Gluggar og hurðir
er  úr  áli.  Allir  gluggar  eru  glerjaðir  með  tvöföldu  verksmiðjugleri  (K-gleri).
Iðnaðarhurðir  eru  frágengnar  og  uppsettar  með  sjálfvirkum  opnara.  Áætlaður
afhendingartími  okt  2008 Ath.  fjármögnun  allt  að  70%  getur  fylgt.  Upplýsingar
veitir  Ástþór  Reynir  sími  8996753.   Nánari  upplýsingar  er  hægt  að  finna  á
kistuhlid.com

Senter

Ástþór Reynir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

Allt að 70%  fjármögnun.

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

8996753

Litlikriki 68-74
270 Mosfellsbær
Glæsileg raðhús

Stærð: 202-216 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
Falleg 202-216fm raðhús á tveimur hæðum í Krikahverfi í Mosfellsbæ.  Eignirnar standa efst í hverfinu og
er ekkert byggt fyrir ofan húsin.  Eignirnar skiptast í: Efrihæð: Stofa, borðstofa, eldhús, baðherbergi og tvö
svefnherbergi  annað með fataherbergi.   Útgengt  er  í  garð bæði  úr  eldhúsi  og svefnherbergi.   Neðrihæð:
Herbergi,  sjónvarpshol,  baðherbergi,  þvottahús,  geymsla  og  bílskúr.   Eignirnar  skilast  fullbúnar  að  utan
með grófjafnaðri lóð. Að innan skilast þær tilbúnar til innréttinga.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gardar@remax.is

Eignirnar eru nánast tilb. til afhend.

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

899 8811
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OPIN HÚS SUNNUDAG OG MÁNUDAG verið velkomin s 8956107

Burknavellir 14 - 221 Hafnafj.

Opið hús í dag frá 16:30 -17:00
Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum með mjög
rúmgóðum bílskúr ( 38,4 fm). Frábært
skipulag er í eigninni og örstutt er bæði skóla
og leikskóla, ekki þarf að fara yfir neina götu.

44.500.000
4-5

199 fm Bílskúr:já

Birtingarkvísl 48 - 110 RVK

Opið hús í dag frá 16:30 - 17:00

51.500.000
7

213 Bílskúr:já

Laufengi 154 - 112 RVK

Opið hús í dag frá 17:30 - 18:00

35.900.000
5

119,4 fm

Hrísmóar 11 - 210 GBÆ

Opið hús í dag frá 17:30 - 18:00

32.900.000
4

138 Bílskúr: já

Bogahlíð 12 - 105 RVK

Opið hús mánudag frá 17:30 - 18:00

25.900.000
5

98,4 fm

Strandvegur 18 - 210 GBÆ

Opið hús mánudag frá 17:30 - 18:00

39.900.000
5

140,6 Bílabeymsla:já

Kríuás 3 - 221 HAFNAFJ.

Opið hús mánudag frá 18:30 - 19:00

27.500.000
3

104,7fm

Hrísmóar 4 - 210 GBÆ

Opið hús mánudag frá kl: 18:30 - 19:00

25..900.000
3

107 Bílageymsla: já

Mjög fallegt og mikið endurnýjað raðhús með
bílskúr. Allar innihurðir nýjar, flest öll gólfefni
og loftaklæðningar. Gestasalerni og eldhús
endurnýjað 2006. Húsið málað að utan 2006

Glæsilegt og mikið endurnýjað 5 herb.raðhús
með ca 40 fm afgirtri suðurverönd.
Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Nýleg
eldhúsinnrétting.Skipti á minni eign möguleg.

Glæsileg og mjög vel skipulögð íbúð með
bílskúr á 2. hæð í fallegu fjölbýli í hjarta
Garðabæjar. Frábært útsýni er úr íbúðinni
m.a út á sjó. Eignin er laus fljótlega.

Falleg og björt 4ja herb. íbúð á 2. hæð. í
góðu fjölbýli, nýmáluðu að utan í Hlíðunum.
Eigninni fylgir herbergi í sameign sem er í
útleigu. Tvær stofur og tvö herbergi eru í íbúð.

Mjög rúmgóð og björt 5herb íbúð á 2 hæð í
vönduðu lyftuhúsi byggðu af BYGG. Eignin
fæst á 39.900.000 sem er mjög gott verð og
eitt besta fermetraverðið sem sést í Sjálandi.

Glæsileg íbúð í fallegu fjórbýli með
sérinngangi og frábærum, stórum sólpalli með
skjólveggjum á þessum góða útsýnisstað.
Gólfefni er ljóst parket og flísar.

Mjög rúmgóð og björt endaíbúð með
yfirbyggðum svölum og stæði í bílageymslu í
góðu lyftuhúsi í hjarta Garðabæjar. Íbúðin er
vel staðsett og öll þjónusta við hendina.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Hafdís
Rafnsdóttir

Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Birgisdóttir

Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

bergsteinn@remax.is

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

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

OPIN HÚS SUNNUDAG OG MÁNUDAG

Asparlundur 11 - 210 Garðabær

Opið hús í dag, Sunnudag frá 15:00 - 15:30
Frábært endaraðhús á flottum stað. Mikið
endurnýjað, gróinn og skjólgóður garður. Vel
við haldið og gott hús. Góð bílastæði og
upphitað plan.

47.900.000
5-6

167,3 fm Bílskúr: já

Kelduhvammur 18 - 220 Hafnarfj

Opið hús í dag Sunnudag frá 16:00 - 16:30

25.500.000
3-4

113 fm Bílskúr: nei

Furuás 2-4 - 221 Hafnarfj.

Opið hús í dag Sunnudag frá 17:00 - 17:30

38.900.000 - 41.900.000
6

240-250 fm

Vesturbrúnir 5, Sumarhús

Hringdu og fáðu ná. uppl. 898-6106

12.900.000
3

48,0 fm

Kristnibraut 89 - 113 Reykjavík

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30

36.900.000
4

176 fm

Lundarbrekka - 200 Kópavogur

Opið hús mánudag frá 19:00 - 19:30

18.600.000
2

65,9 fm + 12 fm. herbergi.

Asparholt 7 - 225 Álftanes

Opið hús mánudag kl. 17:30 - 18:00

44.900.000
4-5

181,7 fm

Kleppsvegur 122 - 104 RVK

Opið hús mánudag kl. 18:30 - 19:00

23.500.000
4

105,5 fm

Björt og hugguleg íbúð á jarðhæð með sér
inngangi og sér garði. Miklar geymslur. Hús í
góðu standi. Stutt í alla þjónustu og
náttúruperlur í nágrenninu. Gott verð.

 Útsýni, Útsýni og meira útsýni úr þessum
sérlega skemmtilega hönnuðu tveggja hæða
raðhúsum í nýja Áslandshverfinu. Skilast
fullbúið að utan, fokhelt að innan.

Sumarhús í Grímsnesinu, lítill bústaður á
7.727 fm eignalóð. Stækkunarmöguleikar á
húsinu fyrir hendi. Hús í góðu standi, margt í
upprunalegu ástandi. Gróðursæld og útsýni!

Björt og glæsileg íbúð, sér inngangur og
glæsilegt útsýni. Vel skipulögð og fallega
innréttuð. Stutt í skóla, Rúmgóður bílskúr
Uppl. Einar Sörli, s. 899 6400

Falleg og vel skipulögð íbúð með sér
inngangi. Þvottahús á sömu hæð. 12 fm.
aukaherbergi sem hægt er að leigja út.
Uppl. gefur Einar Sörli s. 899 6400

LÆKKAÐ VERÐ: Glæsilegt endaraðhús á
m/innbyggðum bílskúr og stórum garði
m/palli. Fallegar innréttingar. Uppl. gefur
Jóhanna Kristín, s. 698.7695

Björt og vel skipulögð 4ra herb. íbúð í fjölbýli
sem verið er að taka algjörlega í gegn að utan
og skipt um glugga á kostnað seljenda. Uppl.
gefur Jóhanna Kristín s. 698.7695

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

Sigurður
Gunnlaugsson

Sölufulltrúi
898 6106

sg@remax.is

Jóhanna Kristín
Tómasdóttir

Sölufulltrúi
698 7695

jkt@remax.is

Einar Sörli
Einarsson
Sölufulltrúi
899 6400

einarsorli@remax.is

Valur
Blomsterberg

Sölufulltrúi
857 9550

valurblom@remax.is

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS
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Verð: 22.900.000



www.kopavogur.is og job.is 

KÓPAVOGSBÆR

Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri sem fyrst
 • Leikskólakennari
 • Sérkennsla sem fyrst
 • Matráður 80%, sem fyrst
Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennari
 • Aðstoð í eldhús 75% tímabundið
Baugur:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi    v/sérkennslu
Dalur:  554 5740
 • Leikskólakennari/þroskaþjálfi/leiðbeinandi 
 • Starfsmaður í skilastöðu sem fyrst
Fífusalir:  570 4200
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólakennari - myndlist, tónlist
 • Leikskólakennari – íþróttasalur
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi, skilastaða
Grænatún:  554 6580
 • Leikskólakennarar 
 • Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi 100% 
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennarar/leiðbeinendur
 • Sérkennslustjóri, sem fyrst
 • Stuðningsaðili við fatlað barn
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennari 
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennari á deild/sérkennsla
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Kynnið ykkur launakjör í 
leikskólum í Kópavogi

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS

Stuðningur 
til sjálfshjálpar

Starfsfólk félagslegrar heimaþjónustu veitir 
stuðning til sjálfshjálpar með það að mark-
miði að fólk geti sem lengst búið með reisn 
á eigin heimili þrátt fyrir heilsubrest og/eða 
færniskerðingu. Við hjá Þjónustumiðstöð 

Laugardals og Háaleitis óskum eftir að ráða 
gott starfsfólk til að vinna með öfl ugum hópi 

starfsmanna í þróunarverkefni sem miðar 
að því að efl a félagslega heimaþjónustu við 

öryrkja og eldri borgara í Hátúni 10 og 
nágrenni. Starfshlutfall eftir samkomulagi.

Helstu verkefni:
•  Aðstoð við verkefni daglegs lífs og almenn  
   heimilisstörf
•  Stuðningur til sjálfshjálpar og samfélagslegrar  
   þátttöku
•  Samráð og upplýsingagjöf

Hæfniskröfur:
•  Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum 
   samskiptum
•  Frumkvæði og jákvæðni
•  Félagsliðamenntun æskileg 

Boðið er upp á:
•  Fræðslu, handleiðslu og stuðning í starfi 
•  Góðan starfsanda og fjölbreytt starf

Velferðarsvið

Áhugasamir hafi  samband 
Eldey Huld Jónsdóttir verkefnisstjóri í síma: 

562 2712 eða með tölvupósti: 
eldey.huld.jonsdottir@reykjavik.is

Sótt er um á www.reykjavik.is fyrir 
14. september nk.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
 Reykjavíkurborgar og Efl ingar Stéttarfélags

www.marelfoodsystems.com

Við leitum að

Marel óskar eftir starfsfólki til að vinna að þróun og innleiðingu á Innova sem er einn öflugasti 

kerfishugbúnaður sem notaður er í matvælaiðnaði. Innova er notaður við framleiðslustýringu 

og býður upp á fullkominn rekjanleika og mælingar í framleiðsluferli allt frá því að hráefni 

kemur í hús og þar til vara er fullbúin í verslanir. Marel Food Systems kerfishugbúnaður er 

notaður hjá yfir 1000 viðskiptavinum um allan heim. Krafist er góðrar enskukunnáttu og að 

fólk geti ferðast vegna starfsins. 

Marel ehf er dótturfélag Marel Food Systems hf sem er
alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og 
framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. 

Hjá Marel Food Systems starfa yfir 2100 starfsmenn í 5 
heimsálfum, þar af um 380 manns hjá Marel ehf á Íslandi.

Umsóknarfrestur er til og með 17. september nk. Vinsamlegast sækið um starfið á jobs@marel.is merkt: 

Iðnaðar-/rekstrarverkfræðingur eða Forritari. Nánari upplýsingar veitir Bjarni Bergsson í síma 563 8000.

Forritari
Kerfisforritari óskast til að vinna að þróun 

Innova í nánu samstarfi við sölu- og 

þjónustufólk Marel Food Systems.

Þú færð að:

• vinna í öflugu þróunarumhverfi: Visual 

Studio, C# og SQL Server

• koma upp öflugustu heildarlausnum sem 

til eru fyrir matvælaiðnað

• vinna með færustu sérfræðingum í faginu 

Í staðinn þarft þú að:

• vera með menntun á sviði tölvunar-, verk- 

eða kerfisfræði

• reynsla af notkun SQL gagnagrunna, C# 

og .NET er mikill kostur

• búa yfir þrautseigju og útsjónarsemi við 

útfærslu verkefna

Iðnaðar- /rekstrarverkfræðingur
Iðnaðar- eða rekstrarverkfræðingur óskast til 

að sinna ráðgjöf, uppsetningu, kennslu og 

þjónustu á Innova.

Þú færð að:

• stýra innleiðingum og veita viðskiptavinum 

ráð um notkun hugbúnaðarins

• veita ráð um breytingar á framleiðsluferli til 

að hámarka ávinning viðskiptavina

• sinna svæðisbundinni þjónustu og koma 

hugmyndum um breytingar til vöruþróunar

• aðstoða þjónustumenn dótturfyrirtækja Marel 

Í staðinn þarft þú að:

• vera iðnaðar- eða rekstrarverkfræðingur eða 

hafa sambærilega menntun

• búa yfir færni í Microsoft SQL gagnagrunnum 

og netkerfum

• hafa örugga framkomu og góða þjónustulund

• innsýn í framleiðsluferli er kostur

 hugviti og frumkvæði
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- Lifið heil 

www.lyfja.is

Lyfsöluleyfishafi – Lyfja Höfn í Hornafirði

Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum 

lyfjafræðingi í stöðu lyfsöluleyfishafa í Lyfju Höfn 

í Hornafirði. 

Starfs- og ábyrgðarsvið

Í starfinu felst m.a. að bera faglega ábyrgð á rekstri lyfjabúðarinnar, annast 
daglegan rekstur og umsýslu og sjá til þess að unnið sé samkvæmt lögum 
og reglugerðum um lyfsöluleyfi.

Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir metnaðarfullan 
lyfjafræðing.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf í síðasta lagi 1. desember 2008. 

Í boði er krefjandi og spennandi starf, flutningsstyrkur, ódýrt húsnæði, 
bifreiðastyrkur, samkeppnishæf laun og skemmtilegur vinnustaður í 
vaxandi bæjarfélagi.

Hæfniskröfur

Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi. 
Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

Nánari upplýsingar veitir Þorgerður Þráinsdóttir, starfsmannastjóri, 
í síma 530 3800, thorgerdur@lyfja.is

Umsóknir sendist til starfsmannastjóra á netfangið thorgerdur@lyfja.is

Umsóknarfrestur er til 1. október 2008.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir 
til þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

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

 hefur um 2500 íbúa, þar er

 öflugt félags- og menningarlíf og

 aðstæður til uppeldis barna

 hinar ákjósanlegustu.

Í sveitarfélaginu er framhalds-

skóli, grunnskóli, tveir leikskólar,

tónlistarskóli og öflug

 heilbrigðisþjónusta auk

 allrar almennrar þjónustu.

Starf þjónustustjóra á útgerðarsviði
Ábyrgðarsvið:
  Þjónustustjóri heyrir undir útgerðarstjóra félagsins.
  Ábyrgð á rekstrarkostnaði skipa félagsins.
  Ábyrgð á verkstjórn og eftirliti með aðkeyptri vinnu í skipum.

Starfssvið og helstu verkefni:
  Viðhald skipa félagsins í samráði við vélstjóra.
  Fara yfi r kostnaðarreikninga skipa með vél- og skipstjórum.
  Umsjón með tækjum og lager sem er í geymslu.
  Umsjón með viðhaldi veiðafæra.
  Eftirlit með vinnu í skipum félagsins.

Hæfniskröfur:
  Menntun á sviði vélstjórnar, tækni, sjávarútvegs eða 
  önnur haldgóð menntun.
  Skipulagshæfni, sjálfstæði og hæfni í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar veitir Eyþór Harðarson útgerðarstjóri í síma 
8612287 eða í netfangi eh@isfelag.is
 

Starf rafvirkja í landvinnslu félagsins í 
Vestmannaeyjum. 
 
Ábyrgðarsvið:
  Rafvirki heyrir undir viðhaldsstjóra í frystihúsi félagsins í 
  Vestmannaeyjum.
  Rafvirki ber ábyrgð gagnvart viðhaldsstjóra á að allur rafbúnaður  
  frystihússins sé í lagi.
  Eftirlit/umsjón með að viðhaldsvinna á rafbúnaði sé 
  sem hagkvæmust.
  Keyrsla á frysti- og vinnslubúnaði í samvinnu við viðhaldsstjóra

Starfssvið og helstu verkefni:
  Viðhald rafbúnaðar í samráði við viðhaldsstjóra.
  Kostnaðareftirlit í samvinnu við viðhaldsstjóra.
  Umsjón með tækjum og lager.
  Keyrsla á frysti- og vinnslubúnaði í samvinnu við viðhaldsstjóra

Hæfniskröfur:
  Menntun í rafvirkjun, reynsla af iðntölvum kostur.
  Skipulagshæfni, sjálfstæði og hæfni í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar veitir Björn Hákonarson framleiðslustjóri í 
síma 8920215 eða í netfangi bjorn@isfelag.is.

Ísfélag Vestmannaeyja hf. auglýsir laus til umsóknar eftirfarandi störf við landvinnslu og útgerð félagsins.
Landvinnsla Ísfélags Vestmanneyja hf. samanstendur af rekstri tveggja frystihúsa og tveggja fi skimjölsverksmiðja, 
í Vestmannaeyjum og á Þórshöfn.  Félagið gerir út einn ísfi sktogara, fi mm uppsjávarskip og skelfi skbát.

  ÍSFÉLAG VESTMANNAEYJA HF.

Umsóknir sendar til  Ísfélags Vestmannaeyja hf., Strandvegi 28, 900 Vestmannaeyjum eða á ofangreind netföng 
eigi síðar en 18. september 2008. Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.

leitar að starfsmanni

… sem býr yfir framúrskarandi 
þjónustulund, er jákvætt, sýnir 

frumkvæði, tekur ábyrgð á starfi sínu 
og leitar bestu lausna fyrir viðskiptavini!

Óskum eftir starfsmanni í ræstingu 
í stöð okkar í Kópavogi.

Um er að ræða hálft starf – 4 klst. alla virka daga 
– vinnutími samkomulagsatriði

Óskað er eftir því að starfsmaður geti byrjað fljótlega.
Umsjón með ráðningu hefur 

Laufey Dögg Garðarsdóttir laufey@worldclass.is

Laufey Dögg Garðarsdóttir laufey@worldclass.is

We are looking for a person in our
cleaning-department in World Class - Kópavogur.

The job offers 4 hours a day and it would be 
great if applicant could start working soon.

For further information please contact 

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

Mötuneyti
leik- og grunnskóla

Seltjarnarness

Laus störf

Matráður óskast til starfa hjá
mötuneyti leik- og grunnskóla.
Vinnutími frá kl. 08:00 til 16:00.

Laun skv. kjarasamningi launanefndar
sveitarfélaga við starfsmannafélag
Seltjarnarness.

Áhugasamir hafi samband við:
Jóhannes Má Gunnarsson
í síma 5959-200, 845-2490 eða
johannesmar@seltjarnarnes.is

Hjúkrunardeildarstjóri 
Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að 

ráða deildarstjóra á hjúkrunardeild.

Á deildinni eru 27 hjúkrunarrými og skiptast 
þannig að 23 heimilismenn búa á deildinni en 
4 eru á hverjum tíma í skammtímainnlögn.

Gerð er krafa um viðurkennt hjúkrunarpróf og leyfi  
frá heilbrigðisráðuneytinu til að stunda hjúkrun.  
Nám í stjórnun og/eða öldrunarhjúkrun er æski-
legt sem og starfsreynsla í hjúkrun.

Upplýsingar um starfi ð veitir:
Dagmar Huld Matthíasdóttir

hjúkrunarforstjóri
Sími 5604163 eða 5604100

Netfang dagmar@sunnuhlid.is
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Lágafellsskóli
Laus störf til umsóknar 

skólaárið 2008-2009
Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi  þar sem 
einkunnarorðin SAMVERA, SAMVINNA OG SAMKENND 
eru höfð að leiðarljósi?

• Leikskólakennari eða annað fagmenntað starfsfólk í 
   leikskóladeild 5 ára nemenda.

Upplýsingar veita:
 Arna María Smáradóttir,  sími: 8494218, 
 netfang: arnamaria@lagafellsskoli.is
 Kristín Eyjólfsdóttir, sími: 6603824, 
 netfang: kristiney@lagafellsskoli.is

• Frístundasel á mánudögum, þriðjudögum 
  og fi mmtudögum frá kl. 14 - 17
• Stundakennsla í stærðfræði í unglingadeild

Upplýsingar veita:
 Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma 896 8230
 og Efemía Gísladóttir skólastjóri í síma 770 5149.

Laun samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir sendist á netföngin:
johannam@ lagafellsskoli.is eða 

efemia@lagafellsskoli.is

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um.
Umsóknarfrestur er til 21. ágúst.

Vertu með!
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www.ferdamalastofa. is

Lækjargata 3  |  101 Reykjavík  |  Sími 535 5500  |  Fax 535 5501  I  Netfang: upplysingar@icetourist.is

Strandgata 29  |  600 Akureyri  |  Sími 464 9990  |  Fax 464 9991  I  Netfang: upplysingar@icetourist.is 

Ferðamálastofa óskar eftir að ráða lögfræðing í 100% starf. Lögfræðingur starfar innan stjórnsýslu- 

og gæðasviðs  stofnunarinnar og heyrir undir forstöðumann sviðsins, en starfið getur verið staðsett á 

Akureyri eða í Reykjavík. Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. 

Meðal verkefna lögfræðings eru:
- Umsjón með útgáfu leyfa til ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjenda, skráningu á starfsemi upplýsingamiðstöðva 

og bókunarþjónustu, ásamt eftirliti með að skilyrðum fyrir þeim sé fullnægt.

- Lögfræðileg úrlausn mála er hafa íþyngjandi áhrif í för með sér. 

- Undirbúningur reglugerða, umsagnir um þingmál, umsagnir um stjórnsýslukærur auk leiðbeininga og ráðgjafar 

um önnur lögfræðileg málefni er varða starfsemi stofnunarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur
- Háskólapróf í lögfræði

- Embættis- eða meistarapróf í lögfræði æskilegt

- Þekking og starfsreynsla á opinberri stjórnsýslu æskileg

- Góð íslensku- og enskukunnátta auk Norðurlandamáls

- Þekking á sviði stefnumótunar og áætlanagerðar er kostur

- Þekking á ferðamálum er kostur

- Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

- Sveigjanleiki og áhugi á að takast á við ný viðfangsefni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Auðbjörg L. Gústafsdóttir, forstöðumaður stjórnsýslu- og gæðasviðs (audbjorg@icetourist.is), 

en upplýsingar um starfsemi Ferðamálastofu er að finna á samskiptavef stofnunarinnar www.ferdamalastofa.is.

Umsóknarfrestur er til 21. september 2008 og er óskað eftir því að viðkomandi einstaklingur geti hafið störf sem fyrst. Umsóknir með 

upplýsingum um menntun og starfsferil skulu berast með tölvupósti til forstöðumanns stjórnsýslu- og gæðasviðs (audbjorg@icetourist.is) 

eða á skrifstofu Ferðamálastofu, Lækjargötu 3, 101 Reykjavík og vera merktar starfinu. Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða, 

en öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um starfið hefur verið tekin. 

Lögfræðingur hjá Ferðamálastofu

Vélaviðgerðarmaður
Íshlutir ehf óska eftir starfsmanni, vönum þungavinnu-
vélaviðgerðum og líkum tækjum á vélaverkstæði.

Þekking og reynsla í viðgerðum á rafmagns og vökvakerfum 
æskileg.

Leitað er að kröftugum einstaklingi með ríka þjónustulund og 
tilbúin að takast á við krefjandi verkefni auk ferðalaga. Þarf að 
geta hafi ð störf sem fyrst.

Upplýsingar gefur Samúel Sigurðsson í síma:
575 2400 og 693 3213 eða atvinna@ishlutir.com

Íshlutir ehf Völuteig 4 270 Mosfellsbæ
Sími: 575 2400.

KRISTA/Quest

Leitum a� útlær�u fagfólki í ótrúlega skapandi umhver� á 
hárgrei�slutofunni í Kringlunni.

KRISTA/Quest
Salon, Boutique & Gallery
3. hæ�, Kringlunni 
tel.568-9977/533-1333

leitar að starfsfólki

… sem býr yfir framúrskarandi 
þjónustulund, er jákvætt, sýnir 

frumkvæði, tekur ábyrgð á starfi sínu 
og leitar bestu lausna fyrir viðskiptavini!

Leitum að aðstoðarmanni í eldhús og í sal. 
Viðkomandi þarf að vera eldri en 18 ára, 
tala íslensku, vera stundvís, snyrtilegur 
og eiga auðvelt með mannleg samskipti.

Umsjón með ráðningu hefur 
Björgvin Lúther Sigurðsson, bjorgvin@worldclass.is

Í Laugum eru starfrækt fimm fyrirtæki. Fjöldi 
gesta í Laugum er um 2000 daglega svo um 

líflegan vinnustað er að ræða. 

• Félagsþjónustan í Kópavogi óskar eftir að ráða 
tvo starfsmenn í 50 - 100% störf við tilsjón. 

Leitað er duglegum og sjálfstæðum einstaklingum, sem  
hafa áhuga og ánægju af mannlegum, gefandi sam-
skiptum og vinnu í barnavernd.

Um er að ræða framtíðarstörf.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
SfK.

Allar nánari upplýsingar veitir Dagný Björk Pjetursdóttir í síma 
570-1400.  Netfang: dagny@kopavogur.is

www.kopavogur.is og job.is

Starfsmenn við tilsjón

Félagsþjónusta
Kópavogs

Hefur þú áhuga á gefandi starfi?
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Náms- og starfsráðgjafi 
Vinnumálastofnun leitar eftir náms- og starfsráðgjafa fyrir 
þjónustuskrifstofu stofnunarinnar á höfuðborgarsvæðinu. 

Starfssvið
• náms- og starfsráðgjöf
• skipulag og þróun úrræða fyrir atvinnuleitendur
• önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
• háskólanám í náms- og starfsráðgjöf eða sambærilegt nám
• góð þekking á vinnumarkaði og menntakerfi 
• reynsla af ráðgjafastörfum er kostur
• góð tungumálakunnátta, m.a. í ensku og einu 
  Norðurlandamáli
• góð tölvukunnátta
• mikil samskiptahæfni
• framtakssemi, sjálfstæði og skipulagshæfni

Vinnumálastofnun á höfuðborgarsvæðinu er staðsett í 
Reykjavík. Ráðgjafi  stofnunarinnar þjónustar atvinnu-
leitendur í öllu umdæminu og hans bíður að sinna 

krefjandi verkefnum með jákvæðum og framtakssömum 
samstarfsmönnum. 

Laun eru greidd samkvæmt launakerfi  starfsmanna ríkisins.  
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafi ð 

störf sem fyrst.  Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnu-
narinnar á heimasíðu hennar www.vinnumalastofnun.is

Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur Tómasdóttir, 
deildarstjóri ráðgjafadeildar í síma 515 4850.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist til Hugrúnar B. Hafl iðadóttur, starfsmannastjóra, 

Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu, 150 Reykjavík eða á netfangið 
hugrun.hafl idadottir@vmst.is  fyrir 21. september 2008. 
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Landslagsarkitektúr

Skipulagsfræði
Vegna vaxandi verkefna óskar Landform
eftir landslagsarkitekt eða skipulagsfræðing
til starfa. Um er að ræða framtíðar starf .
Skrifleg umsókn sendist Landform ehf. Austurvegi 6,
800 Selfoss. Umsóknarfrestur rennur út föstudaginn
19. september 2008. Upplýsingar um starfið veitir
Oddur Hermannsson, (oddur@landform.is) og allar
umsókn i r ve r ða mer k ta r sem t r únaðar má l .
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– Mest lesið
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Adakris er leiðandi fyrirtæki í 
mannvirkjagerð og hönnun í 
Litháen. Adakris er að opna 
útibú á Íslandi. Hjá fyrirtækinu 
starfa yfir 400 starfsmenn.  
Sjá nánar: www.adakris.lt/en

�

Við leitum að öflugum fjármálastjóra 

Adakris leitar að fjármálastjóra til að hafa yfirumsjón með allri
fjármálastarfsemi fyrirtækisins á Íslandi. 

Uppl. veitir Ágúst A. Snæbjörnsson. agust@toppverktakar.is                        Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál 
.  Umsóknir skulu sendar á toppverktakar@toppverktakar.is    Umsóknarfrestur til 12. september n.k.  

�
Starfssvið:������������������������������Menntun�og�hæfniskröfur�

Dagleg�fjármálastjórnun������������Háskólamenntun�á�sviði�fjármála�og/eða�endurskoðunar���
Samskipti�við�fyrirtæki������������Reynsla�á�gæðakerfum�og�bókhaldskerfum�
Samningagerð�����������������������Góð�þekkingu�í�rekstri�og�reikningi�
Áætlanagerð�og�eftirfylgni���������Frumkvæði�og�sjálfstæð�vinnubrögð�
Kostnaðareftirlit������������������Góða�samskiptahæfileika�
Fjárhagsuppgjör��������������������Faglega�þekkingu�og�metnað�í�starfi�
Verkfjárhald�����������������������Reynsla�af�fjármálastjórnun�æskileg�
Samskipti�við�móðurfélag�����������Góða�þekkingu�á�ensku�nauðsynleg�
� ���������������������������Þekking�í�litháensku�góður�kostur�
�����������������������������������

Reykjavíkurborg
- Einn vinnustaður 

Hlutverk skipulags- 
og byggingarsviðs er 
að veita borgarbú-
um, borgarfulltrúum, 
ráðgjöfum, hönn-
uðum, bygging-
arverktökum og 
öðrum þeim sem á 
þurfa að halda, góða 
þjónustu, ráðgjöf 
og upplýsingar um 
skipulags- og bygg-
ingarmál. Sviðið er 
jafnframt stefnumót-
andi í skipulags- og 
byggingarmálum 
borgarinnar í sam-
vinnu við skipu-
lagsráð. Hlutverk 
embættis bygging-
arfulltrúa er m.a. að 
sjá um að framfylgja 
ákvæðum skipulags- 
og byggingarlaga, 
byggingarlögum
og reglugerðum er 
byggingarmál varða.

Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkur
arkitekt - skipulagsfræðingur 

Ef þú hefur menntun og reynslu á sviði skipulags og vilt vinna að fjölbreyttum, 
skemmtilegum og ögrandi verkefnum sem gefa tækifæri til þess að læra og bæta við 
starfshæfnina þá erum við hjá skipulagsstjóra Reykjavíkurborgar að leita að frjóum og 
skemmtilegum starfsfélaga sem hefur gaman af að vinna í góðum hópi fagmanna. 

Starf
Nýr starfsmaður mun vinna að margvíslegum verkefnum, þ.m.t. verkefnisstjórnun, á sviði 
skipulags og öðrum verkefnum því tengdu. 

Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjandi skal hafa menntun á sviði skipulags, s.s. arkitektúr, skipulagsfræði. Áhugi á 
skipulagsmálum er nauðsynlegur og reynsla æskileg en ekki skilyrði. Umsækjandi þarf að 
geta unnið sjálfstætt og átt góð samskipti við samstarfsfólk og viðskiptavini sviðsins.

Í boði
Skemmtilegt og skapandi starfsumhverfi og fjölbreytt og krefjandi starf og tækifæri til þess 
að taka þátt í metnaðarfullri uppbyggingu borgarinnar. Sviðið flutti nýverið í nýtt húsnæði 
þar sem kappkostað er að bjóða upp á góða vinnuaðstöðu. 

Upplýsingar um starfið
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólöf Örvarsdóttir, skipulagsstjóri, netfang: olof.orvars-
dottir@reykjavik.is. Skriflegum umsóknum skal skilað til Ingibjargar R. Guðlaugsdóttur, 
mannauðsstjóra, netfang: ingibjorg.gudlaugsdottir@reykjavik.is, eigi síðar en 15. sept-
ember 2008. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Upplýsingar um Skipulags- og byggingarsvið og starfsemi þess 
er að finna á vefsíðunni skipbygg.is.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að  vinnustað-
ir borgarinnar endurspegli fjölbreytileika reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á 

heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í síma 4 11 11 11 
eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við 

starfsmenn einstakra sviða og deilda 

Leikskólasvið

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

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

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

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

Upplýsingar veitir Sigrún Ásta Gunnlaugsdóttir, leikskóla-
stjóri í síma 557 2660/693 9854 og Auður Jónsdóttir, 
mannauðsráðgjafi  á Leikskólasviði í síma 411-7000.
Umsókn fylgi yfi rlit yfi r nám og störf. Umsækjendur eru 
beðnir að sækja um starfi ð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, 
www.reykjavik.is/storf. 

Umsóknarfrestur er til 22. september 2008.
Laun eru skv. kjarasamningi LN við KÍ vegna FL.

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

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

Aðstoðarleikskólastjóri í Fellaborg
afleysingarstaða í eitt ár

www.kopavogur.is og job.is 

KÓPAVOGSBÆR

Bæjarskrifstofur:
 • Leikskólaskrifstofa, innritunarfulltrúi

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn og   
  unglinga með sérþarfir
 • Aðstoð við heimilisstörf
 • Félagsráðgjafi í fjölskyldudeild
 • Liðveisla, tilsjón og persónuleg ráðgjöf
 • Barnavernd, tilsjón

Íþróttamiðstöðin Versalir
 • Laugarvarsla/baðvarsla karla

Sundlaug Kópavogs:
 • Starfsmenn í afgreiðslu/laugar- og baðvörslu 
  karla og kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
 • Umsjónarkennari á yngra stig 
 • Stundakennari í forföll
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
 • Skólaliði 50% kl. 8-12
Hörðuvallaskóli:
 • Forfallakennari í tilfallandi forföll
 • Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
Kársnesskóli:
 • Stuðningsfulltrúi
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50% eftir hádegi
 • Gangavörður/ræstir 100%
Kópavogsskóli:
 • Skólaliði
Lindaskóli:
 • Starfsfólk í Dægradvöl hlutastörf 50% kl. 13 - 17
Salaskóli:
 • Stuðningsfulltrúar - hlutastarf eða fullt starf
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl
 • Forfallakennari
 • Dönskukennari

LAUS STÖRF
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 ÓSKAR EFTIR

VERSLUNARSTJÓRA

STARFSSVIÐ: 
Ábyrgð á daglegum rekstri verslunar, 

svo sem sölu og þjónustu, 

útstillingum, verkferlum,  starfsmanna-

haldi  og öðrum verkefnum.

HÆFNISKRÖFUR:
Reynsla af verslunarrekstri

    Rík þjónustulund

    Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

    Frumkvæði og metnaður

    Hæfni í mannlegum samskiptum

    Mjög góð tölvukunnátta

    Áhugi á lífrænni fæðu
Umsóknir sendist til:  sigrun@yggdrasill.is

Umsóknarfrestur er til og með:  14. sept. 08

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 750 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

VÉLAVERKFRÆÐINGUR / VÉLTÆKNIFRÆÐINGUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða vélaverkfræðing eða véltæknifræðing til 
starfa. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf við framkvæmda-
stjórnun á vinnusvæðum fyrirtækisins.

Meðal verkefna:
• Verkefnastjórnun
• Gerð kostnaðaráætlana
• Samskipti við innlenda og erlenda birgja
• Tilboðsgerð
• Úrlausn tæknilegra verkefna

Starfsreynsla við járnsmíði er æskileg en ekki skilyrði.

Umsóknarfrestur er til og með 19. september 2008. 

Velferðarsvið

   

Droplaugarstaðir hjúkrunarheimili auglýsir laus störf

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

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

Droplaugarstaðir hjúkrunarheimili er í miðbæ Reykjavíkur. 
Heimilið er allt endurnýjað og búa allir íbúar okkar í 
einbýlum með sér baði.  8 eða 10 manns búa saman í 
litlum heimiliskjörnum. Ýmsir möguleikar eru varðandi 
vinnutíma og vinnuhlutfall, hér er unnið með Time Care 
tímastjórnunar kerfi nu.
Á heimasíðunni er einnig að fi nna ýmsar upplýsingar um 
heimilið og starfsemi þess.

Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingar með áhuga á hjúkrun aldraðra óskast til 
starfa sem allra fyrst á morgun-, kvöld- og helgarvaktir, einnig 
á 40% næturvaktir .
Hjúkrunarfræðingur sinnir almennum hjúkrunarstörfum og er 
stjórnandi vaktar. 

Vinnuhlutfall samkomulag. 

Hæfniskröfur:
Íslenskt starfsleyfi 
Reynsla í öldrunarhjúkrun æskileg
Frumkvæði, þolinmæði og jákvætt viðhorf

Sjúkraliði
Sjúkraliðar óskast til starfa  á morgun-, kvöld- og helgarvaktir.
Sjúkraliði sinnir aðhlynningu og hefur umsjón með ákveðnum 
verkefnum í samráði við hjúkrunarfræðing.
Vinnuhlutfall samkomulag.

Hæfniskröfur:
Íslenskt starfsleyfi 
Reynsla í öldrunarhjúkrun æskileg
Frumkvæði, þolinmæði og jákvætt viðhorf

Starfsmenn í umönnun
Óskum  eftir  áhugasömum starfsmönnum í umönnun sem 
fyrst.  Um vaktarvinnu er að ræða, morgun-, kvöld- og helgar-
vaktir. 
Starfsmenn vinna með hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum 
við umönnun og persónulega aðstoð við íbúa heimilisins. 
Lágmarksaldur er 18 ár. 

Hæfniskröfur:
Góð almenn menntun
Reynsla af umönnun aldraðra æskileg
Góð íslenskukunnátta
Frumkvæði, þolinmæði og jákvætt viðhorf

Nánari upplýsingar um ofangreind störf gefur Ingibjörg 
Ólafsdóttir forstöðumaður í síma 414 9502, netfang: 
ingibjorg.olafsdottir@reykjavik.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu Droplaugar-
staða, ennfremur á heimasíðu heimilisins 
www.droplaugarstadir.is

Umsóknum skal skilað á Droplaugarstaði hjúkrunarheimili, 
Snorrabraut  58, 105 Reykjavík eða í framangreint netfang fyrir 
22. september nk. 

Jafnframt er vakin athygli á að hægt er að sækja um 
ofangreind störf á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is/storf fyrir 22. september nk.

Pólsku- og íslenskumælandi 
ráðgjafi 

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum óskar eftir ráðgjafa 
til starfa í 50% starfshlutfall

Starfssvið
•  Aðstoða náms- og starfsráðgjafa við ráðgjöf. 
•  Ráðgjöf til einstaklinga og fyrirtækja.
•  Skipulagning námskeiða.
•  Aðstoð við gerð kynningaefnis fyrir útlendinga.

Hæfnikröfur
•  Góð pólskukunnátta.
•  Góð íslenskukunnátta.
•  Önnur tungumálakunnátta æskileg.
•  Sjálfstæð, fagleg og öguð vinnubrögð.
•  Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi .
•  Háskólamenntun, iðnmenntun eða önnur menntun  
   sem nýtist í starfi .

Vinnutími er sveigjanlegur í samráði við forstöðumann.
Ráðið er í starfi ð tímabundið í 1 ½ ár.

Umsóknir berist til Guðjónínu Sæmundsdóttur á Skólaveg 
1, 230 Reykjanesbæ eða á netfangið mss@mss.is. 

Umsóknarfrestur er til 24. september.

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum er sjálfseignastofnun sem 
hefur markmið að efl a sí- og endurmenntun Suðurnesjamanna. 
MSS sinnir námskeiðshaldi og ráðgjöf fyrir einstaklinga og fyr-
irtæki, þarfagreiningu og fjarnámi á háskólastigi.
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Er ypsílon ý eða ekki?
Prófarkalesara vantar til starfa hjá Fréttablaðinu. Umsækjandi 
þarf að hafa góða tilfinningu fyrir íslensku máli, vera óskeikull í 
stafsetningu og nákvæmur í vinnubrögðum.  Um 50% starf er að 
ræða og er vinnutími síðdegis, á kvöldin og um helgar.

Fréttablaðið er lifandi og skemmtilegur vinnustaður þar sem lagt 
er upp úr góðri samvinnu og ábyrgð hvers og eins.

Umsóknarfrestur er til 12. september næstkomandi. Sótt er um á 
vef 365 miðla - http://www.365midlar.is/Um-365/Storf-hja-365 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kolbrún Ingibergsdóttir 
framleiðslustjóri á netfanginu kolbrun@frettabladid.is

Ósafl sf., Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200

Ósafl sf. óskar eftir að ráða jarð-, verk- eða tæknifræðing  
til starfa vegna vinnu við gerð Óshlíðarganga.

Starfssvið:

•  Kortlagning jarðlaga í Óshlíðargöngum. 
•  Mat á jarðlögum fyrir sprengingar og styrkingar.
•  Skýrslugerð til verktaka og verkkaupa.
•  Önnur tilfallandi störf er tengjast gerð jarðganga.

Hæfniskröfur:

•  Menntun  í  jarð-, tækni-  eða  verkfræði.
•  Góð kunnátta á AutoCad.
•  Góð enskukunnátta.
•  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. 

Annað:

Starfsstöð verður  á Bolungarvík á meðan vinna fer fram. 
Starfsmanni  verður séð fyrir húsnæði á staðnum auk ferða til 
og frá heimili.

Umsóknum skal skila um heimasíðu  ÍAV fyrir 12. september 
2008. Nánari upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir, 
mannauðsstjóri í síma 530-4200.

Ósafl er félag í eigu ÍAV og 
Marti Contractor með um 50 
starfsmenn. Ósafl var stofnað  
vegna byggingu Óshlíðar-
ganga sem Vegagerðin bauð 
út sl. vetur.  Einnig sér Ósafl 
um gerð snjóflóðavarna á 
Bolungarvík.

Kortlagning jarðlaga 
Óshlíðargöng
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ÚTBOÐ
Snjómokstur og hálkueyðing

2008 - 2011
Mosfellsbær óskar eftir tilboðum í snjómokstur og 

hálkueyðingu á strætisvagnaleiðum og völdum leiðum 
í Mosfellsbæ. Um er að ræða 3ja ára samning.

Helstu magntölur eru:
Snjómoks og hálkuvörn m/ vörubíl: 5.000 km á ári
Snjómoks og hálkuvörn m/ vörubíl
tímagjald:    50 tímar á ári
Snjómokstur m/ vinnuvélum: 50 tímar á ári

Útboðsgögn verða afhend í Þjónustuveri 
Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ 
frá og með þriðjudeginum 9. september.

Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar en 
þriðjudaginn 23. september kl. 11:00 og verða þau 

þá opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

    Þjónustustöð Mosfellsbæjar

Viltu selja eða
kaupa fyrirtæki?

Firma Consulting, Þingaseli 10, 109 Reykjavík, 

GSM: (+354) 820 8800 og (+354) 896 6665,

Fax: (354) 557 7766, Veffang: firmaconsulting.is

Magnús Hreggviðsson viðskiptafræðingur og lög- 

giltur fyrirtækja-, fasteigna- og skipasali. Magnús er 

með áratuga reynslu af endurskoðunarstörfum, sem 

rekstrarráðgjafi, fyrirtækja- og fasteignasali, útgef- 

andi, fasteignarekandi, „land-developer“ í Smára- 

hvammi og starfandi stjórnarformaður í nokkrum 

fyrirtækjum. Er aðalráðgjafi hjá Firma Consulting. 

(magnus@firmaconsulting.is)

Firma Consulting (www.firmaconsulting.is) er 
ráðgjafafyrirtæki sem sérhæfir sig í ráðgjöf við 

kaup og sölu millistórra og stórra fyrirtækja.

ÚTBOÐ

Auglýsingasími

– Mest lesið
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ÚTBOÐ
Gluggar og gler

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. 
óskar hér með eftir tilboðum í verkið:

Grunnskólinn á Egilsstöðum 
Viðbygging og breytingar

Frágangur utanhúss – Gluggar og gler

Verkið felst í útvegun á álklæddum trégluggum og
gleri í viðbyggingu Grunnskólans á Egilsstöðum. 
Aðalverktaki verksins er Malarvinnslan ehf. 
Væntanlegur undirverktaki vegna útboðs þessa
verður undir stjórn aðalverktaka.  
Helstu magntölur eru:
Álklæddir trégluggar og gler                      703 m2

Glergangur úr álgluggakerfi            246 m2

Áltimburhurðir                                          3 stk
Gluggar og gler skulu afhendast á verkstað fyrir 
15. desember 2008.
Útboðsgögn  fást  afhent  hjá  VSÓ Ráðgjöf, 
Borgartúni 20, Reykjavík og Verkfræðistofu
Austurlands, Kaupvangi 5, Egilsstöðum frá og með
þriðjudeginum 9. september 2008. Einnig er hægt 
að óska eftir gögnum á rafrænu formi með því að 
senda póst á netfangið vso@vso.is
Tilboð verða opnuð á skrifstofu VSÓ Ráðgjafar,
Borgartúni 20, Reykjavík og Verkfræðistofu
Austurlands,  Kaupvangi 5,  Egilsstöðum,
miðvikudaginn 1. október 2008, kl. 11:00. 

ÚTBOÐ
GLER- OG FLEKAVEGGIR

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. 
óskar hér með eftir tilboðum í verkið:

Háskólinn í Reykjavík
Frágangur innanhúss 
Gler- og fl ekaveggir

Verkið felst í útvegun og uppsetningu á gler- og fl ekaveg-
gjum í nýbyggingu Háskólans í Reykjavík í Vatnsmýrinni.

Aðalverktaki verksins er ÍSTAK hf.  Væntanlegur undirverk-
taki vegna útboðs þessa verður undir stjórn aðalverktaka. 
 
Helstu magntölur eru:
Glerveggir    ~ 1.900  m2
Flekaveggir  ~ 260  m2
Hurðir   ~ 90 stk

Verkinu verður skilað í tveimur áföngum.
Fyrri áfanga skal lokið í júní 2009.
Seinni áfanga skal lokið í maí 2010.
Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu Línuhönnunar hf, 
Suðurlandsbraut 4A, 108 Reykjavík frá og með 
fi mmtudeginum 4. september 2008.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Eignarhaldsfélagsins 
Fasteignar hf., Bíldshöfða 9, miðvikudaginn 
1. október 2008, kl. 14:00. 

ÚTBOÐ
STÁLSMÍÐI

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. 
óskar hér með eftir tilboðum í verkið:

Háskólinn í Reykjavík
Frágangur innanhúss – Stálsmíði

Verkið felst í almennri stálsmíðavinnu innan- og utanhúss í 
nýbyggingu Háskólans í Reykjavík í Vatnsmýrinni.

Aðalverktaki verksins er ÍSTAK hf.  Væntanlegur undirverk-
taki vegna útboðs þessa verður undir stjórn aðalverktaka.  

Helstu magntölur eru:
Handrið    ~ 1.130  lm
Handlistar    ~ 250  lm
Stálvír í handrið  ~ 18.600  lm
Hringstigi  1 stk
Gólfristar    ~220  lm
Mottugryfjur  ~120  m2

Verkinu verður skilað í tveimur áföngum.
Fyrri áfanga skal lokið í maí 2009.
Seinni áfanga skal lokið í apríl 2010.
Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu Línuhönnunar hf, 
Suðurlandsbraut 4A, 108 Reykjavík frá og með fi mmtu-
deginum 4. september 2008.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Eignarhaldsfélagsins 
Fasteignar hf., Bíldshöfða 9, miðvikudaginn 1. október 
2008, kl. 13:00. 

�

         •

HLJÓMAHÖLLIN
Tónlistar- og ráðstefnuhús Reykjanesbæ

ÚTBOÐ ÚTVEGGJAKLÆÐNINGA, 
ÞAKFRÁGANGS, INNVEGGJA- OG 

LOFTKLÆÐNINGA

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. (EFF) í samvinnu við 
Reykjanesbæ byggir Hljómahöllina í Reykjanesbæ. Um 
er að ræða endurbætur á núverandi húsnæði Stapans og 
viðbyggingu við hann. Byggingunni er m.a. ætlað að hýsa 
tónlistarskóla og poppminjasafn og vera í senn tónlistar- og 
ráðstefnuhús sem gengur undir nafninu „Hljómahölin“.

Verkefninu er skipt í tvo megin þætti: 
1. Áfangi: Endurbætur á núverand húsnæði – Stapanum: 
 1094m.
2. Áfangi: Viðbygging við núverandi húsnæði:  
 4016m.

Hér með er auglýst eftir undirverktökum til að taka þátt 
í útboði um undirverktöku á eftirtöldum verkhlutum:

Útboð 809: Málun
Útboð 810: Innihurðir
Útboð 811: Frágangur gólfa

Framkvæmdir við verkið hófust í febrúar sl. og verður lokið 
í júní 2009. Það er verktakafyrirtækið Atafl  sem fer með 
aðalverktöku í verkinu og umsjón með einstökum verkhlu-
tum og undirverktökum. Atafl  fer með stjórn á vinnustað og 
ber ábyrgð á verkinu í heild gagnvart verkkaupa. 
Verktakafyrirtæki sem hafa áhuga á að bjóða í ofangreinda 
verkhluta geta nálgast útboðsgögn á skrifstofu THG, Faxaf-
eni 9, frá og með 9. September 2008 kl. 14:00. Einnig er 
hægt að senda netpóst tol magnus@thg.is  með ósk um 
aðgang að útboðsgögnum á verkefnavef verksins.
Frekari upplýsingar er að fi nna í útboðsgögnum.
Tilboðum skal skilað til THG, Faxafeni 9 eigi síðar en 30. 
September 2008 kl. 11:00 og fer þá fram opnun. 

ÚTBOÐ



Einstakt tækifæri!!! Nýtt og stórglæsi-
legt 60fm sumarhús í Munaðarnesi. 
Verð 18.9m. Skipti möguleg. Sjá fleiri 
myndir á www.bilalif.is Rnr.112575. 
Frekari upplýsingar í síma 562-1717 og 
899-3715.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

M.BENZ C230 KOMPRESSOR SPORT, 
árg. 2005, ek.60þús.km, ssk., topp-
lúga, rafmagn, omfl.!!! Verð 3890 þús.
kr. Fæst á 3,7 á yfirtöku afb. + 100 þús. 
í hanskahólfinu !!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

S-280 Benz árg ‘94 keyrður 199þús 
ásett verð 1,2m sími 8657077 eða 
8931030

38“ LC120
2005 model, 5 gíra sjálfsk, ekinn 100 
þ.km, loftlás að framan, grillgrind, kast-
arar, kassi á afturhurð, aukatankur ofl. 
Verð 5.690 uppl. í s. 618-4444 og 
618-4440

Haustútsölurnar í USA lækka verð og 
auka kaupmátt. Nýir og nýlegir bílar 
frá öllum helstu framleiðendum. Yfir 
þrjár milljónir bíla á skrá. Dæmi um 
2007/2008: Dodge Caliber frá 2.030 
þús., Dodge Caravan og Chrysler 
Town and Country frá 2.000 þús., 
Toyota Camry frá 2.550 þús., Dodge 
Charger SXT frá 2.400, S. 5522000 
- www.islandus.com.

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. 5522000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

VW Polo árg. ‘00. Ek.119 þ. Ný tíma-
reim. Nýsk. Ásett verð 450 þ. Uppl. í 
s. 659 3459.

Glæsilegur Mercedes Benz C230 K 
Sport til sölu, árg. ‘05, ekinn 43.þ. km. 
Nýjar 18“ Benz felgur. Möguleiki á 90% 
láni. Uppl. í s. 897-3236

Gullfallegur Skoda Octavia árg. ‘05 ek. 
aðeins 48þ. Uppl. í s. 844 9739 & 
893 4976.

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

Suzuki Leanna árg. ‘04 ssk., ek. 57þ. 
Ódýr og sparneytinn bíll. Verð aðeins 
850 þ. Uppl. í s. 898 8835.

Dodge Ram 4x4 ‘96 m/ langan pall-
inum. Mikið endurnýjaðu. V. 400 þ. S. 
866 1859.

Opel Vertra árg. ‘00 ek. 140þ í góðu 
ástandi til sölu v 300Þ. Uppl. í síma 
663-7886

M.Benz E 200 árg 04 til sölu.Ek. 91 
þ. Tilboð óskast. Uppl. 6964309 eða 
6949663.

Ford Focus árg. ‘03 Ekkert áhvíl. 
Sparneytinn og góður bíll á góðu verði. 
S. 669 1237

Buuick árg. ‘91. Góð vél. Skatturinn 
borgaður. Verð 150 þ. S. 698 0152.

Útsala. Opel Vectra station árg. ‘99 
ek. 118 þús. Sportfelgur. ekotech vél/
listaverð. 700 þús. 330 þús. strg. Ford 
Explorer sport árg. ‘92 5 gíra. 2 dyra, 
sumar og vetrardekk á sportfelgum, v. 
80 þús. S. 820 9918.

Cadillac Seville SLS ‘94, ek. 105 þ.km, 
ssk., 4.6 Nordstar, 270hö, leður, rafm. 
og hiti í sætum, sóllúga, álf. Þarfnast 
lagf. Verðtilboð. S. 824 1919.

Til sölu 4 heilsársdekk sem ný Michelin 
195/50r15. Low profile sport. Stk. kost-
ar 25þ. Seljast öll á 25 þ. S. 555 2369 
& 848 2255.

Til Sölu Bmw M5 árg’99. skipti á mót-
orhjóli eða tjaldvagni koma til greina. 
Uppl í s. 696 6669.

Bíll til sölu
Nissan Primera árg 96, ek. 184 þ. km, 
ssk. V. 100 þús. Uppl í s. 861 4561

Fæst m. yfirt. á láni
Land Cruiser 120GX 01/02/’08, ek. 
5.900 þ. m. sóllúgu, heilsársdekk, film-
ur, dráttarbeisli, vindskeið, Ipod tengi 
og motta í skott. Mán.gr. ca. 90 þ., yen 
og franki 4,9%. S. 897 7200.

 0-250 þús.

Mondeo ‘99 ek. 136 þ. 2.0 135 hö, 5 
gíra. Skoð. ‘09, sumar/vetrard. V. 150þ. 
S. 894 2129.

Peugot Partner árg. ‘99. Skoð. ‘09. Til 
sölu. Upp. í s. 869 4452.

ToyotaXLI ‘95 til sölu ekinn 245 þús. 
Mikið endurnýjaður lítur mjög vel út 
og er í góðu lagi. Góð vetrardekk og 
nýskoðaður. Verð kr. 120 þús. Uppl. í 
s. 695 3383.

Til sölu Toyota Carina Station ‘93. 
Skoðaður ‘09. Verð 120 þ. Upplýsingar í 
síma 697 4000.

 250-499 þús.

Opel Astra árg. ‘02 ek. 85 þús. Uppl. í s. 
557 7583 & 869 1057 & 895 9401.

Suzuki Jimny, JLX, 1300, 3. dyra, Bensín, 
Beinskiptur. Ekinn: 132.000 km. Vel 
með farinn. Nýleg heilsársdekk. Verð: 
340.000 kr. S. 821-6650

 500-999 þús.

Yaris ‘01 ekinn 127.000 nýskoð. 
Listaverð 750.000 Tilboððverð 590.000. 
Sími 6643354

 1-2 milljónir

Ford Focus C-max árg ‘06. Ek. 50 
þús. Áhv. ca. 1600 þ. Tilboð 1900 þ. 
s:8653573

Smart Roadster árg’04. Ek.40þús. 
Sportbíll með blæju. 2ja sæta. V. 1.8m. 
Áhv. 1.6. Uppl. í s. 692 8385. 

Toyota Previa árg, 03 ek, 63þús sjálfsk, 
7manna sumar og vetrardekk á felgum, 
álfelgur, 1 eigandi frá upph. ath.skipti 
á ódýrari. v.2.1m stgr.1.85m uppl. í 
s-8977781

Subaru Legacy, station, árg.2003.Ekinn 
87.600.Sjálfsk.Uppl.í s.6912558

 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, s. 5522000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

Sprinter 316 árg 2004. 4X4 sj.sk 8 
manna. Ekinn 60Þ tilvalinn i skólaakst-
ur. Sími 8211173

 Bílar óskast

Alfa Romeo eða Fiat óskast bilaðir allt 
kemur til greina - Ástand skiptir ekki 
máli sími 690 4045.

 Jeppar

Haustútsölurnar í USA lækka verð 
og auka kaupmátt. Mikið framboð 
af jeppum. Dæmi um 2007/2008: 
Dodge Durango frá 2.900 þús., Ford 
Explorer frá 2.900 þús., Jeep Grand 
Cherokee frá 3.000 þús. S. 5522000 
- www.islandus.com.

Til sölu Range Rover Disel Árg 2003 ek. 
102 þ. km. einn með öllu og umboðs-
bíll. Skoða öll skipti. Verð 5.490.000. 
Uppl í 844-0542

Til sölu. Nissan Patrol árg 02- 44“ 
dekk ekinn ca 160.000 þ Upplýsingar 
8603804

Ódýrt fellihýsi til sölu Camplite árg 98 
uppl. 8942863

Hreingerningar og barnapössun óskast 
kl 13-18. Tekið er -á móti börnum (5-7-
12) frá skóla. Um er að ræða umönnun 
barna og ræstingar. Vinsam. hafið sam-
band í síma 866-5130 eða bjorgvin@
inecta.com.

Herbergi til leigu í 105 m aðgang að 
baði, eldhúsi, interneti og þvottavél. 
Leiga 45.000 uppl í síma 8439145

DAEWOO LANOS árg.00’ ek. 125 þus.
km. Ný sk10/09’, ný timareim,góður 
bíll. Verð 190 þus. Uppl. s. 6917752

 Pallbílar

Haustútsölurnar í USA lækka verð og 
auka kaupmátt. Mikið framboð af pall-
bílum vestanhafs. Gríptu tækifærið og 
gerðu góð kaup. Dæmi um 2007/2008 
bíla: Ford F250 frá 2.400 þús., Dodge 
Ram 2500 frá 2.500 þús., Toyota 
Tundra frá 2.700 þús., GMC Sierra 
C/K 1500 frá 2.600 þús. S. 5522000 
- www.islandus.com.

 Vörubílar

Scanía R580 árg „05. Einn með öllu 
reth,opticrus, leður ofl. Uppl í síma 
898-5156

MB 2660 árg.07 ek.ca 28 000 með 
sturtupalli og færanlegum stól undir 
palli,einnig Langendorf malarvagn með 
yfirbreiðslu árg 08 uppl.í síma 862 
1717

 Mótorhjól

Til sölu Suzuki Intruder VS 1400 árg. 
2001 ek. 18þ. m Hjól í góðu standi. 
Hiti í handföngum, töskur og gler. Ásett 
verð 600þ. Uppl. í s. 664 1073.

Óska eftir ód. eða dýrara götuhjóli í 
skiptum fyrir Honda CRF 450 ‘06. Lítið 
notað, mjög vel með farið. Mikið af 
aukahl. Aukaplöst fylgja. Ásett v. 500þ. 
Er til í að yfirtaka lán á dýrara götuhj. 
S. 899 5922.

 Fjórhjól

Nýtt Polaris Sportman 800 EFI fjór-
hjól til sölu, með ýmsum aukabúnaði, 
Torfæruskráð. Verð 1.480þús. S: 856 
6766

TIL SÖLU HONDA 400TRX Hjólið er 
í fínu standi, nýbúið að taka mótor 
í gegn, skipt um stimpil+hringi,nýr 
blöndungur+jettar,ný dekk að aftan, 
yosimura pústkerfi og nerfbars og 
fl.Verð:450.000kr ekkert lán á hjólinu. 
Sími: 8986979 eða email: eyvileos@
simnet.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

Opið hús
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Linhai fjórhjól 300cc 4x4 til sölu ek. 
800km. Götuskráð fyrir 2. Sem nýtt. V. 
479þ. S. 860 9801.

 Hjólhýsi

Adria 512dk hjólhýsi , árg ‘04, með 
kojum, og ísabella fortjaldi. Svefnpláss 
f. 5-6. Létt og þægilegt í drætti. Uppl. 
s. 860 5460.

Til sölu LMC Favorit 720 Kojuhús árgerð 
2007. Húsið er hlaðið aukabúnaði, m.a. 
5 metra markísu, gólfhita, + Alde hita-
kerfi, sólarsella auka rafgeymar ofl og 
ofl. Húsið er mjög vel með farið og 
fæst gegn yfirtöku lána. Upplýsingar í 
síma 892 1931

Hobby 650kfu, kojuhús, fortjald, sólar-
sella. Verð 3.950.000. Sími 8426551.

Til sölu LMC Favorit 720 Kojuhús árgerð 
2007. Húsið er hlaðið aukabúnaði, m.a. 
5 metra markísu, gólfhita, + Alde hita-
kerfi, sólarsella auka rafgeymar ofl og 
ofl. Húsið er mjög vel með farið og 
fæst gegn yfirtöku lána. Upplýsingar í 
síma 892-1931

 Fellihýsi

Til sölu
9 feta Starcraft fellihýsi. Yfirtaka á láni. 
21-22 þ. á mán. Uppl. í s. 846 7048.

ÓSKAST Fleetwood 10 fet eða stærra 
2002 eða nýrra Til söluCamplet Royal 
s8966882

 Bátar

Til sölu 22 feta Flugfiskur. Báturinn er 
skoðaður og með haffærnisskírteini. 
Hann er með 165 ha Volvo Penta dies-
elvél, Duo Prop skrúfur, dýptarmæli/
fisksjá, talstöð, GPS staðsetningartæki 
og björgunarbát. Verð: 1.700.000.- 
Upplýsingar í síma 699-7026

Skemmtibátar
Bóklegur hluti í fjarnámi frá 
Framhaldsskólanum í Austur-
Skaftafellssýslu, SIG102, SIR102, 
STL102 og SIT102. Stefnt er á verklegt 
próf víðsvegar um land í samráði við 
nemendur. Skráning á vefnum www.
fas.is Sími 4708070 Umsóknafrestur til 
15.september 2008 og hefst kennsla 
22.september.

2x Yamaha 40hö utanborsmótir til sölu. 
Árh. ‘05. Ek. ca. 150 klst. Uppl. í s. 865 
0542.

 Flug

Til sölu hlutur í FL. Geirfugl. Áhugasamir 
hringja í s. 772 8277

 Hjólbarðar

Til sölu 4stk. orginal álfelgur undir 
Toyota Hilux 2007 með 31“ Mastercraft, 
heilsársdekkjum frá Toyota umboði. 
notað í 1 og 1/2 mánuð. Uppl. í s. 
893 1600.

 Varahlutir

RENAULT MEGANÉ ‘03-’08 
Vél, gírkassi, bodyhlutir, innréttingar, 
felgur ofl. S. 824 1919

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

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

 Garðyrkja

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

 Bókhald

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

Bókhaldsþjónusta: Bókh., vsk., laun, 
framtöl og fl. Sanngjarnt verð. S. 696 
3969, www.ulfurinn.is

Áralöng þjónusta við einstaklinga, 
rekstraraðila og einkahlutafélög. 
Ársreikningar, skattframtöl, laun, kærur, 
stofnun félaga. Sanngjarnt verð og per-
sónuleg þjónusta. Uppl. sími 8929336

 Málarar

Sandspörtlun og málun
Mála stigahús, íbúðir eða nýsmíði. Uppl. 
í s. 893 5537 Arnar málarameistari.

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

 Búslóðaflutningar

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.

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

Búslóðar og fyrirtækjaflutningar, 
Vörudreifing. Fljót og góð þjónusta. S. 
772 0418.

 Húsaviðhald

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

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.

 Nudd

Whole body massage. Tel. 849 5247.

 Spádómar

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

 Til sölu

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

Stubbastandar
Burt með sóðaskapinn!Utanhúss ösku-
bakkar,bæði standar og á vegg. Standur 
ehf. S. 842 2535 stubbastandur@gmail.
com

Nokkur beykiborð 80/80, stólar, lazy-
boy leður, þvottavél, fleira. Selst ódýrt. 
uppl. í síma 89 89 636

Til sölu rafmagnslyftari, JUNGHIRICH 
EFG DF20, árgerð 1999. Nýtt rafgeym-
asett. Lyftari í góðu lagi. Upplýsingar í 
síma 894-0676.

Eftirlitsmyndavélar
Mkið úrval kerfa. Leiga eða sala. videoc-
om.is s. 588 8850.

 Óskast keypt

Óska eftir velmeðförnu leðursófasetti 
helst tungusófa og borðstofuborði og 
stólum. Verðhugmynd 100-150 þús. 
Sími 698 4678

Óska eftir velmeðförnu leðursófasetti 
helst tungusófa og borðstofuborði og 
stólum. Verðhugmynd 100-150 þús. 
Sími 698 4678

Óska eftir velmeðförnu leðursófasetti 
helst tungusófa og borðstofuborði og 
stólum. Verðhugmynd 100-150 þús. 
Sími 698 4678

 Hljóðfæri

Hnotubrúnt Baldvin píanó til sölu. 
Tilvalið fyrir byrjandi píanósnilling. Verð 
100.000 kr. Uppl. í síma: 696-2967

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

Yamahaa CLP-130 rafmagns píanó til 
sölu, er mjög vel með farið. Uppl. í s. 
864 2440.

 Til bygginga

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

 Verslun

 Heilsuvörur

9 Daga hreinsiprógram frá Aloe Vera 
NÝTT NR. 772 2885, Sigríður & Kristján

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.

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

 Fæðubótarefni

www.perform.is - Mesta úrval landsins 
af fæðubótarefnum.

 Nudd

Whole body massage Telepone 846 
4768.

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

 Snyrting

LR snyrtivörurnar eru að slá í gegn. 
Ódýrar og góðar. Frekari uppl. í s. 772 
1797.

Þjónusta

Auglýsingasími

– Mest lesið
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 Námskeið

Er andlegur leiðbeinandi sem vakn-
að hefur til síns sanna sjálfs. Hún 
mun koma með náð sína og bless-
un til Íslands 12. sept. Fjallað verð-
ur um: Þögnina, Hreinsun, Að vera 
Móttækilegur, Svörun, Tíminn. Sjá 
www.leidarljos.net og s. 841 1745.

INTENSIVE ICELANDIC I-IV
Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
15/9, 13/10, 3/11 Level II: 7 weeks; 
Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 13/10. 
Level III: 10 weeks; Tsd/Thrd; 20-21:30 
start 23/9, Level IV: 10 weeks; sat/
sun 10-11:30 start: 27/9. Ármúli 5, 
s.5881169. www.icetrans.is/ice

Handverksnámskeið
Silfurleir, perluskart, útskurður, tálgun, 
steinaskart, tifsögun, víravirki,brýnsla 
og koparsláttur. Skráning og uppl. í 
s:555-1212 Handverkshúsið, Bolholti 4. 
handverkshusid.is

Námskeið fyrir börn! 
Matreiðslunámskeið. Ratatouille þema 
og Poppstjörnunámskeið High School 
Musical þema fyrir 8-11 ára. stjornu-
stelpur.is

 Kennsla

Píanókennsla fyrir byrjendur og lengra 
komna. Uppl. í s. 899 3787.

 Ökukennsla

Aðstoða við endurtökupróf og akst-
ursmat. Kenni allan daginn alla daga. 
Uppl. í s. 893 4515.

 Húsgögn

Til sölu 3ja sæta pluss sófi og einn stóll. 
Eldhúsborð 1.20x80 + stækkunarplata. 
Uppl. í s. 557 2845.

Rúm 140x200 cm, höfðagafl og náttb. 
fylgja, skrifb. m/hliðarb. og skúffusk., 
+ aukask. í stíl, kirsuberjalitað, hentar 
vél í móttöku, 2 leðurst. m/skammel. 
S. 824 1919.

 Heimilistæki

Til sölu nýlegur Gram kæliskápur m/
frysti. H 200 cm, B 59 cm. Verð 50.000, 
upplýsingar Egill 8964664

 Dýrahald

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

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Til sölu Dobermann 
hvolpur

Afhendist örmerktur, bólusettur og með 
ættbók frá Rex. Tilbúinn til afhendingar. 
Uppl. í síma 866-7214.

 Ferðaþjónusta

Sjóstangveiði - Andrea
Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið 
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa. 
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari 
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

 Húsnæði í boði

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

TIL LEIGU eða sölu glæsilegt nýstandsett 
húsnæði. Leigist sem 340m2 tvær sam-
liggjandi íbúðir eða sem 170m2 stakar 
íbúðir. Hentar fjölskyldum, vinnuflokk-
um, fyrirtækjum, félagasamtökum eða 
sendiráði sem leita að stærra húsnæði 
um/yfir 200þús. Frábær staðsetning 
umkringt útivistarsvæðum og í göngu-
fjarlægð frá skóla, verslunarmiðstöð og 
félagslífi. Sími 496 2002. Nánari uppl. 
www.pulsinn.com/hus.

101 Reykjavík Þú þarft 
bara að flytja inn með 

fötin þín
Herbergi með öllu til leigu 

frá 1. sept. 2 fullbúin eldhús, 
setustofa, fullbúið þvottahús, 
4 sturtur, 3 salerni, netið og 

Stöð 2.
Uppl. í s. 897 1016.

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

Opnunartilboð
Frítt í september. Langtímaleiga á gisti-
heimili. Uppl. í s. 824 4530.

ÍBÚÐIR TIL LEIGU Í 
KAUPMANNAHÖFN

Lúxus íbúðir í göngufæri frá miðbæn-
um, skammtímaleiga. Nánari uppl. í 
s. 822-7303, 891-8612, +45 27111038 
eða arnar@stracta.com

Til leigu snyrtileg stúdíóíbúð í góðu 
hverfi í Grafarvogi. Aðgangur að þvotta-
húsi m. þvottavél og þurrkara. S. 893 
6814.

Til leigu 5 herb. hús í Höfnunum í 
Reykjanesbæ. Langtímaleiga Kristján a. 
699 6949.

2herb. íbúð í Hlíðunum. leiga 
120þ+rafm&hiti upplýsingar s:6604526

3ja herb íbúð á svæði 105 til leigu. 
Uppl. í s. 821 3790

4 herb 100fm íbúð til leigu í Engihjalla, 
Kópav., langtímal. uppl. í s 6942524, 
ngm@hive.is

Glæsilegt einbýlishús á Akureyri til 
leigu! Glæsileigt 5 herbergja einbýl-
ishús til leigu á fallegum, barnvæn-
um stað í Glerárhverfi á Akureyri. Stór 
garður, góður innréttaður bílskúr, góð 
sólverönd. Langtímaleiga 160.000 kr 
á mánuði án hita og rafmagns. Aðeins 
leigt góðu og skilvísu fólki Áhugasamir 
sendi e-mail á doraein@hotmail.com

Nýleg 20 fm stúdioíbúð, Dugguvogi. 
Þvottavél, þurrkari og ingernet fylgir. 
Laus. Leiga 69þ. S. 663 5791.

Lítið herb. til leigu í Bökkunum. 
Örbylgjuofn, íssk., stöð 2 og saml. 
sturta og WC. Leiga 25 þ. á mán. Uppl. 
í s. 464 1680.

ROOM BREIÐHOLT w/furnture ac. 
kitchen /bathroom. Pricce 60000 a 
month singl 75000 two. Uppl. í s. 
897 3611.

Hraunbær
Rúmgott herb. m. húsgögnum til leigu. 
Aðgangur að fullbúnu eldhúsi, baði, 
sjónvarpsholi + interneti. Hentar jafnt 
pari sem einstaklingi. Langtímaleiga. 
Reglusemi skylirði. V. 52 þús. á mán. + 
2 mán. í tryggingu. Áhugasamir sendi 
póst á sally@mi.is

Falleg 3ja herb. íbúð í Seljabrauti til 
leigu. Laus 130 þús. á mán. 2 mán 
trygging. og 2 fyrirfram. S. 557 2262 & 
849 7166 e. kl. 12.

Skammtímaleiga í 105
3 herb. íbúð til leigu, 2 saml. stofur + 
svefnh. Leigist frá 15 sep.-15 jan. Uppl. í 
s. 694 9402, Ragnar. Leiga 140 þ.

Sjarmerandi, nýuppgerð 55fm, 3 herb 
íbúð í Vesturbæ til leigu, laus strax, 
leiga 120 þkr. Uppl. 892 1037.

Til leigu 90fm 3-4 herb. í búð á jarðhæð 
í nágrenni við Iðnskólann í Hafnarfirði, 
leigutími til 01.06. leigist á 130.þ á 
mánuði . Bankaábyrgð fyrir 3 mánaða 
leigu uppl á ghy@bonus.is

Til leigu góð 3 herb íbúð á jarðhæð í 
Salahverfi með góðum palli. Leigutím 
3 mán í senn. Leiga 150.000,- á mán-
uði allt innifalið. Upplýsingar 693-1814 
Ásdís

Meðleigjandi óskast í flotta íb. á góðum 
stað í Grafarvogi. Stórt gott herb. m/ 
góðum fataskáp, eldhúsi, þvottah., 
baðherb. m/ baði & sturtu, stofa ofl. 
S. 845 7774.

Available now.
Room for rent in 101 Rvk. Furniture, int-
ernet, kitchen, bathroom and waching 
macine. Tel. 692 1681.

90 fm. (3-4 herb.) íbúð til leigu í vest-
urbænum. Nánari uppl. í s. 693 1836 
& 820 5222.

Til leigu herb. með aðgangi að eldhúsi 
og baði í Vesturbæ Rvk. Laust. Uppl. í 
s. 892 2336.

Falleg 4 herb. íbúð á sv. 110 til leigu. 
Hluti húsgagna getur fylgt. Leiga 165 
þús. Uppl. í s. 694 2838.

Laugarvatn. Stúdíó-íbúð fyrir einstakl-
ing til leigu, laus strax. S.862-4809 
katrinkj@gmail.com

Til leigu 40 m2 stúdíó íbúð í Árbæ, með 
sér inngangi, 80 þús, s:820-4062

3ja herb. íbúð til leigu í hverfi 108. 
Leiga 120þ. Leigist til maí/júní. Laus 
strax og allt innifalið. S:8485838

HAFNARFJÖRÐUR Nýleg 4 herb. íbúð 
á Völlunum til leigu. Aðeins ábyrgir og 
reykl. leigj. Íbúðin er laus. Uppl. í síma 
856-8101/861-9700

 Húsnæði óskast

Óskum eftir 3 herb íbúð í hverfi 104 
(Langholtsskóli) Allar nánari uppl. í 
síma 849-1672

4-5 herb húsnæði á jarðhæð í 203 kóp 
óskast fyrir 5 manna fjölskyldu. Uppl 
899-0403

Óskum eftir að leigja einbýlis- eða 
raðhús á Höfuðborgarsv. Reglusemi. 
Meðmæli. Uppl. í s. 8990451 & 861 
9193.

Ung kvk leita að íbúð í Þingholtum/101. 
Greiðslug. 110 þ. á mán. S. 661 2535.

Fjölskylda á leið heim frá Danmörku 
leitar að leiguhúsnæði. Minnst 4 herb. 
Hverfi: 203 og 210. Sími: 669 5516.

Fráskilinn íslenskur KK óskar eftir stúd-
íóíbúð.Greiðslugeta 50-60þús á mán.
Reyki ekki og er reglusamur.Uppl. í 
síma 821-6625

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu iðnaðarhúsnæði. Um er að 
ræða um 417 fermetra húsnæði með 2 
stórar innkeyrsluhurðir með rafmagns-
opnun. Mikil lofthæð. Góð staðsetning 
við Vesturhraun í Garðabæ. Laust nú 
þegar. Uppl. í s. 480 0000.

Til leigu rúmlega 11m2 skrifstofuhús-
næði með aðgangi að eldhúsi, snyrt-
ingu og setustofu á 3 hæð í Mjódd. 
Upplýsingar frá kl. 9-14 virka daga í 
síma 587 7171.

Verslunarhúsnæði til leigu, 50fm í 
Garðastræti, RVK. Góð staðs. gott verð. 
Möguleiki á vinnustofu í innra rými. S. 
698 8521

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
S. 555 3464

Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag 
fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892 
2074. www.buslodageymsla.iceware.
net

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mót-
orhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176 & 895 
3176.

Vetrargeymsla
Geymdu gullin þín í Gónhól Eyrarbakka. 
Uppl. og skráning Gónhóll.is - Símar 
771 1936 & 899 1128 http://www.
gonholl.is

 Gisting

Rooms for rent. Long term from 25th 
august. Tel: 588 5588 or lobby@hot-
elvik.is

Ferðamenn
2ja herb. íb. m/öllu til leigu í einn dag 
til viku eftir samkl. S. 6997371

 Atvinna í boði

 Kofi Tómasar frænda.
Kaffihúsið Kofi Tómasar Frænda 

vantar dyraverði um helgar.
Nánari upplýsingar á staðnum.

Laugavegi 2
101 Reykjavík

Hjá Jóa Fel Holtagarðar
Óskum eftir að ráða hressar 

og duglegar manneskjur í 
afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 

Holtagörðum.
Upplýsingar gefur Dóra í síma 

861 2417 eða Unnur í síma 
893 0076, einnig umsóknir á 

unnur@joifel.is

Óskum eftir að ráða verkamenn til 
starfa við slátrun og kjötskurð. Mikil 
vinna framundan. Fastráðningar. Nánari 
upplýsingar í síma 899 1754, Þorkell.

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óska eftir 
vakstjóra og öðru starfsfólki í 
fullt starf. Unnið er á 15 daga 
vöktum. Skilyrði: starfsmaður 
þarf að hafa góða þjónustu-
lund, vera röskur, 18 ára eða 

eldri og íslenskumælandi.
Endilega hafið samband í síma 

822 8835 eða www.nings.is

Útkeyrslu og lagerstarfs-
maður .

Heildverslun á 
Höfuðborgarsvæðinu með 

sérvörur óskar eftir að ráða 
starfsmann til útkeyrslu og 

lagerstarfa. Þarf að getað hafið 
störf strax. Góð laun í boði fyrir 

góðan starfsmann.
Umsóknir sendist á smaar@

frettabladid.is

Vélsmiðja í skipaþjón-
ustu

Óskum eftir að ráða járniðn-
aðarmenn, vélvirkja og aðra 

starfsmenn. Tökum við nemum. 
Möguleiki á hlutastarfi.

Upplýsingar í síma 896 2336 & 
896 2335.

Nýr og glæsilegur Panorama 
Veitingastaður óskar eftir góðu starfs-
fólki í kvöld og helgarvinnu, hentar 
vel með skóla, einnig er laust starf 
í fulla vaktavinnu. Upplýsingar í fb@
centerhotels.is

Hressingarskálinn 
Austurstræti

Hressingarskálinn óskar eftir 
þjónum í fulla vinnu. Ef þú 
ert jákvæð/ur, brosmild/ur 

og vinnuþjarkur, þá endilega 
komdu hingað á Hressó og 

fylltu út umsókn hjá okkur á 
Austurstræti 20.

Hressingarskálinn Austurstræti 
20

Kvöld og helgarvinna
Okkur vantar öflugt og skemmtilegt 
fólk til starfa! Ekki síður skemmtilegt 
fullorðið fólk. Hringdu núna í síma 575 
1500 simstodin@simstodin.is www.
simstodin.is

Til sölu

Kennsla

Áhugasamir hafi sendi fyrirspurn og/eða ferilskrá á 

venni@remax.is 699 7372 eða 

kalli@remax.is 895 8525

Höfum ákveðið að bæta við okkur 10 sölufulltrúum

Fasteignir
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N1 óskar eftir að ráða áreiðanlega 
og duglega starfsmenn til framtíðar-
starfa hjá félaginu. Við leitum að starfs-
mönnum í fullt starf og hlutastörf við 
afgreiðslu á þjónustustöðvum okkar 
og við eldsneytisafgreiðslu. Áhugasamir 
vinsamlegast sæki um á www.n1.is.

Vantar menn
í hellulagnir ofl. Íslensku kunnátta 
skilyrði. S. 821 8983, Hjörtur. HJÁ 
Verktakar.

Vantar starfsfólk um helgar og eftir kl. 
15 á virkum dögum. S. 555 6565 / 
stjornustelpur.is

Vantar starfsfólk í beitningu út á landi 
stutt frá akureyri. Húsnæði á staðn-
um, góð aðstaða fyrir fjölskyldufólk. 
Upplýsingar gefur Inga í síma 861 2846 
og 898 7341.

Verktakar-  byggingaraðilar 
Byggingafyrirtæki á höfuðborgarsvæð-
inu getur bætt við sig verkefnum: 
Uppsteypa, járnabinding og alhliða 
smíðavinna. Erum með byggingarkrana, 
mót og allt annað sem til þarf. Getum 
einnig séð um jarðvinnu ef óskað er. 
Vinsamlega afið samband í vefpóst 
radthing@internet.is

Vanur gröfumaður óskast á beltagröfu í 
vakta- og úthaldsvinnu við Kárahnjúka. 
Góð laun í boði. Einungis vanir menn 
koma til greina. Uppl. í s. 891 7770.

Söluturn
Söluturnarnir Vikivaki Laugavegi og 
Barónsstíg óska e. að ráða einstakling 
í fasta vinnu 2-3 eftirmiðdaga í viku. 
Uppl. veitir Högni í S. 896 1933.

Trésmiðir! Vantar 1-2 góða trésmði. 
Uppl. í s. 892 5933.

Sölufólk óskast sem fyrst í bæði dags-
ölu og heimakynningar. Uppl. í s. 898 
8690 e. kl. 16.

AU-PAIR TENERIFE. Erum 5 manna 
fjölsk. sem vantar hjálp á heimilinu.
Sendið umsókn á jonadis@hotmail.
com

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Sjálfstæður smiður getur bætt við 
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, vélamenn, 
suðumenn, fiskvinnslufólk o.fl. S. 845 
7158.

 Einkamál

Leitar þú að dansfélaga?
Nýttu þér nýjan vef, www.stefnumót.
is, til að kynnast dansfélaga við hæfi. 
Stefnumót.is.

908 6666
Tvær nýjar byrjaðar og eru í 
góðum gír. Hver verður kær-
astan þín í kvöld ? Opið allan 

sólarhringinn, engin bið.

Konur!!!Látið drauminn rætast. Rúmlega 
tvítugur orkubolti sem uppfyllir drauma 
kvenna á öllum aldri.pantanir í síma 
693 7796 p.s. það má einnig spyrjast 
fyrir á sms.

Stefnumót.is
Nýr vefur: „Þar sem íslendingar kynn-
ast“. Nýttu þér vandaðan vef fyrir fólk 
sem gerir kröfur! Vertu velkomin/n.

Viltu eignast nýja vini?
Nýttu þér nýjan vef, www.stefnumót.
is, til að kynnast nýju fólki á þínum 
forsendum. Stefnumót.is

Leitar þú varanlegra 
kynna?

Ertu í makaleit? Leitar þú að rómantík? 
Nýttu þér nýjan vef, www.stefnumót.is, 
til að kynnast fólki sem leitar þess sama 
og þú. Stefnumót.is.

 Tapað - Fundið

Mjása týndist frá Unufellinu í breiðholt-
inu 21. ágúst og hefur ekkert sést síðan. 
Átti áður heima í Mosfellsbænum og 
Grafarvoginum þannig að hún gæti 
verið einhversstaðar þar í grenndinni. 
Mjása er hvít með gráar strípur, af 
tegundinni Silfur persi. Ef þú hefur 
séð hana, endilega hafðu þá sam-
band í síma 695 4850 eða 697 9798. 
Fundalaun eru í boði!

45 mm bjálki

GESTAHÚS 21m²

VH ehf · Heiðarbraut 3 · 250 Garður · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

Völundarhús.is  hafa til sölu glæsileg ný gesta- og garðhús sem eru enn 

sterkbyggðari en áður. Nýju húsin eru bjálkahús frá 34 mm að þykkt og 

koma með tvöfaldri vatnslæsingu. Húsin eru tilvalin geymsla fyrir grillið 

og garðhúsgögnin. Ei
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www.volundarhus.is 28 mm bjálki

HUNDAKOFI 1,6 m²

34 mm bjálki

GARÐHÚS 4,7-9,7m²

44 mm bjálki GESTAHÚS 15 m²

VINSÆLU GESTAHÚSIN OG

GARÐHÚSIN ERU AÐ SELJAST UPP
Því fer hver að verða síðastur að eignast hús frá okkur á 
gamla genginu. Næsta sending gæti hækkað um 15%.

Fasteignir

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

… það borgar sig!

Er eignin þín í öruggum höndum? 
Löggiltir fasteignasalar með þér alla leið. 

Skráðu eignina þína hjá okkur, það kostar ekkert.

Sími 511 5005  www.husin.is
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Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilb
úin til in

n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar. 

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29

fm bílskúr sem er innangengt í. Á
 efri hæð eru þrjú

mjög stór svefnherbergi þar af eitt m
eð fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir,

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkur
HRINGDU NÚNA

699 6165

Gunn
ar

úi

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík



Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 
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Glæsilegar 3ja, 4ra og 5 herb. íbúðir í 24 íbúða lyftuhúsi á góðum stað í landi Helgafells í Mosfellsbæ. Íbúðirnar eru frá 113
til 151 fm og afhendast fullbúnar að undanskildum gólfefnum, nema anddyri, þvottahús og baðherbergi verða flísalögð.
Vandaðar innréttingar úr eik eða hvítlakkaðar, granít í borðplötum. Gólfhiti með hitastilli í hverju rými. Sér stæði í bíla-
geymslu fylgir öllum íbúðum. Íbúðirnar eru til afhendingar fljótlega. Verð frá 27 millj. 

Sölumenn Höfða verða á staðnum. 

Suðurlandsbraut 20 
●

Bæjarhrauni 22
Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

Gerplustræti 25 og 27, Mos. – OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 15:00 – 17:00

Gerplustræti 25

Gerplustræti 27

Seld

Seld

Seld

Seld Seld

Seld

Seld

Tilbúin SÝNINGARÍBÚÐ 

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–17
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali
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FURUÁS 2 og 4 Falleg 240 fm raðhús m/bílskúr á
FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ. Möguleg 6 sv.herb. Mögu-
leg aukaíbúð. Fullbúin að utan og fokheld að innan. 
Verð frá 38,9 millj. 6891

DREKAVELLIR 48-50 HFJ. Falleg raðhús 189 fm
sem skilast fullbúin að utan og fokheld að innan. Góður
35 fm bílskúr. Húsin eru á tveim hæðum. Gott skipulag
eignar. Einnig er möguleiki að fá eignirnar lengra komnar.
Verð frá 27,9 millj. 6411

FLÉTTUVELLIR Fallegt einbýlishús á einni hæð á
góðum stað á Völlunum. Húsið er alls 253,1 fm þar af bíl-
skúr 61,2 fm Afhent rúmlega fokhelt að innan. 
Verð 39,9 millj. 7392

BYGGAKUR - GARÐABÆ Glæsileg raðhús í suður-
hlíðum Akralands í Garðabæ. Húsin eru fullbúin að utan,
lóð tyrfð, hellulögn m/hita og tilbúin til innréttinga að inn-
an. Verð frá 52,7 millj. 7443

FURUÁS 16-20 - GLÆSILEGT ÚTSÝNI Ný og
falleg 268 fm RAÐHÚS, á tveimur hæðum með innb. BÍL-
SKÚR á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ INNST Í BOTN-
LANGA í nýja ÁSAHVERFINU. Verð frá 42,0 millj. 7595

TÚNFIT - VIÐ LÆKINN Í GARÐABÆ Vorum að
fá glæsilegt 220,5 fm einbýli með innbyggðum bílskúr á
þessum frábæra stað. Húsið skilast fullbúið að utan, fok-
helt að innan. STUTT Í ÞJÓNUSTU, SKÓLA OG SUND-
LAUG. NÁTTÚRAN - HRAUNIÐ VIÐ HÚSDYRNAR
DYRNAR. 7683 

GLITVELLIR 4 - FJÓRBÝLI Glæsilegar þriggja
og fjögurra herbergja íbúðir í fjórbýli. Sérlega vandaðar
innréttingar. Stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla. 
Afhentar í okt ‘08.  7762 

KIRKJUBREKKA - ÁLFTANES Fallegt miðjurað-
hús í byggingu, íbúðin er 191 fm, bílskúr er 28 fm Að inn-
an mun eignin afhendast tilbúin til innréttinga, fullbúin að
utan og lóð grófjöfnuð. Verð 49,5 millj. 7640

NÝTT
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OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
9. JÚNÍ KL. 17.00 - 18.30

Línakur - 4ra herbergja íbúðir

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

.isLágmúli 7, sími 535_1000
Verð frá 29.5 / 32.5 millj.

Opið hús í dag (sunnudag) kl. 16.00 - 18.00 – Langalína 34, Garðabæ

Fr
um

DEMANTUR VIÐ HAFFLÖTINN
Sérlega glæsilegt og vandað 10 íbúða lúxushús við sjávarsíðuna í
Garðabæ. Frábært útsýni yfir sundin blá og höfuðborgarsvæðið.
Íbúðinar eru frá 110 fm. til 151 fm. auk stæði í bílgeymslu.
Kaupendur velja innréttingar sjálfir

Byggingaraðili: Húsbygg ehf.  Arkitekt: Björn H. Jóhannesson

Við eru alltaf við og sýnum daglega

Sölumenn Sigurður sími 898 3708 og Þórhallur 896 8232
Garðatorg 7 - 210 Garðabæ - Sími 545 0800 

Þórhallur Guðjónsson, lögg. fast.sali

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
Bergstaðastræti 33 b – 101 Rvk - Tvær íbúðir
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í Þingholtunum. Húsið skipt-
ist í hæð og ris ásamt stúdíóíbúð í kjallara með sérinngangi. Tilvalin er
til útleigu. Á hæð er forstofa, eldhús, baðh., barnah. og stofa/borðst.
með útgengi út á verönd. Uppi í risi er rúmgóð sjónv.st. með útgengi á
svalir, ásamt hjónah. Mikil lofthæð. Falleg gólfefni. Mikið endurnýjað.
Falleg eign á vinsælum stað.
Verð 53,9 millj. Verið velkomin í heimsókn.

Thorsten og Lovísa taka vel á móti ykkur – sími 862 8645
Nánari upplýsingar hjá Akkurat fasteignasölu sími 594 5000
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Mosfellsbæ
 www.fastmos. i s ,  www.eignamidlun. is  • E inar  Pál l  Kjærnested,  löggi ltur  fasteignasal i  
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faste
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Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilb
úin til in

n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar.

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29

fm bílskúr sem er innangengt í. Á
 efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt m
eð fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkur
HRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas

Sölufu
lltrúi

699 6165

boas@
remax

.is

Gunn
ar

Sölufu
lltrúi

899 0800

go@re
max.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

með vexti ...
að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

NBURÐUR Á LÁNUM

NDAÐ LÁN ** 
ÍBÚÐARLÁN

20.00
0.000

5%

Auglýsingasími

– Mest lesið

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Fr
um

Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

HÆÐARSEL 1 - SELJAHVERFI

Sölusýning í dag sunnudag kl. 14-15
Húsið er samtals um 255 fm og er á 2 hæðum. Falleg arin-
stofa með góðri lofthæð. Fimm svefnherbergi og vinnuher-
bergi í risi. Tvö glæsileg baðherbergi. Á gólfum er náttúru-
steinn og gegnheilt parket. Nýleg verönd til suðurs með
skjólveggjum. Stór og gróin lóð. Innbyggður bílskúr. Um er
að ræða vandað og skemmtilegt hús sem gæti hentað
mörgum. Laust við kaupsamning. Verð 68.9 millj. 

Milli kl. 14-15. Björn tekur á móti gestum.

FANNAFOLD 157. OPIÐ HÚS Í DAG KL 17-17:30.

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast. - Kristín Pétursdóttir, lögg. fast. - Ásmundur Skeggjason lögg. fast.

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00 
Kársnesbraut 123, Kópavogi 

Til sýnis í dag skemmtilegt einbýlishús á einni
hæð ásamt bílskúr. Húsið er 127,8 fm og bíl-
skúrinn 32 fm, alls 159,8 fm. Rúmgóður bílskúr
með hita, rafmagni og snyrtingu, hefur verið not-
aður sem vinnustofa listamanns og mætti auðveld-
lega útbúa litla íbúð. Stór, skjólsæl og sólrík lóð og
mjög gott bílastæði. Þetta er eign sem bíður upp á
ýmsa möguleika. Verð 39,9 millj. Húsið er til
sýnis í dag á milli kl. 14 og 15. Upplýsingar
veitir Runólfur frá Höfða í   síma 892 7798.

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Fr
u

m

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

Glæsilegar 3ja - 4 ra herbergja íbúðir með frábæru
útsýni. Eign sem vert er að skoða.. 
Allar nánari upplýsingar veita Baldvin Ómar í síma

898 1177 og Skúli í sími 848 0275

Fr
u

m

Baldvin Ómar Magnússon - Löggildur fasteignasali

Baldvin Ómar 
Lögg. fasteignasali

Gulaþing 10-12
Kópavogi 

OPIÐ HÚS Í DAG 
Sunnudag 18. maí 2008 KL. 15- 16
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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 Kirkman/Scott

Ég vil bara 
fá klippingu 

sem er 
auðvelt að 
halda við. 

Það var einu 
sinni falleg 
prinsessa...

Sem hitti 
fallegan 
prins...

og svo lifðu þau 
hamingjusöm 

til æviloka!

Ansans! Viltu líka 
heyra 

miðjuna?

SLAP!SLAP!

Á!

Jæja! Sá sem kast-
aði þessum 
er dauður! 

Ég skal - 

Hæ, Palli!
Er 

eitthvað 
að?

Þetta hljóð 
sem þú heyrir 

eru tilfinn-
ingar mínar 

að skipta um 
gír án þess að 

kúpla.

Ma...

Mi...

Mu... 

OHH.
Maður getur víst 
ekki þóst mala. 

Er eitt-
hvað að?

Lóa vill ekki 
beygja fótlegg-
ina svo ég geti 
skipt á henni.

Fáðu hana 
bara til að 
hlæja, þá 
gerir hún 
hvað sem 

er... 

Sjáðu bara
Dújú! 

Dújúpp! 
Dújúpp!

- fliss -

Ja hérna 
hér.

Dújúpp! 
Dújúpp! 
Þetta er 
snilld!

Þetta getur 
ekki verið...

ÞRÓUNARVERKEFNI

Útflutningsráð og Hönnunarmiðstöð Íslands auglýsa eftir 
umsóknum fyrirtækja um þátttöku í þróunarverkefninu Frá hönnun 
til útflutnings. Markmið verkefnisins er að leiða saman hönnuði og 
fyrirtæki í samvinnu um hönnun og framleiðslu á útflutningsvörum.

Tilgangur verkefnisins og áherslur eru eftirfarandi:
 • að efla þátt hönnunar innan framleiðslufyrirtækja.
 • að innleiða sýn hönnunar við þróun á vöru og þjónustu.
 • að skapa ný tækifæri í útflutningi.

Þátttakendur í verkefninu fá 50% mótframlag vegna kostnaðar við 
vinnu hönnuðar samkvæmt úthlutunarreglum. Fagráð velur fyrirtæki 
úr hópi umsækjenda.

Fagráð verkefnisins skipa: Helga Viðarsdóttir framkvæmdastjóri 
markaðssviðs 66° Norður, Halla Helgadóttir framkvæmdastjóri 
Hönnunarmiðstöðvar Íslands og Hrafnkell Birgisson Félagi vöru- og 
iðnhönnuða.

Verkefnið stendur í 8 mánuði frá því að þátttakendur hafa verið valdir 
og verða niðurstöðurnar kynntar á sérstakri sýningu. Umsóknarfrestur 
fyrirtækja er til 24. september nk. 

Nánari upplýsingar og móttaka umsókna:
Ásgerður Jóhannsdóttir, verkefnisstjóri, asgerdur@utflutningsrad.is
Hermann Ottósson, forstöðumaður, hermann@utflutningsrad.is
Upplýsingar fást einnig í síma 511 4000.

FRÁ HÖNNUN TIL ÚTFLUTNINGS

www.utflutningsrad.is

Ég þarf yfirleitt að vera í sérlega 
góðu skapi til þess að geta og 
nenna að stíga fæti inn í 

hrikalega stórar búðir eða 
verslunarmiðstöðvar. Reyndar 
finnst mér nauðsynlegt að vera 
vel upplögð fyrir allar 
verslunar ferðir, hvort sem það 
er aldur eða bara eitthvað 
tilfallandi sem veldur því. Það er alveg 
nauðsynlegt að hafa góðar birgðir af 
orku þegar lagt er upp í slíka leiðangra, 
enda eru staðir eins og Kringlan og 
Smáralindin einhverjar mestu orkusugur 
sem til eru. Og á þessum síðustu og 
verstu tímum eru búðir yfir höfuð þannig 
að þær soga ekki bara úr manni orku 
heldur líka lífsvilja – það er allt svo 
brjálæðislega dýrt! Þess vegna hef ég 
gert sem minnst af því að fara í búðir 
undanfarna mánuði. Það er ágætis 
sparnaðarráð, því ef þú veist ekki 

hvað er til í búðunum, þá veistu ekki 
heldur hvort þig langar í það.

Í vikunni varð ég þó að gera 
undantekningu á þessari reglu til 
þess að kaupa innflutningsgjöf. 
Það er ekkert sérstaklega góð 
hugmynd að fara illa sofin og 
orkulítil í húsbúnaðarleiðangur 
á föstudagseftirmiðdegi. Eftir 

að hafa keyrt á milli borgarenda 
í mismunandi húsbúnaðarbúðir, til þess 
að skoða hluti í íbúðir – sem ég á ekki, og 
húsgögn og húsbúnað – sem ég hef ekki 
efni á, var gjöfin loksins fundin. Og það 
í minnstu búðinni, með fæstu hlutunum, 
sem einfaldaði hlutina mikið. Þetta kom 
sér einstaklega vel því nú þarf ekki að 
eyða heilum föstudögum í ráf á milli búða 
fyrir næstu innflutningspartí, sem er 
eitthvað sérstaklega mikið af nú á 

haustdögum, og get tekið lengra frí frá 
Kringlunni og Smáralind.

Orkusugur

NOKKUR ORÐ
Þórunn 

Elísabet
 Bogadóttir
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ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

DEATH RACE kl. 5:50D - 8D - 10:20D 16

DEATH RACE kl. 5:50 - 8 - 10:20 VIP
TROPIC THUNDER kl. 5:50 - 8 :10- 10:30 16

SVEITABRÚÐKAUP kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 L

STAR WARS kl. 1:30 - 3:40 L

THE MUMMY 3 kl. 1:30 - 8 12

DARK KNIGHT kl. 5:40 - 8:30  - 10:20 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40D L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

GET SMART kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

DEATH RACE kl. 8:10D - 10:30D 16

GET SMART kl. 3:40 - 5:50D - 8D - 10:10 L

STAR WARS kl. 1:40D - 3:50D - 6D L

DARK KNIGHT kl. 10:10 12

WALL-E  m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40D L

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

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 L

DEATH RACE kl. 8 - 10:10 7

GRÍSIRNIR ÞRÍR m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

MAMMA MÍA syngja með sýn kl. 5:50 L

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 L

SVEITABRÚÐKAUP kl. 3:40 - 5:50 - 8 L

THE ROCKER kl. 10:10 7

DEATH RACE kl. 6 - 8 - 10 16

STAR WARS kl. 2 - 4 L

SVEITABRÚÐKAUP kl. 4 - 6 - 8 L

WALL-E m/ísl. tali kl. 2 L

GET SMART kl. 10 L

DEATH RACE kl. 8 - 10 16

SVEITABRÚÐKAUP kl. 6 - 8 L

GRÍSIRNIR ÞRÍR m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

TROPIC THUNDER kl. 10:10 16

WALL-E m/ísl. tali           kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

STEP BROTHERS kl. 2, 4, 6, 8 og 10 12

GRÍSIRNIR ÞRÍR - ÍSL. TAL kl. 2 og 4 L

TROPIC THUNDER kl. 6, 8 og 10.15 16

MAMMA  MIA kl. 2, 4, 6 og 9 L

500 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG

����
L.I.B Topp5.is/FBL

����
DV

����
S.V – MBL.

FRÁ SNILLINGUNUM SEM FÆRÐU FRÁ SNILLINGUNUM SEM FÆRÐU
OKKUR TALLADEGA NIGHTSOKKUR TALLADEGA NIGHTS

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

7
7
16
L
L
L

STEP BROTHERS kl. 6 - 8 - 10
TROPIC THUNDER kl. 8 - 10.10
MAMMA MIA     kl.3.40- 6
GRÍSIRNIR 3 kl.3.20-  4.40 

7
16
L
L

STEP BROTHERS kl.1 - 3.15 - 5.45 - 8 - 10.15
STEP BROTHERS LÚXUS kl. 1 - 3.15 - 5.45 - 8 - 10.15
TROPIC THUNDER kl. 5.30 - 8 - 10.30
MAKE IT HAPPEN kl.1 - 4 - 6 - 8 - 10.10
MAMMA MIA kl.1 - 3 - 5.30 - 8 - 10.30
GRÍSIRNIR 3 kl.1 - 3

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

7
L
12
L
L
L

STEP BROTHERS kl.3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
SVEITABRÚÐKAUP kl. 3.30 - 5.45 – 8 – 10.15 
SKRAPP ÚT  kl. 8 - 10
MAMMA MIA kl.3 - 5.30  - 8 - 10.30
MAMMA MIA SING - A - LONG kl.8
GRÍSIRNIR 3 kl.4 5%

5%

SÍMI 551 9000

L
7
16
12
16
L
L

MAKE IT HAPPEN kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.20
THE ROCKER kl. 8 - 10.20
X - FILES kl. 8
SKRAPP ÚT kl. 4 - 6 - 8 - 10 
THE STRANGERS kl. 10.20
GRÍSIRNIR 3 kl. 4 - 6
HÁVERULEIKI kl. 4 - 6

SÍMI 530 1919

FRÁ BEN STILLER KEMUR EIN KLIKKAÐASTA 
GRÍNMYND ÁRSINS!

-L.I.B.TOPP5.IS/FBL -DV-S.V., MBL

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG! 
3 VIKUR Á TOPPNUM Í USA!

Langstærsta mynd ársins 2008

90.000 manns.

Frábæra teiknimynd fyrir alla 
fjölskylduna með íslensku tali.

Hið klassíka ævintýri um 
grísina þrjá og úlfinn í nýrri 
og skemmtilegri útfærslu.

FRÁ SNILLINGUNUM SEM FÆRÐU 
OKKUR TALLADEGA NIGHTS

550kr.

fyrir börn

650kr.

fyrir fullorðna

Beyoncé Knowles segist í nýju 
viðtali við tímaritið Marie Claire 
vera þreytt á því að vera popp-
stjarna. Söngkonan kveðst vera 
komin með ógeð á því að vera álit-
in lítið meira en „sæta stelpan“ og 
segist vilja annað og meira en að 
eiga nokkra poppsmelli og leika í 
Hollywood-myndum á borð við 
Austin Powers og Dreamgirls. 

„Ég er þreytt á því að vera popp-
stjarna. Ég vil ekki vera sæt 
stelpa. Mér finnst ég hafa áorkað 
miklu og finnst ég vera mikils 
virt, sem er mér meira virði en 
nokkur verðlaun eða plötusala,“ 
segir Beyoncé, en bætir því við að 
henni finnist „það bara ekki nóg 
að vera poppstjarna“.

Beyoncé endurtekur það sem 
hún hefur áður sagt, að hún vilji 
að sín verði minnst sem goðsagnar 
í tónlistarsögunni. Hún kveðst 
viss um að næsta hlutverk hennar 
muni breyta miklu. Söngkonan fer 
með hlutverk tónlistarkonunnar 
rómuðu, Ettu James, í myndinni 
Cadillac Records, en meðal mót-
leikara hennar eru Adrien Brody 
og Mos Def. 

„Ég hef lengi sagt að mig lang-
aði að gera eitthvað sem er meira 
á alvarlegu nótunum. Fólki á eftir 
að bregða. Þetta er algjör and-
stæða við mig. Hlutverkið tók 
mjög á mig tilfinningalega. Ég var 
uppgefin,“ segir Beyoncé um 
reynsluna. 

Þreytt á að vera poppstjarna

VILL ANNAÐ OG MEIRA Beyoncé bindur 
vonir við að myndin Cadillac Records 
muni breyta því að fólki finnist hún vera 
„sæta stelpan“. NORDICPHOTOS/GETTY

Lynne Spears hefur skrifað 
bók um uppvaxtarár dóttur 
sinnar, söngkonunnar Britn-
ey Spears. Þar kemur meðal 
annars fram að Britney hafi 
farið að neyta áfengis þrett-
án ára gömul og eiturlyfja 
skömmu síðar. 

Bók Lynne Spears, sem heitir því 
fagra nafni Through the Storm, 
kemur út í Bandaríkjunum 16. sept-
ember og á eflaust ekki eftir að 
fegra samband hennar og 
dóttur innar sérstaklega mikið. 
Þar skrifar Lynne meðal ann-
ars um uppvaxtarár Britn-
eyjar, sem hún segir eiga 
stóran þátt í erfiðleikum 
hennar síðustu ár. 

Lynne segir frá því að 
Britney hafi fyrst neytt 
áfengis þrettán ára gömul, 
skömmu eftir að hún gekk 
til liðs við Mickey Mouse 
Club-sjónvarpsþáttinn á 
Disney-stöðinni. Ári 
eftir það mun Britney 

hafa snúið aftur heim til Kentwood 
í Louisiana, þar sem hún gekk í 
menntaskóla í eitt ár og missti, að 
sögn Lynne, meydóminn fjórtán 
ára gömul. Aðeins ári eftir það hélt 
Britney til Los Angeles til að taka 
upp myndband við smellinn Baby 
One More Time, og þar segir móðir 
hennar söngkonuna fyrst hafa neytt 
eiturlyfja. Þegar Britney var sex-
tán ára var hún svo gripin með 
kókaín og kannabis í fórum sínum í 
einkaflugvél.

Lynne kveðst þá harma þá 
ákvörðun að leyfa umboðs-

mönnum að taka stjórnina á 
ferli Britneyjar og leyfa að 

dóttir hennar væri mark-
aðssett sem einhvers 
konar kynlífsleikfang í 
kynþokkafullum 
myndböndum á borð 
við Baby One More 

Time. Hún sjái líka 
eftir því að leyfa 
Britney að stunda 
kynlíf með þáver-
andi kærasta 
sínum, Justin 
Timberlake, en 
halda því fram 
opinberlega að 
hún væri hrein 
mey. „Lynne 
hélt að Britn-
ey væri ást-
fangin og að 
Justin væri 

góður fyrir hana,“ segir vinur fjöl-
skyldunnar. 

Britney hefur gefið lítið út um 
væntanlega bók móður sinnar en 
setur í staðinn stefnuna á að standa 
sig á VMA-verðlaunahátíðinni sem 
fram fer í Los Angeles annað kvöld. 
Hún mun opna hátíðina ásamt kynn-
inum Russell Brand, en á meðal 
þeirra sem þar munu koma fram er 
fyrrverandi samstarfskona Britn-
eyjar úr Mickey Mouse Club. 
Christina Aguilera mun syngja á 
hátíðinni og kynna nýtt lag og vænt-
anlega Best of-plötu sína. 

Óregla á unglingsárum

LEYSIR FRÁ SKJÓÐUNNI Lynne Spears 
uppljóstrar ýmsu um uppvaxtarár dóttur 
sinnar, Britney Spears, í bókinni Through 
the Storm, sem kemur út í mánuðinum.

NORDICPHOTOS/GETTY

ÓREGLA Samkvæmt Lynne 
mun Britney hafa byrjað að 
drekka þrettán ára gömul og 
nota eiturlyf aðeins tveimur 
árum síðar.

TILBOÐSVERÐ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3.40 BORGARBÍÓ Frábær teiknimynd fyrir 
alla fjölskylduna með 

íslensku tali.

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.4 HÁSKÓLABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

KL.3.20 & 4.40 BORGARBÍÓ

KUNG FU PANDA ísl. tali
kl. 1.30 í Álfabakka
kl. 1.30 í Kringlunni 

WALL-E með íslensku tali
kl. 1.30 í Álfabakka
kl. 1.30 í Kringlunni 
kl. 2 Akureyri, kl. 1.30 í Keflavík og kl.1.30 á Selfossi

laugardag og sunnudag
SparBíó 550krSparBíó 550kr

MUMMY 3
kl. 1:30 í Álfabakka

STAR WARS
kl. 1.30 í Álfabakka
kl. 1.40 í Kringlunni
kl. kl. 2 á Ak.

GET SMART
kl. 1:30 í Álfabakka
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Kanye West fór ekki leynt með óánægju 
sína á MTV-tónlistarmyndbandaverðlauna-
hátíðinni í fyrra, þegar hann vann ekki 
þann fjölda verðlauna sem hann hafði búist 
við. Auk þess var hann mjög ósáttur við 
hve atriði hans fór fram á litlu sviði og í 
kjölfarið sagðist hann aldrei ætla að mæta 
aftur á umrædda verðlaunahátíð. Svo virð-
ist þó sem honum sé runnin reiðin því hann 
hefur nú boðað komu sína á MTV-verð-
launahátíðina sem fer fram í kvöld. Þar 
mun hann koma fram, en atriði hans verður 
lokaatriði kvöldsins. Óljóst er hvers vegna 
Kanye skipti um skoðun, en háar greiðslur 
fyrir tónlistaratriði hans hafa ef til vill átt 
hlut í máli.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Sunnudagur 7. september 

➜ Tónleikar

20.00 TÍBRÁ 
tónleikaröð 
Salarins í 
Kópavogi Sérstakir 
hátíðartónleikar 
þar sem Kristín 
Jónína Taylor 
píanóleikari flyt-
ur verk Þorkels 
Sigurbjörnssonar 
tónskálds. Salurinn, Hamraborg 6, 
Kópavogi.

➜ Sýningar

Helgi K. Pálsson innanhúsarkitekt 
sýnir handgerða leikfangabíla á 
skörinni hjá Handverki og Hönnun, 
Aðalstræti 10. Sýningin stendur til 17. 
september og er opin alla virka daga 
frá kl. 9-18, fimmtudaga til kl. 22 og 
um helgar frá 12-17.

➜ Uppboð

19.00 Gallerí Fold gengst fyrir 
listmunauppboði á sunnudagskvöld 
í Súlnasal Hótels Sögu. Skoða má 
verkin á www.myndlist.is.

➜ Myndlist

14.00 Vatnsberi Sýning á vatns-
litamyndum ellefu listamanna. Í dag 
mun Aðalsteinn Ingólfsson sýningar-
stjóri vera með leiðsögn um sýning-
una. Ásmundarsafn, Sigtúni.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

SKIPTI UM SKOÐUN Kanye West ætlar að koma 
fram á MTV-verðlaunahátíðinni þrátt fyrir óánægju 

sína eftir hátíðina í fyrra.

Geirfuglarnir hafa verið starfandi 
síðan 1991, en Árni Bergmann er 
þeirra fjórða plata. Áður hafa 
komið út Drit (1998), Byrjaðu í 
dag að elska (1999) og Tímafiskur-
inn (2001). Tónlistin á Árna Berg-
mann er popp í sígildum stíl. Text-
arnir eru mikilvægir, þeir eru allir 
á íslensku og margir skemmti-
legir.

Platan byrjar vel. Heavy Metal 
Queen er fínn poppslagari, Næst-
síðasti geirfuglinn eftir Valgeir 
Guðjónsson er ekta léttur rokk-
smellur í anda höfundarins. Byrj-
unin á laginu og fílingurinn minn-
ir á Dylan-lagið All Along the 
Watchtower. Þriðja lagið Hraðar 
og það fjórða, Af hverju? eru líka 
mjög flott og Ekkert grín vinnur 
á.

Það eru fjórtán lög á Árna Berg-
mann og platan missir aðeins flug-
ið eftir því sem líður á hana. Það 
eru samt fínir hlutir inn á milli 
bæði í laga- og textagerð, útsetn-
ingum og spilamennsku. Geirfugl-
arnir nota raddir, strengjavél og 
aukahljóðfæri eins og mandólín 
og harmonikku af smekkvísi. 
Söngurinn kemur líka ágætlega út 
í þessu samhengi þó að þeir félag-
ar séu ekki neinir stórsöngvarar. 

Fyrir utan fyrstu fimm lögin 
eru lögin Allt sem við áttum og 
Ekkert mál í uppáhaldi hjá mér, 
það fyrra er afar vel heppnuð lítil 
poppperla og það síðarnefnda ein-
kennist af hressandi gítarleik.

Það er ekki hægt að tala um 
Árna Bergmann án þess að minn-
ast á nafnið og umslagið. Umslagið 

er unnið upp úr bókarkápunni á 
Geirfuglunum eftir Árna frá 1982. 
Frábær hugmynd og hönnunin 
stendur vel fyrir sínu. 

Á heildina litið er þetta ágæt 
plata. Eins og fyrr segir er hún í 
sígildum poppstíl og nær þess 
vegna kannski ekki að verða mjög 
spennandi tónlistarlega. Maður 
gapir ekki yfir ferskleikanum, 
enda varla tilgangurinn. Lögin eru 
svolítið misjöfn að gæðum, en 
platan stendur samt vel fyrir sínu 
sem sígild íslensk poppplata með 
fínum textum.  Trausti Júlíusson

Sígilt íslenskt popp

TÓNLIST
Árni Bergmann
Geirfuglarnir

★★★
Þó að lögin séu svolítið misjöfn að 
gæðum og hér sé ekki verið að finna 
upp hjólið þá stendur Árni Bergmann 
vel fyrir sínu sem sígild poppplata 
með fínum íslenskum textum.

Kanye snýr aftur

Íslenskir kvikmyndaáhugamenn 
geta nú í fyrsta sinn kosið um 
áhorfendaverðlaun Evrópsku 
kvikmyndaverðlaunanna sem 
verða afhent í 21. sinn í Kaup-
mannahöfn 6. desember. Frétta-
blaðið er stuðningsaðili kvik-
myndaverðlaunanna en þetta 
verður í fyrsta sinn sem verð-
launahátíðin er haldin á Norður-
löndunum.

Á vefsíðunni Vísir.is getur fólk 
valið bestu evrópsku myndina og 
stendur kosningin yfir til 31. 
október. Hægt verður að velja úr 
tólf kvikmyndum sem voru sýnd-
ar í að minnsta kosti þremur lönd-
um Evrópu síðasta árið. 

Upphafsmaður Evrópsku kvik-
myndaverðlaunanna var sænski 

leikstjórinn Ingmar Bergman en 
núverandi formaður er Þjóðverj-
inn Wim Wenders sem hefur leik-
stýrt myndum á borð við París 
Texas, Himininn yfir Berlín og 
heimildarmyndina Buena Vista 
Social Club. 

Þess má geta að Rúnar Rúnars-
son er tilnefndur til kvikmynda-
verðlaunanna fyrir stuttmynd sína 
Smáfuglar, sem tekur einnig þátt í 
forvali fyrir Óskarsverðlaunin 
sem verða afhent í vor.

Kosið um áhorfendaverðlaun

INGMAR BERGMAN Sænski leikstjórinn, 
sem lést á síðasta ári, er upphafsmað-
ur Evrópsku kvikmyndaverðlaunanna 

sem verða afhent í Kaupmannahöfn 6. 
desember.

Jafnréttisþing í Mosfellsbæ 
18. september 2008

Dagskrá:

Fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar stendur fyrir jafnréttisþingi sem haldið verður í Hlégarði í Mosfellsbæ fi mmtud-
aginn 18. september 2008. Þingið er haldið til heiðurs Helgu J. Magnúsdóttur í samvinnu við Kvenfélagasam-
band Íslands og Kvenréttindafélag Íslands. Helga fæddist 18. september 1906, en bæjarstjórn Mosfellsbæjar 
hefur samþykkt að fæðingardagur hennar verði árlegur jafnréttisdagur í bæjarfélaginu. Á þessu ári eru 50 ár 
síðan Helga settist fyrst kvenna í stól oddvita í Mosfellsbæ. Hún lét meðal annars málefni kvenna sig varða, 
var formaður Kvenfélagasambands Gullbringu- og Kjósarsýslu 1948-1966, formaður Kvenfélags Lágafellssók-
nar 1951-1964, í varastjórn Kvenfélagasambands Íslands 1953 síðan í aðalstjórn þess og formaður 1963-1977. 

13:00   Setning, Jóhanna B. Magnúsdóttir formaður fjölskyldunefndar.
13:10   Ávarp, Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar.
13:20    Hver var Helga J. Magnúsdóttir? Salóme Þorkelsdóttir fyrrverandi  hreppsnefndarmaður í 
  Mosfellsbæ, alþingismaður og forseti Alþingis.
13:40    Bökum betra samfélag. Er j í kvenfélag?  Sigurlaug Viborg forseti  
  Kvenfélagasambands Íslands.
14:00   Áhrif kvenna í sveitarstjórn:  Guðrún Helga Brynleifsdóttir bæjarfulltrúi  Seltjarnarness.

Fyrirspurnir

14:20   Kaffi 
14:40   Hlutdeild kvenna í sveitarstjórnum: Auður Styrkársdóttir forstöðumaður  
  Kvennasögusafns Íslands.
15: 00   Konur í verkum Halldórs Laxness: Dagný Kristjánsdóttir prófessor. 
15:20   Fyrirspurnir og umræður
15:30   Afhending jafnréttisviðurkenningar Mosfellsbæjar
15:40 -17:00  Móttaka í boði Mosfellsbæjar

Námskeiðsgjald kr. 3.500,-

Þátttaka tilkynnist í Þjónustuver Mosfellsbæjar s. 525 6700 eða á netfangið mos@mos.is  
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sport@frettabladid.is

heyra allt skýrt skynja allt rétt upplifa lífsins gildi

Samefling gerir gæfumuninn

Nýju ReSound Ziga heyrnartækin eru samefld þannig að þau skila meiru en nemur samanlagðri virkni 
þáttanna sem í þeim eru.

Með Ziga geturðu vænst þess að heyra á notalegan og eðlilegan hátt vegna þess að þau hafa 
framúrskarandi hljóðgæði, eru mjög þægileg og hraðvirk og með mikla aðlögun að þörfum notandans.

Fáðu ReSound Ziga til reynslu í nokkra daga, nánari upplýsingar á www.heyrn.is

Byrjaðu sem fyrst að njóta sameflingar! Tímapantanir 534-9600

Í góðra vina hópi njótum við þess að ...

HEYRNARÞJÓNUSTAN

Heyrnarþjónustan Heyrn ehf. Hlíðasmára 11, 201 Kópavogur, sími 534 9600, heyrn@heyrn.is

FÓTBOLTI Það verða enn og aftur 
þjálfaraskipti hjá kvennaliði 
Breiðabliks eftir tímabilið þar 
sem Vanda Sigurgeirsdóttir mun 
láta af þjálfun liðsins en hún tók 
við fyrir þetta sumar og stoppaði 
stutt við í Kópavoginum að þessu 
sinni. Vanda segir erfitt að labba 
út frá þessum skemmtilega hópi 
en aðstæður hafi gert það að verk-
um að hún átti ekki annarra kosta 
völ.

„Ég er í doktorsnámi í tóm-
stundafræðum og er á leið utan til 
Ítalíu eftir áramót. Í þessu námi 
þarf að vera eina önn í erlendum 
háskóla. Ég er lektor og þá getur 
maður fengið rannsóknarleyfi 
sem ég hef fengið og ég er á leið í 
þetta leyfi núna og fjölskyldan 
kemur með mér. Þegar ég tók við 
Blikaliðinu hafði ég fengið þetta 
rannsóknarleyfi sem ég þá færði 
aðeins en það er ekkert hægt að 
fresta þessu lengur. Ég varð því að 
kýla á þetta núna,“ sagði Vanda en 
hún segir stelpurnar hafa sýnt 
ákvörðun hennar skilning.

„Það er með miklum trega sem 
ég hætti að þjálfa þetta lið og 
finnst það mjög leiðinlegt. Það 
hefur verið ofboðslega gaman að 
þjálfa þennan hóp og leiðinlegt að 
vera ekki með þeim áfram. Þetta 
eru það skemmtilegar stelpur. 
Þess vegna er þetta erfið ákvörðun 

en að sama skapi óhjákvæmileg,“ 
sagði Vanda.

Hún er búsett á Sauðárkróki en 
hefur verið í bænum í sumar út af 
þjálfarastarfinu. Hún starfar 
þess utan við Háskóla Íslands þar 
sem hún kennir í fjarnámi. 
Aðstoðarmaður hennar, Jóhannes 
Karl, sá því um æfingar fram í 

maí þegar hún kom í bæinn.
„Það var líka orðið of mikið að 

vera í þessu öllu þrennu – að 
þjálfa, vera í fullri vinnu sem og í 
doktorsnámi. Þjálfun er meiri 
vinna en margur gerir sér grein 
fyrir,“ sagði Vanda sem segist þó 
ekki vera hætt að þjálfa. „Ég vil 
alls ekkert útiloka að ég sé hætt að 

þjálfa. Mér finnst mjög gaman að 
þjálfa og sérstaklega þegar maður 
er með svona góðan hóp og í sumar. 
Reyndar hef ég verið mjög heppin 
með þá hópa sem ég hef þjálfað í 
gegnum tíðina. Svo er mun 
skemmtilegra að þjálfa núna þar 
sem aðstæður hafa batnað svona 
mikið. Nú getur maður stoppað 
æfingar án þess að allir drepist úr 
kulda,“ sagði Vanda.

Ekki liggur fyrir hver muni taka 
við af Vöndu sem aðalþjálfari 
Blikaliðsins en Vanda segir Blik-
ana ætla að taka sér tíma í að finna 
rétta manninn.

„Blikarnir eru að vinna í málinu 
og ætla að vanda sig. Ég bind vonir 
við að Jóhannes Karl verði áfram í 
kringum hópinn en við höfum 
unnið mikið og vel saman. Það 
hafa verið tíð þjálfaraskipti hjá 
þessum stelpum og vonandi er 
hægt að halda áfram með það sem 
við höfum verið að vinna með. 
Jóhannes er þess utan góður þjálf-
ari. 

Ég segi að það sé spennandi 
tækifæri fyrir metnaðarfullan 
þjálfara að taka við þessu liði því 
ef Blikar halda þessum mannskap 
verður liðið illviðráðanlegt á 
næstu árum,“ sagði Vanda Sigur-
geirsdóttir, sem stýrir Blikum í 
síðasta skipti um næstu helgi.     
 henry@frettabladid.is

Hætti með trega að þjálfa liðið
Vanda Sigurgeirsdóttir segir það hafa verið erfiða en óhjákvæmilega ákvörðun að hætta að þjálfa kvenna-
lið Breiðabliks eftir aðeins eitt ár í starfi. Hún er á leiðinni til Ítalíu í nám í upphafi næsta árs.

Á FÖRUM Vanda Sigurgeirsdóttir stýrir kvennaliði Breiðabliks í síðasta skipti um 
næsta helgi. Hún segir það mjög leiðinlegt að þurfa að hætta að þjálfa liðið. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

> Logi skoraði tíu mörk

Logi Geirsson skoraði tíu mörk, þar af fimm úr vítaköst-
um, er Lemgo lagði Stralslunder, 33-24, í þýska hand-
boltanum í gær. Logi nýtti öll vítaköst sín í leiknum og 
byrjar sjóðheitur eftir Ólympíuleikana. Vignir Svavarsson 
skoraði eitt mark fyrir Lemgo en það var fyrsta mark hans 
fyrir félagið. Róbert Gunnarsson skoraði fjögur mörk fyrir 
Gummersbach sem vann góðan sigur á Nordhorn, 32-30. 
Alfreð Gíslason og lærisveinar hans í Kiel komust síðan 
á sigurbraut er Kiel lagði Balingen, 30-24, þar sem 
Stefan Lövgren skoraði ellefu mörk.

FÓTBOLTI Spænski miðjumaðurinn 
Cesc Fabregas hjá Arsenal segir 
að það væri sjálfsmorð fyrir 
ferilinn að ganga í raðir 
Manchester City. 

Fabregas er ein af fjölmörgum 
stórstjörnum sem hafa verið 
orðaðar við City síðan arabarnir 
ríku keyptu félagið.

Fabregas segist alls ekki hafa í 
hyggju að yfirgefa herbúðir 
Arsenal og hvað þá til þess að 
ganga í raðir City. 

„Það væri alveg glórulaust hjá 
mér að fara 21 árs gamall til 
City,“ sagði Fabregas.

Á meðal annarra leikmanna 
sem sagðir eru vera í skotlínunni 
hjá City eru Fernando Torres og 
Cristiano Ronaldo en forráða-
menn City hafa gefið í skyn að 
þeir væru tilbúnir að greiða 135 
milljónir punda fyrir þjónustu 
Portúgalans.   - hbg

Cesc Fabregas:

Sjálfsmorð að 
fara til City

FABREGAS Hefur engan áhuga á Man. 
City. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Scott Duxbury, fram-
kvæmdastjóri West Ham, sagði 
við breska fjölmiðla í gær að leitin 
að nýjum stjóra West Ham væri á 
ágætis róli og að félagið beindi nú 
sjónum sínum að fimm eða sex 
knattspyrnustjórum.

Eins og kunnugt er hefur Alan 
Curbishley sagt starfi sínu lausu 
eftir ósætti við stjórn og eigendur 
félagsins en Curbishley líkaði ekki 
starfsaðferðir þeirra. 

Þeir sem helst eru taldir koma 
til greina í starfið eru Slaven Bilic, 
Gerard Houllier, Roberto Manc-
ini, Roberto Donadoni, Morten 
Olsen og Gianfranco Zola. Ekki 

einn Englendingur á þessum lista.
Duxbury staðfesti að starfsvið-

töl myndu fara fram á næstu 
dögum en vildi ekkert gefa upp 
um nöfn þeirra manna sem félagið 
ætlaði sér að ræða við.

„Viðtölin eru í gangi og við erum 
með okkar lista. Það munu fara 
fram viðtöl um helgina,“ sagði 
Duxbury.

Eini einstaklingurinn sem hefur 
sóst eftir starfinu opinberlega er 
Ítalinn Paolo Di Canio sem lék 
með liðinu á árum áður við góðan 
orðstír. Hann er ekki talinn 
líklegur til að hreppa hnossið.  

  - hbg

West Ham leitar að arftaka Alans Curbishley:

Fimm eða sex stjór-
ar koma til greina

TIL HAMRANNA? Slaven Bilic er sterklega orðaður við West Ham. NORDIC PHOTOS/GETTY

Valsstelpur halda áfram að gera það gott í Evrópukeppni félagsliða 
en í gær unnu þær sinn annan leik í riðlakeppninni. 
Mótherjinn að þessu sinni var slóvakíska liðið Sala og 
það reyndist engin fyrirstaða fyrir sprækar Valsstelpur 
sem unnu öruggan stórsigur, 6-2. Margrét Lára 
Viðarsdóttir skoraði þrennu fyrir Val og þær Málfríður 
Erna Sigurðardóttir, Kristín Ýr Bjarnadóttir og Sif Atladóttir 
bættu við hinum mörkunum.

„Við höfðum séð þær spila áður og þær voru í raun 
mun skipulagðari gegn okkur en við áttum von á. Voru 
með sex eða sjö stelpur í vörninni og því frekar erfitt að 
brjóta þær niður. Svo þegar fyrsta markið kom var eftir-
leikurinn auðveldari. Það eru ágætis leikmenn í þessu liði 
en allar ellefu kannski ekki allar nógu góðar,“ sagði Katrín 
Jónsdóttir, fyrirliði Valsliðsins, sem var einna svekktust með 
að liðið hefði fengið á sig tvö mörk í leiknum. 

„Mér fannst við betri á móti Cardiff. Það var 34 stiga hiti 
núna og það hafði áhrif. Það var erfitt að hlaupa og nokkur 
þreyta undir lokin en ekkert alvarlegt.“

Katrín segir að aðstæður í Slóvakíu séu alveg ágætar en 
hún er sjálf ýmsu vön eftir mörg ár í boltanum. Helst sé 

þó hægt að kvarta yfir því að það sé engin loftkæling í 
herbergjunum.

„Þetta er fínt. Það er hægt að borða matinn og sofa í 
rúmunum. 

Þetta er þó ekkert lúxushótel. Æfingavöllurinn mætti 
reyndar vera aðeins betri en keppnisvöllurinn er fínn. Við 

höfum það fínt og viljum ekki kvarta of mikið. Það er reyndar 
óheyrilega heitt á herbergjunum þar sem það vantar loftkæling-
una. Við sofum því bara með sængurverin. Ég hef farið í margar 
ferðir og upplifað margt verra en þetta,“ sagði Katrín létt.

Lokaleikur Valsliðsins í keppninni er á þriðjudaginn gegn 
Holon frá Ísrael og Katrín segir að Valsliðið eigi að klára það 
dæmi og fara taplaust í gegnum riðilinn.

„Ef við spilum okkar leik þá eigum við að vinna. Við ætlum 
okkur að vinna þennan leik enda teljum við okkur vera með 
töluvert betra lið. Takmarkið var að fara í gegnum þennan riðil 

og það hefur ekkert breyst,“ sagði Katrín Jónsdóttir.

KVENNALIÐ VALS Í KNATTSPYRNU:  Í FRÁBÆRU FORMI OG RÚLLUÐU UPP SALA FRÁ SLÓVAKÍU Í GÆR

Teljum okkur eiga að vinna þessa leiki
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Rúta, golf og glæsilegt hlaðborð 
á Hraunsnefi

Glannatilboð!

Upplýsingar og pantanir
í síma 899 2694

Skemmtilegar 
dagsferðir fyrir 

fyrirtæki og hópa

Arsenal 
ferðir í 
haust 

Úrval Útsýn býður upp á ferðir á alla heimaleiki Arsenal í haust. 
Miðarnir á völlinn eru í hinum stórglæsilegu Club Level sætum og innifela 3 

rétta máltíð fyrir leik ásamt drykkjum, sem og drykkjum í hálfl eik 
og aðgang að Club Level stofum eftir leikinn. 

Allar ferðirnar miðast við 3 nátta gistingu og er fl ogið með Icelandair í 
áætlunarfl ugi til London. Hægt er að stytta eða lengja ferðir eftir hag hvers og 

eins, enda er ekki fl ugvallarakstur eða fararstjórn innifalin í verði. 
Verðið miðast  við 3 nátta gistingu á 4 stjörnu hóteli í miðborg London, fl ug, 

fl ugvallarskatta  og miða  á völlinn og er á mann í tvíbýli. 

Ferðirnar fram að áramótum eru sem hér segir 
Arsenal v Hull   27. september  94.500 kr. Laust 
Arsenal v Everton  18. október  99.500 kr. Nokkur sæti laus 
Arsenal v Tottenham 29. október 84.500 kr. 
(ath. eingöngu gisting í eina nótt, enda leikurinn í miðri viku) 
Arsenal v Man.Utd 8. nóvember 119.500 kr. Uppselt 
Arsenal v A.Villa 15. nóvember 99.500 kr. Laust 
Arsenal v Wigan 6.desember 99.500 kr. Laust 
Arsenal v Liverpool 20. desember 119.500 kr. Nokkur sæti laus 

Bókanir og nánari upplýsingar á 
www.uu.is eða með því að senda 

tölvupóst á tonsport@uu.is

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

FORMÚLA 1 Bretinn Lewis Hamilton 
verður á ráspól í belgíska kapp-
akstrinum í dag. Hamilton „stal“ 
ráspólnum af aðalkeppinaut 
sínum, Felipe Massa, á elleftu 
stundu í gær. Heikki Kovalainen 
er síðan þriðji og Kimi Räikkönen 
fjórði. Nick Heidfeld náði fimmta 
besta tímanum og Fernando 
Alonso þeim sjötta.

Þetta er fimmti ráspóll 
Hamiltons á tímabilinu og sá ell-
efti á ferlinum. Hann leiðir keppni 
ökumanna með sex stiga mun og 
var mjög glaðbeittur á blaða-
mannafundi eftir að hafa náð rás-
pólnum dýrmæta í gær.

„Liðið gerði engin mistök og ég 
gerði engin mistök. Mér líður frá-
bærlega,“ sagði Hamilton og 
brosti í kampinn. Eftir að hafa 
komið frá Valencia var mér og 

okkur ljóst að það var verk að 
vinna. Mér hefur aldrei liðið svona 
vel og er að berjast við að halda 
aftur af brosinu. Þetta verður 
hörkukeppni og ekkert unnið þó 
svo að við höfum landað besta tím-
anum að þessu sinni.“

Felipe Massa var yfirburða-
maður á æfingum á föstudeginum 
og mætti því til leiks með sjálfs-
traustið í botni í gær en náði ekki 
að keyra á sama hraða og 
Hamilton.

„Við vitum ekkert hvað McLaren 
er að setja af bensíni á bílana sína 
en þeir eru greinilega gríðarlega 
sterkir. Þetta verður löng keppni 
og það skiptir miklu máli að byrja 
fremst. Vonandi náum við okkar 
besta í sjálfri keppninni,“ sagði 
Massa.  

  - hbg

Lewis Hamilton á ráspól í Belgíu í dag:

Aldrei liðið svona vel

KÁTUR Lewis Hamilton var ánægður með aksturinn sinn í gær.  
 NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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www.flugskoli.is

Námskeiðið hefst 6. október og lýkur um miðjan febrúar. 

Umsóknarfrestur er til 14. september. Allar nánari upplýsingar á www.flugskoli.is

Flugumferðarstjóra
Grunnnámskeið

Flugskóli Íslands er hluti af Tækniskólanum, skóla 

atvinnulífsins. Tækniskólinn er nýr framsækinn 

framhaldsskóli sem byggir á traustum grunni 

Fjöltækniskóla Íslands og Iðnskólans í Reykjavík.

FÓTBOLTI Robson de Souza, betur þekktur sem 
Robinho, varð á dögunum dýrasti leikmaður 
enska boltans þegar Manchester City pungaði 
út 32,5 milljónum punda fyrir Brasilíumanninn 
knáa.

Hinn 24 ára gamli Robinho ólst upp í fátækra-
hverfinu Parque Bitaru í útjaðri Santos í Bras-
ilíu og byrjaði snemma að spila fótbolta. Hann 
var aðeins níu ára gamall þegar hann sló í gegn 
á Futsal-móti og fór í framhaldinu að æfa með 
unglingaliði stórliðsins Santos, sem var þá 
undir stjórn goðsagnarinnar Pelé. 

Robinho skrifaði undir fyrsta atvinnumanna-
samning sinn við Santos þegar hann var átján 
ára gamall og keppnistímabilið 2002-2003 lék 
hann 24 leiki með liðinu og skoraði níu mörk. 
Hann var í kjölfarið valinn í brasilíska lands-
liðið og hefur leikið með því allar götur síðan. 

Fyrir keppnistímabilið 2004-2005 var hann 
farinn að draga að sér mikla athygli frá stærstu 
félögunum í Evrópu en Santos vildi ekki selja 
hann. Brasilíska félagið gat þó ekki haldið 
aftur af stórliði Real Madrid, sem keypti hann 
á tæplega tuttugu milljónir punda í júlí árið 
2005.

Robinho skoraði átta mörk á sinni fyrstu 

leiktíð tímabilið 2005-6 með Real Madrid en 
tímabilið 2006-7 lenti hann upp á kant við knatt-
spyrnustjórann Fabio Capello og varð að sætta 
sig við að sitja á varamannabekknum löng-
um stundum. Hann endaði þó leiktíðina 
vel og átti sinn þátt í að Real Madrid 
varð spænskur meistari.

Robinho fór á kostum hjá Real 
Madrid tímabilið 2007-2008 undir 
stjórn Þjóðverjans Bernd Schuster 
skoraði ellefu mörk fyrir félagið, 
sem varði spænska titilinn eftir 
harða samkeppni við Villarreal og 
Barcelona.

Ósætti við forráðamenn 
Real Madrid
Eftir tímabilið 2007-2008 
varð Robinho sterklega 
orðaður við félagsskipti 
til Chelsea þar sem fyrr-
verandi landsliðsþjálfari 
hans hjá Brasilíu, Luiz 
Felipe Scolari, var kominn 
við stjórnvölinn. Robinho 
taldi til nokkrar ástæður 
fyrir því af hverju hann 
vildi yfirgefa herbúðir 
Real Madrid í nýlegu við-
tali.

„Forráðamenn vildu ekki 
halda nógu mikið í mig til 
þess að ég væri sannfærður um 
að vera áfram. Þeir reyndu 
meðal annars að nota mig í 
skiptum fyrir Cristiano Ron-
aldo, leikmann Manchester 
United. Þar sem þeir vildu 
ekki treysta á mig sá ég enga 
framtíð hjá félaginu. Það 
særði mig líka mjög mikið 
þegar Ramon Calderon, for-
seti Real Madrid, vildi ekki 
leyfa mér að leika á Ólympíu-
leikunum. Ég grét þegar 

hann bannaði mér það, ég grét ekki til þess að 
fá að fara frá félaginu,“ segir Robinho.

Chelsea varð hins vegar að sætta sig við að 
missa Robinho í hendurnar á Manchester City 

á lokadegi félagsskiptagluggans. Robinho 
var gagnrýndur hvívetna fyrir að velja 

City og þar á meðal af brasilíska goðinu 
Pelé, en Robinho svaraði því fullum 
hálsi.

„Ég tek gagnrýni Pelé að sjálfsögðu til 
greina þar sem hann er konungur knatt-

spyrnunnar en ég held samt að 
hann myndi gera nákvæm-

lega það sama ef hann 
væri í mínum sporum. 

Það hjálpaði mér 
líka að taka ákvörð-

unina að ég þekki 
bæði Jó og 

Elano, leik-
menn City, 
sem hvöttu 
mig ein-
dregið til 
þess að 

ganga til liðs 
við félagið,“ segir 

Robinho.
Það verður forvitnilegt að 

fylgjast með Robinho reyna 
að skapa sér nafn í enska bolt-
anum en til þess þarf hann 
heldur betur að standa undir 

nafni. Sem allra dýrasti leik-
maður í sögu enska boltans.

 omar@frettabladid.is

Sá dýrasti í sögu enska boltans
Brasilíumaðurinn Robinho varð dýrasti leikmaðurinn í sögu ensku knattspyrnunnar þegar hann gekk 
óvænt í raðir Manchester City. Robinho er fyrsta púslið í meistaraliði hinna arabísku eigenda félagsins.

DÝRASTUR Augu 
margra verða á Brasilíu-
manninum Robinho 
hjá Man. City í vetur.  

 NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Dýrustu leikmennirnir
Topp 10 í ensku úrvalsdeildinni:

1. Robinho (Man. City)  £32,5m
2. D. Berbatov (Man. Utd) £30,75m
3. A. Shevchenko (Chelsea)  £30m
4. R. Ferdinand (Man. Utd)  £29,1m
5.  J. S. Veron (Man. Utd.) £28,1m
6.  M. Essien (Chelsea)  £24,43m
7. D. Drogba (Chelsea)  £24m
8. W. Rooney (Man. Utd.)  £23m
9. Wright-Phillips (Chelsea)  £21m
10. F. Torres (Liverpool)  £20m

FÓTBOLTI Dr. Sulaiman Al-Fahim og fjárfest-
ingarfélagið Abu Dhabi United Group hefur 
komið eins og stormsveipur inn í ensku 
úrvalsdeildina með yfirtöku sinni á 
Manchester City. 

Dr. Sulaiman Al-Fahim heitir þrjátíu og 
eins árs gamall milljarðamæringur frá 
Sameinuðu arabísku furstadæmunum sem 
fer fyrir fjárfestingarfélaginu Abu Dhabi 
United Group (ADUG) er keypti á dögunum 
ráðandi eignarhlut í enska úrvalsdeildar-
félaginu Manchester City. 

Al-Fahim á sjálfur bakgrunn í fasteigna-
braski sem hann hefur stundað með miklum 
móð frá átján ára aldri og auðgast mjög við 
það. Hann er nú stjórnarformaður í ört vax-
andi fasteignaveldinu Hydra sem á eignir 
bæði í Abu Dhabi og Dubai jafnt og utan 
Sameinuðu arabísku furstadæmanna. 

Það sem gerir fjárfestingarfélagið ADUG 
hins vegar eins voldugt og raun ber vitni 
eru tengsl þess inn í konungsfjölskylduna 
í Abu Dhabi, ríkasta af furstadæmunum 
sjö. 

Breskir fjölmiðlar voru fljótir að 
líkja Al-Fahim við Roman Abramov-
itsj, hinn rússneska eiganda Chelsea, 
en sannleikurinn er fjarri sanni. 
Fjárhagslegur slagkraftur Al-
Fahim og fjárfestingarfélagsins 
ADUG er sagður vera allt að því 
tíu sinnum meiri en hjá Abramov-
itsj.

Al-Fahim, sem hefur verið kall-
aður svar araba við Donald 
Trump, er allt annað en hlédræg-
ur og kann vel við sig í sviðsljós-
inu. Hann stýrir sínum eigin 

raunveruleikaþætti, sem er ekki 
ólíkur bandaríska þættinum The 
Apprentice með Trump, og hefur 
sést á forsýningum og veislum 
með þekktar Hollywood-skvísur á 
borð við Pamelu Anderson og 
Demi Moore upp á arminn. 

Hann er enn fremur yfirlýs-
ingaglaður með afbrigðum og 
hefur nú þegar, eftir nokkurra 
daga setu við stjórnvölinn hjá 
City, gert enskum fjölmiðlum 

sem og knattspyrnustjóranum Mark Hughes 
markmið sín ljós.

„Markmið okkar eru ósköp einföld. Við 
ætlum að gera Manchester City að stærsta 
félagi í ensku úrvalsdeildinni. Við verðum 
að eyða miklum peningum til þess að fá 
bestu leikmenn heims til City því leik-
mannahópurinn er fjarri því að vera nógu 
sterkur eins og er. 

Nú eru peningarnir hins vegar til staðar 
og það má gera ráð fyrir því að bestu leik-
menn heims kosti að meðaltali þrjátíu millj-
ónir punda hver um sig. Ætli við þurfum 
ekki að minnsta kosti eina átján slíka. Þá 
fyrst getum við talað um að vinna meistara-
deild Evrópu,“ sagði Al-Fahim í nýlegu við-
tali við dagblaðið Daily Mirror og verður 
áhugavert að sjá hvort hann eyði 540 millj-
ónum punda í nýja leikmenn. - óþ

Það er um fátt annað rætt á Englandi þessa dagana en innkomu olíufurstanna frá Arabíu í ensku knattspyrnuna:

Nýr eigandi City er svar araba við Donald Trump

STÓRHUGA Dr. Sulaiman Al 
Fahim ætlar að gera Manchester 
City að stærsta félagi heims. 
Talið er að hann muni kaupa 
fjölda manna fyrir áður óséðar 
upphæðir í boltanum. 

 NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Skotar ollu miklum 
vonbrigðum í opnunarleik sínum í 
9. riðli í undankeppni HM. Þeir 
töpuðu úti gegn Makedónum, 1-0, 
og þóttu úrslitin sanngjörn. Það 
var Naumoski sem skoraði eina 
mark leiksins á 5. mínútu en bæði 
þessi lið eru í riðli Íslands.

George Burley, landsliðsþjálf-
ari Skota, lét tapið ekki slá sig út 
af laginu og virtist ekki alveg 
vera sammála því að hans menn 
hefðu verið daprir í leiknum.

„Mér fannst við vera frábærir í 
síðari hálfleik,“ sagði Burley 
bjartsýnn. „Annars er ég eðlilega 
vonsvikinn með úrslitin í leiknum 
en við sýndum hugrekki, anda og 
gæði og liðið átti meira skilið en 
ekkert úr þessum leik.“

Skotar fara nú til Íslands og 
mæta Íslendingum á Laugardals-
velli á miðvikudag.

„Við sýndum í þessum leik að 
við getum vel sótt stig á útivelli 
og ætlum okkur stig í Reykjavík,“ 
sagði Burley.   - hbg

Mótherjar Íslands:

Makedónar 
lögðu Skota

DAPURT Lærisveinar George Burley í 
skoska landsliðinu þóttu arfaslakir í 
Skopje í gær. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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27 millj

Fallegt útsýni 
og gróin lóð.

270 Kjós.

Sumarhús við Meðalfellsvatn 
Einstaklega fallegt heilsárshús að Flekkudalsvegi 
15 við Meðalfellsvatn. Húsið stendur nálægt 
vatninu, mikið og fallegt útsýni yfir vatnið. Stór 
pallur með heitum potti. Kamína í stofu. Allt 
innbú getur fylgt með í kaupunum. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 12:00-16:00

64,9 millj
6
280
1973
Glæsileg eign

200 Kópavogur

Álfhólsvegur  133A 
Glæsilegt  6 herbergja einbýlishús á tveimur 
hæðum með innbyggðum tvöföldum bílskúr. 
Útgengi er frá stofu og sjónvarpsherbergi á pall 
og þaðan út í suður garð. Mjög snyrtileg aðkoma 
og fallegur garður. Eign sem vert er að skoða

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 16:00-16:30

45,9 millj
7
255,6
1985
Endaraðhús.

109 Reykjavík

Bakkasel 31 
Fallegt endaraðhús á góðum stað í Breiðholti. 
Fimm svefnherbergi, rúmgóð stofa með parket 
á gólfi með  útgengi út á svalir. Kjallarinn er 
rúmgóður og auðvelt að breyta í sér íbúð. Mikið 
og fallegt útsýni. Eign sem vert er að skoða.  

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 16:00-16:30

51,9 millj.
4
164,10 fm
2001
Parhús á einni 
hæð.

112 Grafarvogur

Barðastaðir  47
Glæsilegt og einstaklega vandað parhús á einni 
hæð með bílskúr á besta stað í Grafarvogi. 
Útgengi út á stóran og skjólgóðan pall út frá 
stofu með frábæru útsýni. Hiti í stétt og bílaplani. 
Sjón er sögu ríkari. 

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 14:00-14:30

4
106,3 fm
1950

105  Reykjavík

Drápuhlíð 27
Einstaklega sjarmerandi efri- sérhæð með sérinn-
gangi.  Íbúðin sem skiptist í 2 stofur, 2 herbergi, 
hol, eldhús og baðherbergi er öll upprunaleg og 
þarfnast viðhalds.  Stofur og herbergi eru mjög 
rúmgóð sem og eldhús. Sjón er sögu ríkari.

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 15:00-15:30

4
137,2 fm
1997
Bílskúr

200 Kópavogur

Gnípuheiði 1 
Rúmgóð og vel skipulögð íbúð með sér inngangi 
og bílskúr. Frábært útsýni er úr íbúðinni. Vand-
aðar innréttingar og gólfefni,  þvottahús innan 
íbúðar. Sólskáli út frá eldhúsi. Suður svalir.  Stutt 
í alla almenna þjónustu skóla, leikskóla.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 17:00-17:30

4
98,8 fm
1956
Góð 
staðsetning.

107 Reykjavík

Hjarðarhagi  28 
Einstaklega fallegt heilsárshús að Flekkudalsvegi 
15 við Meðalfellsvatn. Húsið stendur nálægt 
vatninu, mikið og fallegt útsýni yfir vatnið. Stór 
pallur með heitum potti. Kamína í stofu. Allt 
innbú getur fylgt með í kaupunum. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 14:00-14:30

31,9 millj.
4
119,4 fm
2003
Endaíbúð

201 Kópavogur

Hlynsalir 5-7 
Vel skipulögð og falleg eign í salahverfi í 
Kópavogi í nýlegri lyftublokk. Sérinngangur af 
svölum ásamt stæði í bílageymslu. Fallegar 
eikarinnréttingar á baðherbergi og eldhúsi. Eik-
arparket á gólfum. Frábært útsýni.   

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 17:00-17:30

37,9 millj.
4
149 fm
1997
Bílskúr

201 Kópavogur

Kópalind 12 
Rúmgóð og vel skipulögð íbúð með sér inngangi 
og bílskúr innst í botnlanga. Vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni.  Vestur svalir með góðu útsýni. 
Gengið inn beint frá götu. Stutt í alla almenna 
þjónustu skóla, leikskóla.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 16:00-16:30

3
77,7 fm
1950
Fjórbýli

105  Reykjavík

Langholtsvegur 136
Falleg og tölvert endurnýjuð 3ja herb risíbúð. 
Íbúðin er skráð 77,7 fm en er töluvert stærri þar 
sem stórt risloft er ekki skráð inní í fm. Eldhús 
með nýrri innrétt. og flísum á gólfi. Fallegt 
plastparket. Baðherbergi flísalagt. Ris panelklætt.

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 16:00-16:30

3
86,7 fm
1943
Einbýlishús.

107 Reykjavík

Lágholtsvegur  15
Fallegt einbýlishús á besta stað í vesturbæ 
Reykjavíkur með frábæru útsýni. Eignin skiptist 
í gang, eldhús, baðh., stofu, borðst. og tvö 
herb. Húsið er klætt að utan með Steniplötum. 
Bílskúrsr. Miklir möguleikar, frábær staðsetning.  

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 14:00-14:30

29,5 millj.
4
94,1 fm
1944
Frábær 
staðsetning.

101 Reykjavík

Sólvallagata 41
Virkilega falleg og vel skipulögð eign á 1. hæð á 
góðum stað. Eldhúsið er með sérhannaðri innrétt-
ingu með innbyggðum ísskáp og uppþvottavél. 
Parket á gólfum nema gangi, eldhúsi og baðher-
bergi en þar eru flísar á gólfum. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 15:00-15:30

15,5 millj.
2
55,1 fm
1978

111 Reykjavík

Spóahólar 14
Björt og falleg 2ja herb íbúð á 3. hæð í litlu 
fjölbýli.  Húsið ný viðgert og málað að utan. 
Snyrtileg sameign. Stutt í alla almenna þjónustu 
og fallegt útivistasvæði í göngufæri.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 15:00-15:30

31,4 millj.
4
124,1 fm
2001
Frábær 
staðsetning.

201 Kópavogur

Jötunsalir 2 - Bjalla 303
Björt og vel skipulögð íbúð á 3 hæð ásamt stæði 
í bílageymslu í góðu lyftuhúsi. Allar innréttingar 
úr Kirsuberjavið. Fallegt eikarparket á gólfum.
Rúmgóð herbergi. Eign sem vert er að skoða.  

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 17:00-17:30

25,7 millj.
3
99,7 fm
2001
Lækkað verð.

201 Kópavogur

Jötunsalir 2 - Bjalla 301
Rúmgóð og vel skipulögð íbúð ásamt stæði í 
bílageymslu í góðu lyftuhúsi. Frábær staðsetning 
í Kópavogi stutt í alla almenna þjónustu skóla, 
leikskóla og sundlaug. Herbergin og stofan eru 
mjög rúmgóð með eikarparketi á gólfi.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 17:00-17:30
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BYRJUNARLIÐIÐ
Kjartan Sturluson markvörður 5
Hefði átt að gera betur í öðru marki Norðmanna en greip vel inn í á lokamínútunum.
Grétar Rafn Steinsson, hægri bakvörður 7
Fékk á sig ódýrt víti en var fyrir utan það mjög öruggur og skilaði góðum leik.
Kristján Örn Sigurðsson miðvörður 9
Hélt Carew nær alveg niðri og steig varla feilspor í leiknum. Ósérhlífinn og bjargaði oft á tíðum á ögur-
stundu.
Hermann Hreiðarsson miðvörður 8
Las leikinn vel, var baráttuglaður og stjórnaði vörninni eins og herforingi.
Bjarni Ólafur Eiríksson, vinstri bakvörður 6
Varðist vel á köflum í leiknum og skilaði boltanum ágætlega frá sér.
Birkir Már Sævarsson, hægri kantur 8
var öruggur á boltanum, varðist vel og var óþreytandi í hlaupum sínum upp kantinn.
Stefán Gíslason, tengiliður 6
Fann sig ágætlega á sínum gamla heimavelli, sérstaklega í síðari hálfleik.
Aron Einar Gunnarsson, tengiliður 6
Virkaði stressaður framan af leik og tapaði boltanum í tvígang á hættulegum stöðum. En vann sig vel inn 
í leikinn og komst ágætlega frá sínu.
Eiður Smári Guðjohnsen sóknartengiliður 8
Skoraði gull af marki og lét vel til sín taka á köflum í leiknum.
Emil Hallfreðsson, vinstri kantur 7
Var mjög líflegur þegar hann fékk boltann og átti góða stoðsendingu á Heiðar í fyrsta marki Íslands.
Heiðar Helguson, sóknarmaður 8
Baráttuglaður að vanda og vann vel úr þeim boltum sem bárust til hans.

INN AF BEKKNUM
68. mín., Pálmi Rafn Pálmason fyrir Aron Einar 6
Vann vel fyrir liðið og náði að lífga upp á sóknarleikinn með góðum sendingum.
74. mín., Guðmundur Steinarsson fyrir Emil -
85 mín., Veigar Páll Gunnarsson fyrir Heiðar   -

EINKUNNIR ÍSLENSKU LEIKMANNANNA

Ullevaal, áhorf.: 17.254

Noregur Ísland

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  15–16 (4–3)
Varin skot Rune 1 – Kjartan 2
Horn 4–2
Aukaspyrnur fengnar 13–11
Rangstöður 2–1

1-0 Steffen Iversen, víti (36.)
1-1 Heiðar Helguson (39.)
2-1 Steffen Iversen (50.)
2-2 Eiður Smári Guðjohnsen (69.)

2-2
Alon Yeffet (7)

NOREGUR-ÍSLAND
ÓMAR ÞORGEIRSSON
skrifar frá Osló
omar@frettabladid.is

FÓTBOLTI Dagskipun landsliðsþjálf-
arans Ólafs Jóhannessonar á Ulle-
vaal-leikvanginum var svo að 
heita einföld; halda markinu 
hreinu eins lengi og unnt er og 
nýta þau sóknarfæri sem liðinu 
byðust. Það gekk að mestu leyti 
eftir þar sem Íslendingar náðu 
jafntefli, 2-2, gegn Norðmönnum 
sem voru fyrir leikinn taldir mun 
sigurstranglegri.

Íslenska liðið mætti ákveðið til 
leiks og Emil Hallfreðsson náði 
góðri rispu upp vinstri kantinn 
strax á 2. mínútu. Í framhaldi af 
því voru Norðmenn þó meira með 
boltann, eins og við var að búast, 
en íslenska liðið var hreyfanlegt, 
lokaði svæðum vel og gaf fá færi á 
sér. 

Helsta sóknarvopn Norðmanna 
var háar sendingar inn á vítateig 
Íslendinga og liðið leitaði mjög að 
Steffen Iversen, sem átti greini-
lega að flikka boltanum á þá John 
Carew og Thorstein Helstad. 
Fyrsta alvöru færi Noregs kom 
einmitt upp úr slíkri samvinnu; 
Iversen kom boltanum á Carew 
inn fyrir íslensku vörnina en skot 
Carews hitti ekki markið. Íslensku 
varnarmennirnir voru annars vel 
á tánum sem lýsir sér kannski best 
í því að fyrsta skot Norðmanna á 
íslenska markið kom ekki fyrr en 
eftir rúmar tuttugu og fimm mín-
útur.

Á móti kemur að sóknarþungi 
Íslands var vart teljanlegur en 
menn reyndu að sækja hratt fram 
þegar við átti eins og upp var lagt 
fyrir leikinn.

Það dró til tíðinda á 36. mínútu 
þegar enn ein langa sendingin kom 
inn á vítateig Íslands, ætluð Thor-
stein Helstad í það skiptið. Hann 
gerði sig líklegan til þess að taka 
við boltanum en Grétar Rafn 

Steinsson tók helst til of hressi-
lega og hélt honum í heljargreip-
um og dómarinn sá sig tilneyddan 
til þess að dæma vítaspyrnu. 

Lítið við því að segja og Iversen 
fór á vítapunktinn, sendi Kjartan í 
vitlaust horn og skoraði af öryggi 
við gríðarleg fagnaðarlæti á Ulle-
vaal og gríðarlegan létti Norð-
manna inni á vellinum.

Það hefði verið auðvelt fyrir 
íslenska liðið að detta niður við 
mótlætið en það var ekki á dag-
skránni. Íslendingar fengu auka-
spyrnu á vallarhelmingi Norð-
manna stuttu síðar. Emil tók 
spyrnuna og hitti beint á kollinn á 
Heiðari Helgusyni, sem skallaði 
boltann í netið og jafnaði leikinn, 
1-1 og þannig stóðu leikar þegar 

flautað var til hálfleiks. 
Byrjunin á síðari hálfleik var 

ekki það sem íslenska liðið þurfti. 
Fredrik Winsnes átti háa sendingu 
inn á teiginn þar sem Iversen vann 
skallaeinvígið við Bjarna Ólaf 
Eiríksson og kom boltanum í netið, 
2-1. Markið hlýtur hins vegar að 
skrifast að stórum hluta á Kjartan 
í markinu, sem hikaði í úthlaupinu 
og var herfilega staðsettur þegar 
fremur laus skallinn kom á 
markið.

Norðmenn tvíefldust við markið 
og virkuðu líklegir til þess að bæta 
við marki. Það kom því skemmti-
lega á  óvart þegar Íslendingar 
jöfnuðu leikinn á 69. mínútu. Brot-
ið var á Heiðari og aukaspyrna 
dæmd rétt fyrir utan vítateigs 
Norðmanna. Eiður Smári mætti á 
vettvang og gjörsamlega klíndi 
boltnum í markhornið hægra 
megin, óverjandi fyrir Rune Jar-
stein í markinu. Glæsilegt mark 
og leikar jafnir á ný.

Íslendingar komust svo gremju-
lega nálægt því að komast yfir í 
leiknum á 86. mínútu þegar vara-
maðurinn Veigar Páll Gunnarsson 
átti skot í stöng úr sinni fyrstu 
snertingu eftir góðan undirbúning 
Eiðs Smára.

Sóknaraðgerðir Norðmanna 
fjöruðu svo út hver af annarri uns 
dómarinn flautaði til leiksloka. 
Niðurstaðan 2-2 jafntefli og Íslend-
ingar geta vel við unað með að 
komast strax á blað í riðlinum. 
Leikur liðsins gefur fögur fyrir-
heit upp á framhaldið að gera í 
riðlinum. 

Frábært stig hjá Íslandi í Osló
Íslendingar sóttu mikilvægt stig á útivelli gegn Norðmönnum í fyrsta leik liðanna í undankeppni HM 2010. 
Baráttuglaðir Íslendingar gáfust aldrei upp og komu tvisvar til baka eftir að hafa lent undir í leiknum.

STIGI FAGNAÐ Markaskorarar Íslands – Eiður Smári og Heiðar Helguson – fagna hér 
á Ullevaal-leikvanginum í gær ásamt Birki Má Sævarssyni. NORDIC PHOTOS/AFP

FRÁBÆR ENDURKOMA Heiðar skoraði 
og fiskaði svo aukaspyrnuna sem síðara 
mark Íslands kom úr. NORDIC PHOTOS/AFP

BARÁTTA Birkir Már Sævarsson er hér í baráttunni við John Arne Riise. Birkir átti fínan 
leik líkt og flestir íslensku leikmannanna. NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Ólafur var einkar léttur í 
bragði eftir leikinn gegn Norð-
mönnum í gær og augljóslega í 
skýjunum með jafnteflið.

„Það er frábært að koma tvisvar 
sinnum til baka og ná í eitt stig á 
erfiðum útivelli. Dugnaðurinn og 
viljinn í mönnum var til fyrir-
myndar. Mér fannst við reyndar 
falla aðeins of mikið til baka á 
köflum í leiknum en að öðru leyti 
var þetta fínt,“ segir Ólafur.

Ólafur kvað fátt hafa komið sér 
á óvart í leik norska liðsins.

„Við komum vel undirbúnir til 
leiks og þeir komu okkur ekki á 
nokkurn hátt á óvart. Við vorum 
alveg klárir á því hvernig þeir 

myndu spila. Varnarleikur okkar 
var mjög sannfærandi í leiknum 
og þar áttu allir góðan leik. En það 
er líka ýmislegt sem þarf að laga í 
okkar leik og við þurfum að fara 
yfir það fyrir næsta leik,“ segir 
Ólafur.

Ólafur viðurkennir að það sé 
mikill léttir að vera kominn strax 
á blað í riðlinum.

„Það er mjög þægilegt að við 
séum strax komnir með stig, svo 
ekki sé talað um að leikurinn hafi 
verið á útivelli. Ég sagði fyrir leik-
inn að ég yrði himinlifandi með 
eitt stig og það gekk sem betur fer 
upp. Við vorum líka nær því að 
vinna leikinn en þeir ef við tökum 

marktækifærið þegar Veigar Páll 
átti skot í stöng.“ 

Nú er stutt í næsta verkefni 
Íslands, leik gegn Skotum á Laugar-
dalsvelli, og Ólafur telur að það 
verði enn erfiðara en að mæta 
Norðmönnum.

„Skotar eru að mínu mati með 
betra lið en Norðmenn þannig að 
okkar bíður mjög erfiður leikur. 
En með sama vilja og sama hugar-
fari og við sýndum gegn Noregi 
getum við gert ýmislegt gegn 
Skotlandi,“ segir Ólafur. - óþ

Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari var ánægður með stigið sem Ísland sótti á Ullevaal-leikvanginn í gær:

Dugnaðurinn og viljinn var til fyrirmyndar

FÓTBOLTI Hermann Hreiðarsson 
átti fínan leik gegn Norðmönnum í 
gær og stýrði varnarleik íslenska 
liðsins með sóma. 

„Þetta var hörkuframmistaða 
hjá öllu liðinu og þetta var flott 
stig. Það sýnir gríðarlegan karakt-
er að koma til baka í tvígang og 
karakterinn kemur mér ekkert á 
óvart, þar sem ég veit alveg hvað 
býr í liðinu. En það er alltaf gaman 
að sýna það líka inni á vellinum,“ 
segir Hermann.

Hermann kvað íslenska liðið 
samt ekki hafa unnið neitt enn.

„Það var kominn tími á að við 
næðum að sýna almennilega hvað 
í okkur býr og mér fannst við vera 
að ná því að vissu leyti. En við 
unnum náttúrlega ekki leikinn og 
höfum ekki unnið neitt ennþá. 
Jafnteflið ætti hins vegar að gefa 
okkur sjálfstraust upp á framhald-
ið að gera. Og það sem mér fannst 
vera jákvæðast og standa upp úr 
er að við vorum að gera þetta fyrir 

hvorn annan og vinna saman sem 
lið. Menn geta því sofið vært í 

nótt,“ segir Hermann Hreiðars-
son.  - óþ

Hermann Hreiðarsson fyrirliði segir samvinnu liðsins hafa skilað stigi:

Ég veit vel hvað býr í þessu liði

LÉTTUR OG KÁTUR Það lá vel á Ólafi 
Jóhannessyni landsliðsþjálfara eftir 

leikinn í gær.  NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Heiðar Helguson var 
ekki lengi að finna mark andstæð-
inganna eftir rúmlega tveggja ára 
fjarveru frá landsliðinu. 

„Ég er mjög ánægður með að 
vera kominn aftur í landsliðið og 
við sýndum alvöru karakter í 
leiknum. Hann hefur svo sem 
alltaf verið til staðar í hópnum og 
liðinu en við höfum ekki alltaf 
verið að sýna hann inni á vellin-
um. Við gerðum það núna og 
getum byggt á því,“ segir Heiðar, 
sem varar þó við því að menn tapi 
sér í gleðinni strax.

„Við verðum náttúrlega að sýna 
áfram leik af þessu tagi og byggja 
á þessum leik, því ef við náum 
ekki að halda áfram á sömu braut 
gegn Skotum hefur þetta jafntefli 
gegn Norðmönnum litla merk-
ingu,“ segir Heiðar.  - óþ

Heiðar Helguson:

Alvöru karakter

FÓTBOLTI Kjartan Sturluson var 
virkilega sáttur með frammistöðu 
íslenska liðsins í gær.

„Það var mikivægt að ná strax í 
stig í riðlinum og heildarframmi-
staða liðsins var mjög góð,“ segir 
Kjartan, sem var úti á túni í öðru 
marki Norðmanna.

„Það er alltaf hægt að gera 
eitthvað betur. Það voru einhver 
útspörk sem fóru ekki þangað 
sem ég vildi að þau færu og hitt 
og þetta, en ég er í heildina mjög 
sáttur með mína framistöðu,“ 
segir Kjartan.  - óþ

Kjartan Sturluson:

Sáttur við sína 
frammistöðu
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VITA  |  Skútuvogi 13a  |  Sími 570 4444

VITA er í eigu Icelandair Group 
og flýgur með Icelandair 
á vit ævintýranna.

VITA er lífið

Skráðu þig í netklúbbinn - VITAferðir.is

Þú getur notað Vildarpunktana hjá okkur

Madonna di Campiglio 
og Canazei

á mann í þríbýli, 2 fullorðnir og 
1 barn, í 7 nætur, með hálfu fæði, 
á Hotel Grazía Plaza, brottför 24. jan.
Almennt verð: 119.995 kr.

NÝTT!

Njóttu lífsins í fegurð ítölsku Alpanna. 
Fylltu lungun af fersku fjallalofti áður en þú 
svífur niður brekkurnar með roða í kinnum 
af mjallhvítu fjöri og sól.

Brekkurnar bíða 
þín á Ítalíu
Beint morgunflug með 
Icelandair til Verona í vetur
24. og 31. janúar 

og 7., 14., 21. og 28. febrúar. 

Berið saman verð og gæði

Fararstjórar: Anna og Einar

Þú getur notað Vildarpunktana hjá okkur

Hjá VITA getur þú lækkað verðið á ferðinni þinni
um allt að 10.000 kr. með 15.000 Vildarpunktum. 
Auk þess eru veittir 2.500 Vildarpunktar fyrir allar 
keyptar ferðir í leiguflugi með VITA. Þannig öðlast 
þú stöðugt fleiri tækifæri til þess að njóta lífsins. 

Þú getur notað
Vildarpunktana
hjá okkur
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Verð frá 109.995 kr.
og 15.000 Vildarpunktar 

Undankeppni HM 2010

1. riðill
Albanía-Svíþjóð   0-0
Ungverjaland-Danmörk   0-0
Malta-Portúgal   0-4
- Almeida, Simao, Nani, sjálfsmark.
2. riðill
Moldavía-Lettland   1-2
Ísrael-Sviss   2-2
Lúxemborg-Grikkland   0-3
3. riðill
Pólland-Slóvenía   1-1
Slóvakía-Norður-Írland   2-1
Skrtel, Hamsyk - Durica, sjm.
4. riðill
Wales-Aserbaídsjan   1-0
Vokes (83.).
Liechtenstein-Þýskaland   0-6
- Podolski 2, Rolfes, Schweinsteiger, Hitzlsperger, 
Wetsermann.
5. riðill
Armenía-Tyrkland   0-2
- Sanli, Senturk.
Belgía-Eistland   3-2
Spánn-Bosnía  1-0
David Villa.
6. riðill
Úkraína-Hvíta Rússland   1-0
Shevchenko, víti (90.).
Andorra-England   0-2
- Joe Cole 2.
Króatía-Kasakstan   3-0
R. Kovac, Modric, Petric.
7. riðill
Rúmenía-Litháen   0-3
- Stankevicius, Mikollunas, Kalonas.
Serbía-Færeyjar   2-0
Zigic, sjálfsmark hjá Rógva Jacobsen.
Austurríki-Frakkland   3-1
Janko, Ivanschitz, sjálfsmark - Govou.
8. riðill
Georgía-Írland   1-2
Kenia - Doyle, Whelan.
Svartfjallaland-Búlgaría   2-2
Vucinic, Juvetic - Petrov, Georgiev.
Kýpur-Ítalía   1-2
Aloneftis - Natale 2 (seinna á 90. mín).
9. riðill
Makedónía-Skotland   1-0
Naumoski (5.).
Noregur-Ísland   2-2
Steffen Iversen 2 - Heiðar Helguson, Eiður Smári 
Guðjohnsen.

ÚRSLIT

FÓTBOLTI  Eiður Smári Guðjohnsen 
skoraði jöfnunarmark Íslands í 
gærkvöld og var vitanlega sáttur 
með markið.

„Ég bara smellhitti boltann. Það 
hjálpaði líka til að það var mikið af 
mannskap fyrir boltanum og 
markvörður Norðmanna tók eitt 
skref í vitlausa átt þar sem hann 
átti eflaust von á því að ég myndi 
reyna að skrúfa boltann yfir vegg-
inn. Það var gaman að sjá boltann 
liggja í netinu,“ sagði Eiður 
Smári.

Eiður kvað tíma til kominn að 
íslenska liðið næði að sýna sitt 
rétta andlit.

„Að koma á Ullevaal og ná jafn-

tefli er ekkert nema jákvætt og 
það sem stendur upp úr hvað við 
sýndum mikinn karakter. Við 
börðumst vel og baráttugleðin er 
að sjálfsögðu það sem á að ein-
kenna íslenska landsliðið og við 
náðum að sýna það og uppskárum 
samkvæmt því. 

Það var kominn tími á að liðið 
sýndi hvað í því býr og sýndi smá 
trú því það er fullt af góðum knatt-
spyrnumönnum í liðinu. Það gefur 
manni líka mikið þegar það geng-
ur eftir,“ sagði Eiður Smári.

Eiður Smári telur að jafnteflið 
sé klárlega eitthvað til að byggja á 
fyrir íslenska liðið.

„Það er kannski erfitt að segja 

að leikskipulag okkar hafi gengið 
hundrað prósent upp en þetta er 
klárlega eitthvað sem við þurfum 
að byggja á. Við náðum að nýta 
ágætlega svæðin á vellinum sem 
þeir skildu eftir og með smá 
heppni hefðum við jafnvel getað 
rænt öllum stigunum. 

Ég sagði það fyrir leikinn gegn 
Norðmönnum að það væri mjög 
mikilvægt fyrir okkur að ná ein-
hverju út úr þeim leik til þess að 
byggja á upp á framhaldið. Við 
náðum því svo sannarlega þannig 
að menn geta horft björtum augum 
fram á veginn,“ sagði Eiður Smári 
Guðjohnsen að lokum.  

 - óþ

Eiður Smári segir ekkert nema jákvætt við það að ná stigi gegn Norðmönnum:

Kominn tími til sýna smá trú

STERKUR Eiður Smári stóð sig vel í stöðu framliggjandi miðjumanns og skoraði síðan 
gull af marki. NORDIC PHOTOS/AFP

KÖRFUBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið tapaði fyrir Írum, 68-59, í 
Dublin í gær en leikurinn var 
liður í B-deild Evrópukeppninnar.

Íslenska liðið leiddi lengstum 
en slæmur endakafli varð því að 
falli. Pálína Gunnlaugsdóttir var 
stigahæst með 15 stig og Helena 
Sverrisdóttir kom næst með 12 
stig.   - hbg

Kvennalandsliðið í körfu:

Tap gegn Írum

PÁLÍNA GUNNLAUGSDÓTTIR Atkvæða-
mest í Dublin. 
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

08.00 The Greatest Game Ever Played

10.00 Failure to Launch

12.00 Wedding Crashers

14.00 Annapolis

16.00 The Greatest Game Ever Played

18.00 Failure to Launch

20.00 Wedding Crashers  Gamanmynd 
með Owen Wilson og Vince Vaughn í aðal-
hluverkum. 

22.00 The Wool Cap

00.00 Movern Callar

02.00 Palindromes

04.00 The Wool Cap

06.00 Mean Creek

08.00 Morgunstundin okkar  Í nætur-
garði, Pósturinn Páll, Friðþjófur forvitni, Nýi 
skólinn keisarans, Sígildar teiknimyndir, Fínni 
kostur, Fræknir ferðalangar, Lára og Sigga 
ligga lá.

11.00 Ungi kokkurinn  (e)

12.30 Silfur Egils

13.45 Danskeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva 2008  (e) 

16.05 Kraftaverk í móðurkviði  (e) 

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Ég trúi á stjörnu  (e)

17.45 Skoppa og Skrítla út um hvipp-
inn og hvappinn  (9:12) (e)

18.00 Stundin okkar  (e)

18.30 Pýsi er ennþá á sjó  (e)

19.00 Fréttir

19.35 Veður

19.40 Hr. Sigurbjörn Einarsson biskup 
- Minning  Sýnd verða Brot úr sjónvarps-
upptökum með herra Sigurbirni frá árunum 
1966 til 2008.

20.10 Út og suður  Gísli Einarsson 
heilsar uppá forvitnilegt fólk. 

20.40 Frelsisþrá  (Tropiques amers) 
(5:6) Franskur myndaflokkur frá 2006. 

21.35 Tvíburasystur  (De Tweeling) Hol-
lensk verðlaunamynd frá 2002 byggð á 
metsölubók eftir Tessu de Loo. Þetta er 
þroskasaga tvíburasystra sem eru aðskild-
ar eftir lát foreldra þeirra í Þýskalandi 1926. 
Önnur þeirra flyst til frændfólks í Hollandi 
og fær góðan aðbúnað en hin elst upp á 
kotbýli í Þýskalandi og býr við þröngan kost. 

23.50 Silfur Egils  (e)

01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Barney og 
vinir, Ofurhundurinn Krypto og Gulla og 
grænjaxlarnir.

08.05 Algjör Sveppi Sveppi vaknar 
allar helgar klukkan átta og sýnir börnunum 
skemmtilegar teiknimyndir með íslensku tali. 

09.35 Könnuðurinn Dóra 

10.00 Stóra teiknimyndastundin 

10.20 Bratz 

10.40 Ævintýri Juniper Lee 

11.05 Stuðboltastelpurnar 

11.30 Latibær (4:18) 

12.00 Hádegisfréttir

12.30 Neighbours

12.50 Neighbours

13.10 Neighbours

13.30 Neighbours

13.50 Neighbours

14.15 Chuck (1:13) 

15.00 Creature Comforts (7:7) 

15.25 Monk (12:16) 

16.10 Beauty and The Geek (7:13) 

16.55 60 minutes

17.45 Oprah

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.49 Íþróttir 

18.55 Veður 

19.10 Jamie‘s Chef (3:4) Jamie Oliver að-
stoðar lærisveina sína af veitingahúsinu Fift-
een við að setja á laggirnar þeirra eigin veit-
ingahús frá grunni. 

20.00 Women‘s Murder Club (12:13) 
Fjórar perluvinkonur sem vinna allar við 
morðrannsóknir. Ein er rannsóknarlögregla, 
önnur saksóknari, þriðja dánardómstjóri og 
sú fjórða er rannsóknarblaðakona. 

20.45 Numbers 

21.30 The Tudors (6:10) Önnur þáttaröð 
einnar metnaðarfyllstu sjónvarpsþáttaraðar 
síðari ára um Hinrik VIII Englandskonung. 

22.25 The Wire (12:13) Hörkuspennandi 
myndaflokkur sem gerist á strætum Balti-
more í Bandaríkjunum þar sem eiturlyf eru 
mikið vandamál og glæpaklíkur vaða uppi.

23.25 Hotel Babylon (4:8) 

00.20 The Passion of the Christ 

02.25 Women‘s Murder Club (12:13) 

03.10 Numbers 

03.55 The Tudors (6:10) 

04.45 60 minutes 

05.30 Fréttir

12.15 Endursýnt valið efni frá liðinni 
viku  Endursýnt á klukkustunda fresti.

20.45 Gönguleiðir  Þáttur um áhugaverð-
ar gönguleiðir á Íslandi. Endursýnt kl. 21.45 
og 22.45.  

09.05 NFL Upphitun fyrir leiki helgarinnar í 
NFL fótboltanum. 

09.25 Kaupþings mótaröðin 2008

10.20 Formula 3 Sýnt frá Formúlu 3 en 
það þessu sinni var keppt á hinni fornfrægu 
Silverstone braut í Bretlandi. 

10.50 F1: Við rásmarkið Hitað upp fyrir 
Formúlu 1 kappaksturinn. 

11.30 Formúla 1 2008 Bein útsending frá 
Formúlu 1 kappakstrinum í Belgíu.

14.15 PGA mótaröðin Útsending frá 
BMW Championship mótinu í golfi. 

16.15 Undankeppni HM 2010 Noreg-
ur - Ísland. 

18.10 Timeless Íþróttahetjur eru af öllum 
stærðum og gerðum. 

18.35 Inside the PGA

19.00 PGA mótaröðin Bein útsending 
frá lokadeginum á BMW Championship mót-
inu í golfi en þangað mæta margir af sterk-
ustu kylfingum heims.

22.00 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.

22.40 Undankeppni HM Útsending frá 
leik Andorra og Englendinga í undankeppni 
HM.

13.50 Masters Football UK Masters 
cup er vinsæl mótaröð en þar taka þátt 32 
lið skipuð leikmönnum sem gerðu garðinn 
frægan á árum áður í ensku úrvalsdeildinni.

16.15 Premier League World 2008/09 
Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum.

16.45 PL Classic Matches  Newcastle - 
Man Utd, 01/02. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

17.15 PL Classic Matches  Man. United - 
Newcastle, 02/03.

17.45 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik West Ham og Blackburn í ensku úrvals-
deildinni.

19.25 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Aston Villa og Liverpool í ensku úr-
valsdeildinni.

21.05 PL Classic Matches  West Ham 
Utd - Manchester Utd.

21.35 PL Classic Matches  Arsenal - Ev-
erton, 01/02.

22.05 Masters Football 

10.35 Vörutorg

11.35 MotoGP - Hápunktar  Sýndar 
svipmyndir frá síðustu keppni í MotoGP.

12.35 Dr. Phil  (e)

14.50 High School Reunion  (e)

15.40 Á allra vörum  (e)

15.55 Stand up to Cancer  (e)

16.45 The Biggest Loser  (e)

17.35 Britain’s Next Top Model  (e)

18.25 Design Star  (e)

19.15 The IT Crowd  (e)

19.45 America´s Funniest Home Vid-
eos  Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar 
sem sýnd eru fyndin myndbrot sem venju-
legar fjölskyldur hafa fest á filmu. 

20.10 Robin Hood  (3:13) Bresk þátta-
röð fyrir alla fjölskylduna um hetjuna Hróa 
hött, útlagann sem rænir þá ríku til að gefa 
hinum fátæku. Hópur ungra stráka verð-
ur vitni að því að Guy Gisborne er að prófa 
nýjan brynvaðan búning sem gerir hann 
næstum ósigrandi. 

21.00 Law & Order: SVU  (4:22) 
Bandarísk sakamálasería um sérdeild lög-
reglunnar í New York sem rannsakar kyn-
ferðisglæpi. Mæðgur eru myrtar á hrotta-
fenginn hátt og böndin berast að heimils-
lausum manni sem er nátengdur einum úr 
rannsóknardeildinni.

21.50 Swingtown  (4:13) Ögrandi þátta-
röð sem gerast árið 1976 þegar diskótón-
listin var að ryðja sér til rúms. Kynlífsbylting-
in stóð sem hæst og frjálsar ástir og maka-
skipti urðu vinsæl tómstundariðja í rótgrón-
um úthverfum. 

22.40 Sexual Healing  (e)

23.40 Da Vinci’s Inquest  (e)

00.30 Trailer Park Boys  (e)

01.20 Trailer Park Boys  (e)

02.10 Vörutorg

03.10 Óstöðvandi tónlist

19.00 BMW Championship 
mótið, lokadagur   STÖÐ 2 SPORT

20.00 Women‘s Murder Club  
  STÖÐ 2

20.10 Út og suður   
 SJÓNVARPIÐ

21.00 Law & Order: SVU   
 SKJÁR EINN

21.10 Happy Hour   
 STÖÐ 2 EXTRA

> Vince Vaughn 
 „Ég hafði aldrei heyrt um að fólk 
mætti óboðið í brúðkaup en 
einn framleiðenda myndar-
innar gerði þetta víst þegar 
hann var yngri svo segja 
má að myndin sé byggð 
á sönnum atburðum,“ 
segir Vaughn um myndina 
Wedding Crashers sem 
hann leikur í og sýnd er á 
Stöð 2 Bíó í kvöld. 

▼

Ég er algjör „sökker“ á matarþætti ýmiss konar og 
finnst sérstaklega mikil snilld þegar sjónvarpsmógul-
arnir finna upp á því að sýna slíkt efni fyrir klukkan 
hálf átta á kvöldin. Þá slefar maður yfir kræsingun-
um á skjánum, hendist út í Nóatún, eyðir helling í 
ferskar fíkjur og hráskinku og liggur svo í alsælu það 
sem eftir er kvöldsins. 

Englendingarnir Jamie Oliver og Nigella Lawson 
eru auðvitað í miklu uppáhaldi hjá mér eins og flest-
um Íslendingum enda hafa þau hrífandi sjónvarps-
framkomu, afslappað fas og elda nokkuð einfalda rétti sem auðvelt 
er að töfra fram fyrir vini og vandamenn. Til að bæta málin enn frekar 
gefa þau bæði út kokkabækur sem eiga fastan sess á flestum heimil-
um. Smáfólkið á mínu heimili er sérstaklega hrifið af Nigellu Lawson 
sem líður um eldhúsið og dýfir fallega snyrtum nöglum í súkkulaði-
deig og sætindi og gusar út úr sér nautnalega fallegri „posh“ ensku. 

Sonur minn sex ára virðist reyndar vera algerlega hugfanginn af 
dömunni enda ekki skrýtið, svona sæt með dökkt sítt hár, móðurlegan 

vöxt og þar að auki alltaf að baka kökur. Ég er 
viss um að ef ég væri samkynhneigð væri ég 
líka gríðar lega skotin í gellunni. Það bráðvantar 
eiginlega íslenska sjónvarpskokka. Eftir að Siggi 
Hall hætti að hella rauðvíni í sósur á skjánum 
hefur lítið birst af viti og ég bíð spennt eftir að sjá 
íslenskar útgáfur af Jamie og Nigellu, eða hvers 
vegna ekki að skella Nönnu Rögnvaldar í stúdíó? 

Um daginn skemmti ég mér við að horfa á 
nýjasta þátt Olivers þar sem hann er með nokkra 

kokka í læri sem keppast um að taka við rekstri enskrar kráar. 
Jamie var að halda upp á afmælið sitt á sveitabýli sínu og þema 

dagsins var Woodstock. Þetta er algerlega málið fyrir næstu stórveislu 
hugsaði ég, setja á sig hárkollu og klæðast hippafötum, hlusta á 
Hendrix, borða rækjur og vera hress. Því matur er sennilega ekki bara 
matur, hann er auðvitað heill lífsstíll út af fyrir sig, og á þeim knappa 
hálftíma sem sjónvarpskokkarnir eru á skjánum lætur maður sig 
dreyma einmitt um einhvern nýjan slíkan endurbættan lífsstíl. 

VIÐ TÆKIÐ ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON GÆTI VERIÐ SKOTIN Í NIGELLU

Þrýstinn barmur og endalausar súkkulaðitertur



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
07.05 Morgunandakt
08.00 Morgunfréttir
08.05 Tónlist á sunnudagsmorgni
08.55 Kennimaður og kirkjuleiðtogi
10.05 Veðurfregnir
10.15 Þýtt, skráð og skáldað
11.00 Guðsþjónusta í Keflavíkurkirkju
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Ísland og Evrópusambandið
14.00 Útvarpsleikhúsið: Furðuverkið
15.00 Tvö tónskáld

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Úr tónlistarlífinu
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Seiður og hélog
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Óskastundin
19.40 Öll þau klukknaköll
20.30 Bláar nótur í bland
21.05 Gestagangur í bókmenntum
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Eftirminnilegt sumar
23.00 Andrarímur
00.07 Næturtónar

10.00 DR Update - nyheder og vejr  10.10 Boxen  
10.25 OBS  10.30 SPAM 2008  10.55 Skum TV  
11.10 Angora by night  11.35 Family Guy  12.00 
Gudstjeneste i DR Kirken  12.55 Den store dag  
13.55 Slå først, Frede  15.30 Bamses Billedbog  
16.00 Drømmen om dybet  16.30 TV Avisen med 
Sport  17.00 Socialdemokratiets landsmøde  17.30 
De store katte  18.00 Kronprinsessen  19.00 21 
Søndag  19.40 SportNyt  19.50 Columbo  21.25 
Macbeth  

09.15 Ansikt til ansikt  09.45 Norge rundt  10.10 
Kjærlighet på bondelandet  10.55 Jessica Fletcher  
12.25 Kavli - en ny Nobel?  12.55 Mamma Mia 
- for en kveld!  13.50 CPH PRO 2007  14.30 
Trav. Norsk Trav Derby  15.30 Åpen himmel. Håp i 
håpløshet  16.00 Lillefot og vennene hans  16.25 
Herr Hikke  16.30 Newton  17.00 Søndagsrevyen  
17.45 Sportsrevyen  18.05 Himmelblå  18.50 
Himmelblå  19.35 Millionær i forkledning  20.25 
Paralympics i Beijing  21.00 Kveldsnytt  21.15 
Autofil  21.45 Rally. Rally Larvik  22.15 EM rallyc-
ross  23.15 Uka med Jon Stewart  23.40 Norsk på 
norsk jukeboks 

10.40 Videokväll hos Luuk  11.10 Debatt  11.55 
Tristan och Isolde  15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  
16.10 Regionala nyheter  16.15 Saltön  17.15 
Hemliga svenska rum  17.30 Rapport  17.55 
Regionala nyheter  18.00 Paralympics 2008  18.30 
Sportspegeln  19.15 Ashes to ashes  20.10 På resa 
med Homo Sapiens  20.40 Labbråttans drömliv  
21.10 Five days  22.05 Väckelsemöte

10.00 The Weakest Link 11.00 Down to Earth 
12.00 Down to Earth 13.00 Animal Hospital 13.30 
Animal Hospital 14.00 Animal Hospital 14.30 
Animal Camera 15.00 Animal Camera 15.30 
Animal Camera 16.00 Animal Camera 16.30 
Animal Camera 17.00 Animal Camera 17.30 
Massive Nature 18.00 Massive Nature 18.30 
Massive Nature 19.00 Days that Shook the World 
20.00 Blizzard Race to the Pole 21.00 Days that 
Shook the World 22.00 Days that Shook the World 
23.00 Days that Shook the World

16.00 Hollyoaks (6:260) 

16.25 Hollyoaks (7:260) 

16.50 Hollyoaks (8:260) 

17.15 Hollyoaks (9:260) 

17.40 Hollyoaks (10:260) 

18.00 Seinfeld Stöð 2 Extra sýnir nú 
þessa sígildu gamanþáttaröð eins og hún 
leggur sig, fjóra daga vikunnar og svo aftur 
um helgar.  

18.25 Seinfeld

18.50 Seinfeld 

19.15 Seinfeld 

19.40 The Dresden Files (4:13) Harry 
Dresden er enginn venjulegur maður, hann 
er galdramaður og notar hæfileika sína við 
að upplýsa sakamál. Harry á sér dökka for-
tíð en hefur nú ákveðið að nýta sér reynsl-
una til góðs.

20.25 Twenty Four 3 (15:24) Jack tekst 
loks að handsama Michael Amador en 
Marcus Alvers sleppur með vírusinn og hótar 
að dreifa honum á stóru hóteli. Lögreglan 
kemst að því að Sherry hafi verið á setri Milli-
kens þegar hann lést.

21.10 Happy Hour (5:13) Lánið leikur 
ekki við Henry Beckman. Konan yfirgefur 
hann, hann missir vinnuna og íbúðina. 
Hann ákveður að leigja íbúð með Larry, 
sjálfselskum og raunveruleikafirrtum glaum-
gosa sem útvegar honum vinnu og reynir að 
kenna honum að lifa lífinu.

21.40 Seinfeld 

22.05 Seinfeld 

22.30 Seinfeld 

22.55 Seinfeld 

23.20 Sjáðu 

23.45 Tónlistarmyndbönd frá Skífan 
TV 

Þessi trausti og vel gerði spennu-
þáttur hefur vaxið jafnt og þétt með 
hverri þáttaröðinni, jafnt hérlendis 
sem vestanhafs enda koma þeir úr 
smiðju bræðranna Ridleys og Tonys 
Scotts. Þættirnir fjalla um tvo ólíka 
bræður sem sameina krafta sína 
við rannsókn flókinna sakamála. Sá 
eldri, sem Rob Morrow (Northern 
Exposure) leikur, er varðstjóri hjá FBI 
en sá yngri er stærðfræðiséni sem 
fundið hefur leið til að nota reiknis-
formúlur og líkindareikning í þágu 
glæparannsókna. 

STÖÐ 2 KL. 20.45

Numbers
Umræðu- og viðtalsþáttur Egils 
Helgasonar hefst aftur í dag eftir 
sumarfrí. Egill er þaulreyndur fjöl-
miðlamaður en í 
þáttunum fær 
hann til sín 
gesti sem 
ræða um 
pólitík, 
dægur-
mál 
og það 
sem efst 
er á baugi 
hverju sinni. 
Þátturinn er 
endur-
sýndur 
kl. 
23.55 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Silfur Egils
Sjónvarpið kl. 12.30

▼

▼
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

„Jú, maður 
er náttúrlega 
rosalega stolt-
ur af henni, 
það er ekki 
hægt að segja 
annað. Það 
kitlaði mig 
alltaf að hún 
næði langt því hún hefur metn-
að og brennandi áhuga. Núna 
eru möguleikarnir í kvenna-
boltanum mun meiri en fyrir 
fimmtán eða sextán árum þegar 
hún var að byrja og ég vona að 
hún eigi framtíðina fyrir sér í 
boltanum, því ég veit að það er 
draumurinn hennar.“

Guðmunda Bjarnadóttir, móðir Margrétar 
Láru Viðarsdóttur, sem raðar inn mörkum 
fyrir kvennalið Vals í fótbolta.

Hvað er að frétta? Til dæmis afrekaði ég það að 
spila með góðu fólki ellefu lög inn á disk. 12 tónar 
sjá um að koma honum til hlustenda og mér er 
tjáð að það gangi bara vel.
Augnlitur: Brúnn.
Starf: Hárskeri.
Fjölskylduhagir: Ég og mín góða kona Guðný 
eigum fjögur yndisleg börn, átta barnabörn og 
fjögur barnabarnabörn.
Hvaðan ertu? Flateyri.
Ertu hjátrúarfullur? Nei.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Náttúrulífsþættir 
Davids Attenborough.
Uppáhaldsmatur: Flestir þeir réttir sem konan mín 
útbýr.
Fallegasti staðurinn: Erfið spurning.
iPod eða geislaspilari: Geislaspilari.

Hvað er skemmtilegast? Það er svo margt.
Hvað er leiðinlegast? Ég veit það ekki.
Helsti veikleiki: Það er spurning.
Helsti kostur: Þolinmæði.
Helsta afrek: Veit ekki.
Mestu vonbrigðin: Að íslenskir ráðherrar 
skyldu styðja innrásina í Írak.
Hver er draumurinn? Að halda heilsu.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Laddi.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? Ég man 
það ekki.
Hvað er mikilvægast? Kærleikur.

HIN HLIÐIN VILLI VALLI, TÓNLISTARMAÐUR OG HÁRSKERI

Draumurinn er að halda heilsu

Netheimar hafa logað yfir opnu bréfi Bjarkar 
til Reykjavík Grapevine, þar sem hún sakar 
blaðamenn um að gefa Valgeiri Sigurðssyni 
heiðurinn af útsetningum fyrir hljóðfæri á 

plötu hennar Vespertine. Yfir fjórtán 
miðlar um allan heim hafa tekið 
málið upp. Í nýjasta blaði 
Grapevine segir ritstjór-

inn misskilninginn 
ekki þeirra. 

Hann rekur reiði Bjarkar til topp fimm-lista 
DJ B Ruff, í ellefta tölublaði. Þar segir um 
Vespertine: „A little heavy but it‘s really 
impressive how well Björk‘s voice mingles 
with Valgeir Sigurðsson‘s instrumentals. My 
favorite Björk album.“ Þá segir ritstjórinn 
það stefnu Grapevine að leyfa fólki frekar að 
hafa rangt fyrir sér en að hafa rangt eftir því.

DJ B Ruff, Benedikt Freyr Jónsson, kom 
af fjöllum þegar blaðamaður benti honum á 
uslann sem orð hans hafa valdið. 

„Ég heyrði bara að Valgeir hefði komið 
mikið við sögu þarna. Og alltaf þegar talað var 
um þessa plötu þá heyrði ég að Valgeir hefði 
pródúsað hana. En að sjálfsögðu var ég ekki að 
segja að hann hefði komið einn að prodúksjón 
Vespertine. Enda veit ég ekki alveg hvernig 
ferlið fór fram. Hún er náttúrlega mikill 
listamaður og hefur sennilega eytt miklum 
tíma í hvert einasta lag þó að aðrir prógrammi 
það stundum. Þar liggur misskilningurinn. Það 

sem ég meinti var heildarsánd,“ segir Bene-
dikt. Á kreditlistanum er Valgeir titlaður 
„programmer/engineer“. „En ég hugsaði samt 
sem áður að Björk hefði stjórnað miklu í 
útsetningu. Enda fannst mér hún njóta sín 
rosalega vel á þessari plötu.“

Ber hann virðingu fyrir konum við 
stjórnvölinn í hljóðveri? „Að sjálfsögðu, mjög 
mikla. Þær er alveg jafnvígar í þessum 
pródúksjónheimi að mínu mati.“ Hann segist 
hlusta mikið á Björk og virða hana mikils. 
„Ég fór á hana núna seinast í Langholts-
kirkju, þar sem hún fór á kostum að mínu 
mati.“ 

Hefði ekki verið betra ef Grapevine hefði 
leiðrétt hann? „Jú, jú, það hefði verið fínt. 
Þeir hreinsuðu sig svolítið fljótt án þess að 
tala við mig, en allt í góðu. En ég er ennþá 
svolítið hissa á hvað það hefur skapast mikil 
umræða um þetta á netinu á stórum síðum.“

   kolbruns@frettabladid.is   

BENEDIKT FREYR JÓNSSON:  BER MIKLA VIRÐINGU FYRIR BJÖRK

Maðurinn sem reitti Björk til reiði

SJÖ ÁRA MIS-
SKILNINGUR 

Valgeir er titlað-
ur „engineer“ 
og „pro-

grammer“ á 
Vespertine.

BER MIKLA VIRÐINGU FYRIR BJÖRK Benedikt segir kvenpródúsenta jafnvíga karlpródúsentum.

„Þetta er þriðja konuboðið sem 
við höldum og ótrúlegustu konur 
hafa verið að smella saman,“ segir 
Þórlaug Ágústsdóttir tölvunar-
fræðingur sem stendur fyrir 
konuboði næstkomandi föstudag 
ásamt Ernu Kaaber, eiganda Ice-
landic fish and chips, og Ragn-
hildi Magnúsdóttur, útvarps- og 
kvikmyndagerðarkonu. 

„Hugmyndin er að kynna og 
kynnast konum úr öllum áttum. 
Okkur fannst við allar eiga svo 
skemmtilegar vinkonur sem 

okkur langaði að kynntust svo við 
ákváðum að víkka tengslanetið 
með því að halda svona boð og það 
lá við að konur fyndu þarna sálu-
félaga sína,“ segir Þórlaug og 
hlær. „Þarna voru til dæmis 
alþingismenn, blaðamenn, lög-
fræðingar og leikkonur sem eiga 
það sameiginlegt að hafa gaman 
af því að ræða málin á vitrænan 
hátt og hafa skoðanir á hlutun-
um,“ bætir hún við, en um 30 til 40 
konur hafa mætt í boðið undan-
farin ár og þar á meðal eru Katrín 

Júlíusdóttir þingmaður, Elín 
Arnar, ritstjóri Vikunnar, og Sig-
ríður Klingenberg spákona.

Konuboðið verður líkt og áður 
haldið hjá Ragnhildi á Flókagöt-
unni, þar sem hver mætir með sín 
drykkjarföng en boðið verður upp 
á lakkrís og prins pólo. Aðspurð 
segir Þórlaug þetta ekki vera með 
formlegu sniði. „Það er talað, 
haldnar ræður, sagðar sögur, 
dansað og skemmt sér, en við 
reynum að gera sem mest af því 
að kynna konurnar og margar 

hafa orðið góðar vinkonur í kjöl-
farið,“ segir Þórlaug að lokum.  
 - ag

Konur kynnast í Konuboði

HALDA KONUBOÐ Í ÞRIÐJA SINN Konu-
boðið hefur reynst góður vettvangur fyrir 
ólíkar konur til að kynnast og mynda 
tengslanet.

Egill Helgason snýr aftur í dag á 
gamalkunnugum tíma í Ríkissjón-
varpinu. Þetta er tíundi veturinn í 
röð sem Silfur Egils er í loftinu. 

„Ég að fara að hætta? Nei, nei, 
ég stefni á að verða gamall og 
gráhærður í þessu eins og David 
Frost. Ég hef aldrei enst eins 
lengi í neinni vinnu.“ Agli sýnist 
góður jarðvegur fyrir hressandi 
umræðu í vetur. „Ég hef stundum 
kviðið fyrir að byrja aftur, en nú 
hlakka ég bara til. Það er allt á 
tvist og bast og mikil óvissa í öllu. 
Mér sýnist vera meiri hiti 
undir liggjandi og meiri tilfinning-
ar. Annað en þegar bara var hægt 
að rífast um á hvaða stigi góðærið 
væri. Það er kannski helst að það 
sé komin þreyta í suma. Það 
mætti alveg skipta um leikendur í 
sumum rullunum. Svo verður 
auðvitað fjallað um meira en bara 
pólitíkina á Íslandi. Til dæmis 
forsetakosningarnar í Bandaríkj-
unum.“ 

Jónas Haralz – „hress og klár 
öldungur“ að sögn Egils – verður í 
drottningarviðtali í fyrsta 
þættinum. 

Svo er það Kiljan. Bókmennta-
þátturinn hefst 17. september 
næstkomandi. „Í fyrsta þættinum 
verður brilljant viðtal sem ég tók 
við Guðberg Bergsson um 
Málfríði Einarsdóttur,“ segir 
Egill, afkastamesti sjónvarps-
maður landsins.   - drg

Aldrei enst 
eins lengi í 
neinni vinnu

MÆTTI 
SKIPTA UM 

Í SUMUM 
RULLUNUM

Egill Helgason 
snýr aftur með 

Silfur Egils 
í dag.

26.05.1930





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
Þorbjargar 
Sigríðar 
Gunnlaugsdóttur

Í dag er sunnudagurinn 
7. september, 251. dagur ársins.

6.28 13.26 20.21
6.09 13.10 20.10

Golfferðir

Golfvertíðinni lýkur aldrei 
hjá Express ferðum!

Villaitana
Alicante – Spánn
4.–11. október

Fararstjóri: Snorri Steinn Þórðarson
Verð á mann í tvíbýli

136.900 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, 
frítt fyrir golfsettið í flug, gisting með morgun-
verði á Villaitana, fimm golfhringir á Levante, 
akstur til og frá flugvelli og íslensk fararstjórn.

Manor of Groves
England
2.–5. október / 9.–12. október
Verð á mann í tvíbýli

79.700 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, 
frítt í flug fyrir golfsettið, gisting með morgun-
verði á Manor of Groves, 4 golfhringir, akstur á 
Stansted í lok ferðar.

Hanbury Manor
England
2.–5. október / 9.–12. október
Verð á mann í tvíbýli

93.800 kr. 

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, 
frítt í flug fyrir golfsettið, gisting með morgun-
verði á Marriott Hotel Handbury Manor, 4 
golfhringir, akstur á Stansted í lok ferðar.

ðinni lýkur aldrei
ess ferðum!

Sérsníðum ferðir 

fyrir stærri og 

minni hópa.

Leikhúsferð 
til London
23.–26. október

Leiklistin blómstrar í London

Fararstjóri: Magnús Geir Þórðarson
Verð á mann í tvíbýli 

76.400 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum 
greiðslum, akstur til og frá flugvelli, gisting 
á 4* hóteli með morgunverði, þríréttaður 
kvöldverður, miði á Disappearing Number 
og íslensk fararstjórn.

Borgarferðir

erð 
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s Geir Þórðarsoon

r

5.000 kr. 
afsláttur fyrir kortagesti 

Borgarleikhússins!

um, 
n-

.

ensk fararstjórn.sleog ís

Sérferðir

14.–17. nóvember

Fararstjóri: Hjálmar Sveinsson
Verð á mann í tvíbýli

69.800 kr.
Innifalið: Flug með sköttum, akstur til og 
frá flugvelli, gisting á 4* hóteli í miðborginni 
með morgunverði og íslensk leiðsögn.

Fræðslu- og 
menningarferð 
til Berlínar
Í samvinnu við Endur-
menntun Háskóla Íslands

Skráðu þig í netklúbb 

Express ferða! 

Þú gætir unnið ferð á 

leik í Enska boltanum.

Hressandi útivera 
með Express ferðum!
Haustið fer fjörlega af stað hjá Express ferðum og augljóst að ferðahugur er í mörgum. 

Úrvalið hjá Express ferðum er frábært, hvort sem þú vilt auðga andann í evrópskri heimsborg, 

skella þér á skíði í Ölpunum, stunda golf á iðjagrænum völlum eða sjá þína menn í Enska boltanum. 

Þú finnur ferðina á www.expressferdir.is

Ischgl
Austurríki
10.–17. janúar

Verð á mann í tvíbýli

149.800 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum 
greiðslum, gisting á 3* Hotel Persura með 
morgunverði og 4 rétta kvöldverði öll kvöldin.
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Oberstdorf
Þýskaland
17.–24. janúar / 31. janúar–7. febrúar
Verð á mann í tvíbýli

159.800 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, 
akstur til og frá flugvelli, gisting í sjö nætur á 
Hotel Oberstdorf með morgunverðarhlaðborði, 
5 rétta kvöldverði og eru tvö kvöldin sérstök 
hátíðarkvöld með tónlist. Skoðunarferð um þorpið 
og sex daga skíðapassi.

St. Anton 
Austurríki
31. janúar–7. febrúar
Verð á mann í tvíbýli

169.900 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum 
greiðslum, ferðir til og frá flugvelli, gisting 
með hálfu fæði, morgun- og kvöldverði.

Skíðaferðir

Um leið og ég heyrði af Söru 
Palin varaforsetaefni rep-

úblikana í Bandaríkjunum hugs-
aði ég með mér, almáttugur, 
hvernig ætlar konan að fara að 
þessu. Fór svo að velta því fyrir 
mér af hverju það væri það fyrsta 
sem ég heyrði af konunni að hún 
væri fimm barna móðir. Og sé svo 
að álitsgjafar þar ytra hafa nokkr-
ar áhyggjur fyrir hennar hönd. 
Þeir frjálslyndustu nefna barna-
fjöldann í framhjáhlaupi en geta 
þess svo að í sjálfu sér eigi hann 
nú ekki að skipta máli. Hafa menn 
áhyggjur af því að hún muni ekki 
geta sinnt fjölskyldunni vegna 
vinunnar eða vinnunni vegna fjöl-
skyldunnar?

DAGINN eftir fréttist svo að 
ekki aðeins væri varaforseta efnið 
frjótt með eindæmum, heldur 
ætti kornung dóttir hennar von á 
barni. Stóra óléttuhneykslið varð 
ekki aðeins umfjöllunarefni 
bandarískra fjölmiðla. Öll heims-
byggðin fregnaði af ungu stúlk-
unni sem var með barni. 

EN þá rifjaðist upp fyrir mér að á 
meðan Tony Blair var forsætis-
ráðherra Breta fæddist honum og 
eiginkonu hans fjórða barnið. Leo 
litli Blair kom í heiminn og syst-
kinin Euan, Nicky og Kathryn 
eignuðust lítinn bróður. Frjósemi 
í Downing-stræti 10 og almenn 
gleði hjá þjóðinni með það. Ekki 
virtust menn hafa teljandi áhyggj-
ur af andvökunóttum forsætis-
ráðherrans. 

MERKILEGRA fannst mér nú 
samt að heyra þau hjónin, háskóla-
menntað fólk á fimmtugsaldri, 
lýsa því yfir rjóð í vöngum að þau 
hefðu enga hugmynd um hvernig 
það gat gerst að frú Cherie varð 
með barni.

ÞAÐ er ansi merkileg staða 
komin upp með framboði Söru 
Palin. Í fyrsta sinn gæti kona 
orðið varaforseti Bandaríkjanna. 
Með sigri McCains eru jafnframt 
meiri líkur en ella á því að vara-
forsetinn gæti þurft að taka við 
forsetadjobbinu. McCain er ekki 
sá ferskasti í bransanum. Og 
eigin lega er það sjarmerandi til-
hugsun að þá yrði forseti Banda-
ríkjanna fimm barna móðir. Það 
er svo annað mál að hún er jafn-
framt skotvopnaunnandi og tals-
maður vopnaskaks, sem borðar 
elgsborgara í öll mál. Hvað sem 
segja má um skoðanir hennar, 
sem höfða tæpast mjög til kvenna, 
þá er staðan söguleg. Ég er reynd-
ar á því að kona sem hefur fætt 
fimm börn hljóti að teljast fær 
um axla þunga ábyrgð. Hún hefur 
sýnt að hún getur. 

Yes, she can


