
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

fasteignir 15. SEPTEMBER 2008

Fasteignasalan Perla Investments og RE/MAX 
Bær eru með til sölu íbúðir við Punta Prima 
strönd á Spáni.

Í búðirnar eru í blokk við Punta Prima-strönd, 
sem hefur notið mikilla vinsælda og er bæði í 30 
mínútna akstursfjarlægð frá Alicante-flugvelli 

og Murcia-flugvelli.Íbúðin á myndinni til hliðar skiptist niður í opið 
eldhús, stofu/borðstofu, tvö svefnherbergi, baðher-
bergi og verönd. Íbúðunum fylgir sameiginlegur 
garður með tveimur sundlaugum auk sameiginlegs 
púttvallar. 

Þær eru í nokkurra mínútna göngufjarlægð frá 
ströndinni, þar sem óviðjafnanlegt útsýni er út á 
Miðjarðarhafið.

Þá er öll þjónusta innan seilingar. Hægt er að rölta 
á nærliggjandi veitingastaði og eins eru kjörbúðir, 
veitingastaðir, apótek, barir og fleira staðsett 
í þjónustukjarna í tíu mínútna göngufjarlægð. 
Að auki er stutt í ýmiss konar afþreyingu fyrir 
alla fjölskylduna, þar á meðal golf, tívolíferðir, 
vatnagarð og fleira.Þess skal getið að íbúðirnar kosta frá 201.160 

evrum.
Þessi eign ásamt fleirum verður kynnt í opnu húsi 

á Spánareignum hjá Remax Bæ Malarhöfða 2, helg-
ina 20. og 21. september á milli klukkan 12 til 16 
báða daga.

Nánari upplýsingar veitir RE/MAX Bær, um-
boðsaðili Perla Investments á Íslandi. Snorri Sig-
urfinnsson í síma 864 8090, ss@remax.is. Magnús 
Ninni Reykdalsson í síma 694 9999, maggi@remax
is. Frekari upplýsingar um feru fá

Fyrsta flokks íbúðir fáanlegar á Spáni

Íbúðin í blokkinni skiptist í opið eldhús st f /
tvö svefnherber i b

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S .  588 9090  • fax 588 9095

www.eignamidlun. is • e ignamidlun@eignamidlun. is
Sverr ir  Kr ist insson,  löggi ltur  fasteignasal i  

Mjög góð 151 fm íbúð á 4. hæð, íbúðin er á tveimur hæðum 
og skiptist í forstofu, þrjú svefnherbergi, tvær stofur, eldhús og 
tvö baðherbergi, tvennar svalir eru á íbúðinni. SKIPTI Á MINNI EIGN KOMA TIL GREINA
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Telma Róbertsdóttir  Löggiltur fasteignasali

… það borgar sig!

ÞARFT ÞÚ AÐ SELJA?Það kostar þig EKKERT að skrá eignina þína hjá okkur.
Löggiltir fasteignasalar með þér alla leið. Sími 511 5005

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

„Til að útbúa almennilegan mat og 
skera kjöt án áreynslu þarf að 
vera til brýni á hverju heimili, en 
ekkert pirrar mig meira en bit-
lausir hnífar,“ segir hárgreiðslu-
maðurinn og X Factor-sigurvegarinn Jógvan Ha

Íslendingar hafa flaskað á góðu 
brýni í eldhús sín til þessa, en 
Færeyingum þykja brýni ómiss-
andi í eldhúsverkunum,“ segir
Jógvan.

F

og við Íslendinga. Auðvitað er 
alltaf frábært að fara heim því úti 
er gott, en heima er best o éverð viðþ l

Úti er gott en heima best
Í Breiðholtinu er tónlistarmaðurinn Jógvan Hansen með íslenskan búskap með færeysku ívafi; hann 

lumar á kröftugu hnífabrýni og Oxo-kjötkrafti, en hvort tveggja þykir ómissandi á færeyskum heimilum.

Jógvan í eldhúsinu heima með brýnið góða og hvassan kuta. Hann segist hafa staðið yfir pottum móður sinnar í Færeyjum til að 

uppgötva galdurinn við sósugerðina, sem reyndist Oxo-kjötkraftur sem til er á hverju heimili Færeyinga. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDUNNIN KERTI  koma oft vel út en henta kannski ekki vel í alla 

kertastjaka. Eitt gott ráð við því er að sníða mjóan svamprenning í stjakann, 

sem styður þá við kertið ef það er í mjórra lagi. Frá þessu er greint í bókinni 

500 hollráð – Handbók heimilisins sem er sneisafull af alls kyns fróðleik.

• 5 tímar í skvass• 5 tímar í Golf
• máltíð á BK Kjúkling• 5 tímar í ljós

• frítt í allar ÍTR sundlaugarnar• frír mánuður fyrir vin• tækjakennsla
• bolur
• brúsi

SportKlúbburinn

Sími: 512 5000

MÁNUDAGUR
15. september 2008 — 251. tölublað — 8. árgangur

VEÐRIÐ Í DAG

Ég er 100%
endurvinnanlegur
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www.americanexpress.is

Kortið sem 
   kemur þér út

Tvöfaldi
r

Vildarpunktar

í september

Gildir af allri veltu

EVRÓPUMÁL Möguleikinn á að 
Íslendingar geti samið um 
aukaaðild að myntbandalagi 
Evrópusambandsins á grundvelli 
EES-samningsins er mjög 
langsóttur. 
Þetta er álit 
Håkans 
Jonsson, 
aðstoðarevr-
ópumálaráð-
herra Svíþjóð-
ar. 

Jonsson segir 
jafnframt að 
Svíar myndu 
fagna því mjög 
ef Íslendingar 
ákveddu að sækja um fulla aðild 
að ESB. Hann sé þess fullviss að 
finna megi lausn á hverju því 
sem upp kunni að koma í 
aðildarviðræðum. En hann varar 
við því að hefja slíkar viðræður á 
kröfum um undanþágur frá 
gildandi reglum ESB, svo sem á 
sviði sjávarútvegsmála. 

 - aa / sjá síðu 12

Sænskur aðstoðarráðherra: 

Evra án ESB 
mjög langsótt

HÅKAN JONSSON

Brugðið á leik
Menningar- og fjölskylduhátíð 
Breiðholts hefst í dag með 
metnaðarfullri dagskrá.

TÍMAMÓT 18

FASTEIGNIR

Fyrirtaksíbúðir við 
vinsæla strönd á Spáni
Sérblað um fasteignir

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

JÓGVAN HANSEN

Á hnífabrýni sem er 
sérstöku uppáhaldi
• matur • heimili

Í MIÐJU BLAÐSINS

Ánægðir með Ísland
Blaðamaður tímaritsins 
Musicweek skrifar um 
tónlistarráðstefnuna 
You Are in Control og 
eys íslenska tónlist 
lofi.

FÓLK 22

Kvikmyndahandrit í 
tískubók

Útdrátt úr nýju 
handriti Þorgríms 

Þráinssonar má 
lesa í kynningarbók 
tískumerkisins Ander-

sen&Lauth.
FÓLK 30

DÁLÍTIL VÆTA  Í dag verða suð-
vestan 5-10 m/s. Þurrt að mestu 
fyrir norðan og austan en annars 
smá skúrir sunnan- og vestanlands. 
Hiti verður víða á bilinu 10-16 stig, 
hlýjast norðaustanlands.
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EFNAHAGSMÁL Stórefling krónunnar 
eða upptaka evru eru þeir kostir 
sem standa til boða sem gjaldmiðill 
til framtíðar fyrir íslenska hag-
kerfið. Aðrir kostir, svo sem upp-
taka svissnesks franka og norskrar 
krónu, koma ekki til greina. Þetta 
er meginniðurstaða nýrrar skýrslu 
gjaldmiðilsnefndar Framsóknar-
flokksins. Skýrslan verður kynnt 
formlega í hádeginu á morgun.

Verði sú leið valin að viðhalda 
krónunni sem framtíðargjaldmiðli 
myndi það að mati nefndarinnar 
fela í sér að stórefla yrði gjaldeyr-
isvarasjóðinn, með þeim mikla 

tilkostnaði sem því fylgir fyrir 
íslenskt hagkerfi. Einnig yrði stjórn 
peningastefnunnar að taka breyt-
ingum.

Nefndin telur að upptaka evru 
sem gjaldmiðils myndi fela í sér 
umsókn um fulla aðild að peninga-
málastefnu Seðlabanka Evrópu. 

Að mati nefndarinnar er evran sá 
erlendi gjaldmiðill sem hentar 
íslensku hagkerfi best. Hún sé stór, 
alþjóðlegur gjaldmiðill sem endur-
spegli utanríkisviðskipti þjóðarinn-
ar. Upptaka annarra gjaldmiðla er 
ekki talin koma til greina af hálfu 
nefndarinnar.

Gjaldmiðilsnefnd Framsóknar-
flokksins vann skýrsluna undir for-
ystu Jóhannesar Geirs Sigurgeirs-
sonar, fyrrverandi alþingismanns. 
Nefndin, sem í sitja fulltrúar úr 
öllum kjördæmum, fékk sérfræð-
inga og hagsmunaaðila í lið með sér 
til að greina stöðuna í gjaldmiðils-
málum. 

Efni skýrslunnar hefur verið 
kynnt þingmönnum flokksins, og 
verður kynnt formlega á opnum 
fundi á morgun. Nefndin kemst auk 
þess að þeirri niðurstöðu að mistök 
hafi verið gerð í hagstjórn landsins 
á uppgangstíma síðustu ára. - kg

Króna eða evra einu 
raunhæfu kostirnir
Upptaka svissnesks franka og norskrar krónu koma ekki til greina að mati 

gjaldmiðilsnefndar Framsóknarflokksins. Nefndin skilar skýrslu á morgun þar 

sem segir að króna með stórum gjaldeyrisvarasjóði eða evra henti best.  

FERÐAIÐNAÐUR Tveggja manna kaf-
bátur verður leigður til Dalvíkur 
frá US Submarines í Bandaríkj-
unum næsta sumar. Tveir sér-
fræðingar koma með bátinn til að 
meta hvort raunhæft sé að bjóða 
upp á neðansjávar-skoðunar ferðir 
fyrir ferðamenn í Eyjafirði. Þetta 
kom fram á hugmyndaþingi sem 
Samtök atvinnulífsins, SA, stóðu 
fyrir á Hofsósi nýlega. 

Hugmyndin er að starfrækja 
kafbát fyrir 36 farþega og sigla 
um Eyjafjörð á tólf sjómílna 
hraða ofansjávar og fimm sjó-
mílna hraða neðansjávar, skoða 
undur hafsins og elta hvali.

Haft er eftir Frey Antonssyni, 

upplýsingafulltrúa Dalvíkur-
byggðar, á vef Samtaka atvinnu-
lífsins, að hugmyndin sé bæði 
djörf og áhættusöm en hún sé 

einstök á heimsvísu á tvennan 
hátt. 

„Í fyrsta lagi er hvergi í heim-
inum boðið upp á hvalaskoðun 
neðansjávar. Í öðru lagi er hvergi 
boðið upp á kafbátaferðir fyrir 
ferðamenn á kafbát sem gengur 
hraðar en þrjár til fjórar sjómílur 
ofan- eða neðansjávar,“ segir á 
sa.is. 

Kafbáturinn kostar 400 milljón-
ir króna og leitar Freyr að stuðn-
ingi við innflutninginn. Hug-
myndin hefur þegar fengið 
stuðning frá opinberum aðilum 
en meira vantar til að hægt sé að 
ljúka forathugun á rekstrarmögu-
leikum kafbátsins. - ghs

KAFBÁTUR Dalvíkingar og nágrannar 
hafa hug á því að flytja inn kafbát og 
bjóða upp á kafbátaferðir fyrir ferða-
menn um Eyjafjörð.

Upplýsingafulltrúi á Dalvík með söfnun fyrir 400 milljóna króna kafbáti:

Skoðunarferðir í kafbát um Eyjafjörð

Allt um 
mörkin 100
Tryggvi Guðmundsson 
er kominn í góðan 
en fámennan hóp 
mestu markaskorara 
Íslands.

ÍÞRÓTTIR 25

BANDARÍKIN, AP Hundur að nafni 
Buddy reyndist eiganda sínum, 
Joe Stalnaker, harla vel þegar í 
harðbakkann sló. Þegar Stalnaker 
fékk alvarlegt flogakast gerði 
Buddy sér lítið fyrir og hringdi í 
neyðarlínuna.

Á símsvörunarstöð neyðarlín-
unnar í Phoenix í Arizona heyrðist 
hundurinn væla og gelta í símann. 
„Halló, þetta er 911. Halló, 
heyrirðu í mér?“ sagði sá, sem 
svaraði kallinu.

Lögregla var strax send á 
heimilisfangið, og Stalnaker var 
fluttur á sjúkrahús þar sem hann 
dvaldi í tvo daga.

Buddy er reyndar þjálfaður til 
að hringja í neyðarlínuna þegar 
Stalnaker fær flog, og hefur gert 
það tvisvar áður.

 - gb

Besti vinur mannsins:

Hundurinn 
hringdi á hjálp

BETUR FÓR EN Á HORFÐIST Ökumaður missti stjórn á bíl sínum á Laugavegi, gegnt Fíladelfíusafnaðarhúsinu, um hálfsexleytið í 
gærdag. Bíllinn fór eina veltu og skall utan í tvo aðra bíla. Engin slys urðu á fólki, en bíllinn sem valt er töluvert skemmdur.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



2  15. september 2008  MÁNUDAGUR

REYKJANESBÆR Kínverskur maður 
er í haldi lögreglunnar í Reykja-
nesbæ vegna gruns um mansal. 
Hann var handtekinn í Leifsstöð á 
fimmtudag með vegabréf handa 
ungri kínverskri konu. Konan er í 
hópi þeirra hælisleitenda sem hús-
leit var gerð hjá í Njarðvík á 
fimmtudag.

Maðurinn, sem er búsettur í 
Amsterdam. var handtekinn á 
fimmtudag með vegabréfið, sem 
hann gat ekki gefið skýringar á. Í 
ljós kom að vegabréfið var ætlað 
ungri, hælisleitandi kínverskri 
konu sem kom hingað til lands í 
sumar. Maðurinn og konan áttu 
svo pantað flug til Evrópulands í 

dag. Lögregla telur að hefði kon-
unni verið veitt hæli hér á landi 
hefði hún verið skuldbundin til að 
greiða glæpamönnum af launum 
sínum. Samkvæmt Jóhanni R. 
Benediktssyni, sýslumanni í Kefla-
vík, mun algeng upphæð fyrir 
flutninga af þessu tagi vera um 
50.000 til 60.000 Bandaríkja dalir, 
eða um fimm milljónir króna.

Lögreglu er heimilt að halda 
manninum í sjö daga, eða fram til 
næsta fimmtudags. Að þeim tíma 
liðnum verður að leggja fram 
umsókn um gæsluvarðhald. 
Jóhann segir málið enn í rann-
sókn, en það hafi á sér allt yfir-
bragð mansals.  - kg

Veldu létt
... og mundu eftir 

www.ostur.is

ostinum!
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SUÐUR-KÓREA, AP  Margar fjöl-
skyldur frá Suður-Kóreu vonast til 
að alvarleg veikindi Kims Jong Il, 
leiðtoga 
Norður-Kóreu, 
verði til þess að 
þær geti styrkt 
tengsl sín við 
skyldmenni sín 
handan 
landamæranna.

„Ég klappaði 
af gleði þegar 
ég horfði á 
sjónvarpsfréttir 
af veikindum Kim,“ sagði hinn 75 
ára Jung Hwa-Ja, sem er fæddur í 
Norður-Kóreu en býr í Suður-
Kóreu. „Ég vona að Kim Jong Il 
deyi fljótlega svo ég geti heimsótt 
heimabæ minn í norðrinu.“

Jung tilheyrir fjölskyldu sem 
safnast saman á hverju ári við 
banka árinnar sem skilur Suður- 
og Norður-Kóreu að til að minnast 
skyldmenna sinna sem búa handan 
landamæranna.  - fb  

Fjölskyldur frá S-Kóreu hittast:

Veikindi Kims 
vekja upp vonir

KIM JONG IL

Maður var handtekinn í Leifsstöð með vegabréf handa hælisleitanda:

Kínverji grunaður um mansal

RÚSSLAND, AP Nærri níutíu manns 
fórust þegar farþegaþota hrapaði í 
útjaðri bæjarins Perm í Rússlandi. 
Svo virðist sem bilun í hreyfli hafi 
valdið slysinu, en í fyrstu vaknaði 
grunur um hryðjuverk.

Farþegaþotan, sem var af 
gerðinni Boeing 737-500, var á 
leiðinni frá Moskvu til Perm, sem 
er borg við Úralfjöll. Hún var að 
lækka flug til lendingar í lélegu 
skyggni þegar hún hrapaði á 
óbyggðu svæði í borginni, skammt 
frá íbúðabyggð.

Aðeins þrjár vikur eru síðan 
farþegaþota af sömu gerð hrapaði 
í Kirgisistan skömmu eftir 
flugtak. - gb

Flugslysið í Rússlandi:

Vélarbilun lík-
legasta orsökin

Á VETTVANGI Brak úr vélinni dreifðist 
um stórt svæði. NORDICPHOTOS/AFP

BANDARÍKIN, AP „Við ætlum að 
hrista upp í hlutunum,“ sagði Sarah 
Palin, varaforsetaefni repúblikana 
í Bandaríkjunum, á kosningafundi í 
Carson City í Nevada um helgina.

Hún boðar miklar umbætur í 
Washington og stærir sig af því að 
hafa útrýmt spillingu í Alaska síðan 
hún tók við sem ríkisstjóri þar fyrir 
tveimur árum.

Sjálf hefur hún hins vegar verið 
sökuð um að hafa misnotað völd 
sín, bæði í ríkisstjóraembættinu og 
einnig þegar hún var bæjarstjóri í 
Wasilla. Palin er sögð óspart hafa 
rekið hvern þann sem henni þókn-
aðist ekki, en í staðinn ráðið vini 
sína og kunningja í æðstu embætti.

Ríkisþingið í Alaska er meðal 
annars að rannsaka hvort hún hafi 
með ólögmætum hætti rekið Walt 
Monegan, almannavarnafulltrúa 
ríkisins, eftir að hann neitaði að 

reka Mike Wooten, lögreglumann 
sem var þá nýskilin við systur 
Palin.

Hún hefur einnig orðið uppvís að 
því að gera meira úr utanlandsferð-
um sínum, en efni standa til. Aðstoð-
armaður hennar fullyrti til dæmis 
á laugardaginn að hún hefði komið 
til Íraks, þegar hún heimsótti 
bandaríska hermenn í Kúvæt og 
Þýskalandi á síðasta ári. Sannleik-
urinn mun vera sá að hún fór aldrei 
lengra en að landamærum Íraks og 
Kúvæts. - gb

Sarah Palin varaforsetaefni sökuð um spillingu og misnotkun valds:

Ræður vini sína í embætti

SARAH PALIN Kom í fyrsta sinn fram ein 
á kosningafundi á laugardag.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Forsetakosningar
20082008

BANDARÍKIN Íslamskir öfgamenn 
hafa verið að spá í það hvernig 
eitra megi neysluvatn í Evrópu-
ríkjum, meðal annars í Danmörku 
og Bretlandi.

Þetta kemur fram í skýrslu frá 
bandarísku stofnuninni James-
town Foundation, sem fylgist með 
starfsemi hryðjuverkamanna um 
heim allan.

Í skýrslunni er sagt frá 
hug myndum um hryðjuverk, sem 
íslamskir öfgamenn hafa verið að 
senda sín á milli á netinu, meðal 
annars um hvaða aðferðir dugi til 
að eitra vatnsból, meðal annars í 
hefndarskyni fyrir dönsku 
skopmyndirnar af Múhameð 
spámanni. - gb

Íslamskir öfgamenn:

Vilja eitra vatn í 
Danmörku

VIÐSKIPTI „Það er auðvitað graf-
alvarlegt ef það er verið að villa 
um fyrir fjárfestum,“ segir Þórð-
ur Friðjónsson, forstjóri Kaup-
hallar Íslands um fullyrðingar í 
Sunday Times að bókhald bresku 
ferðaskrifstofunnar XL Leisure 
hafi verið fegrað til að láta móð-
urfélagið Avion Group líta betur 
út á hlutabréfamarkaði heima á 
Íslandi.

Þórður tekur skýrt fram að 
Kauphöllin hafi ekki kynnt sér 
þær ásakanir sem fram koma í 
Sunday Times og vísa til atburða 
á árinu 2006. „Ég kannast ekki við 
þetta mál en við munum kíkja á 
þetta á morgun [í dag],“ sagði 
Þórður er rætt var við hann undir 
kvöld í gær.

Avion sameinaðist Eimskip 
með yfirtöku á árinu 2005. Félag-
ið var skráð í Kauphöll Íslands í 
janúar 2006. Í nóvember á því ári 
tók Avion upp nafn Eimskips. 
Gengi hlutabréfa félagins var um 
40 í ársbyrjun 2006. Við lokun 
Kauphallarinnar á föstudag var 
gengið aðeins 8 og hafði þá fallið 
um fimmtung þannig daginn í 
kjölfar frétta af gjaldþrota XL 
Leisure.

Eins og komið hefur fram er 
Eimskip í ábyrgð fyrir XL Leis-
ure sem nemur jafnvirði 26 millj-
arða króna sem Landsbankinn 
hafði lánað til kaupa á félaginu 
með því skilyrði að Eimskip geng-
ist í ábyrgð fyrir upphæðinni. 

Þórður Friðjónsson bendir á að 
Fjármálaeftirlitið hafi málefni 
Eimskips nú þegar til skoðunar. 
„Við skoðum að sjálfsögðu hvort 
um er að ræða einhver brot á 

okkar reglum en auðvitað er lang-
best að málið sé bara í skoðun á 
einum stað í einu þannig að það sé 
ekki tvíverknaður. Ég geri ráð 
fyrir því að að forminu til þá yrði 
málið meira hjá fjármálaeftirlit-
inu,“ segir Þórður.

Forsvarsmenn Eimskips vildu 
tjá sig um þetta mál í gær en 
stjórn félagsins sendi hins vegar 
frá sér yfirlýsingu þar sem fram 
kemur að hún gangist nú fyrir 
eigin rannsókn á tilteknum atrið-
um sem tengist rekstri félagsins 
frá fyrri tíð. Eimskip muni ekki 

fjalla um þessi 
atriði opinber-
lega fyrr en nið-
urstaða rann-
sóknarinnar 
liggi fyrir.

Í yfirlýsing-
unni er einnig 
vikið að stefnu 
Baldurs Guðna-
sonar, fyrrver-
andi forstjóra 

félagsins, á hendur Eimskip 
vegna vanefnda á starfsloka-
samningi. Telur Baldur Eimskip 
skulda sér jafnvirði 140 milljóna 
króna. Segir stjórnin að félagið 
muni ekki fjalla um það mál á 
meðan það sé til meðferðar hjá 
dómstólum en staðfestir þó að 
allar greiðslur til Baldurs hafi 
verið stöðvaðar í maí í vor. 

  gar@frettabladid.is

Grafalvarlegt að villa 
um fyrir fjárfestum
Forstjóri Kauphallarinnar segir grafalvarlegt að blekkja fjárfesta eins og Sunday 

Times telur að hafi verið gert með bókhaldsbrotum hjá ferðaskrifstofunni XL 

Leisure til að móðurfélagið á Íslandi liti betur út. Eimskip rannsakar fortíðina.

BALDUR 
GUÐNASON

EXCEL AIRWAY XL Leisure hét Exel Airways þegar Avion Group festi kaup á félaginu.

Við skoðum að sjálfsögðu 

hvort um er að ræða ein-

hver brot á okkar reglum.

ÞÓRÐUR FRIÐJÓNSSON
FORSTJÓRI KAUPHALLARINNAR

Nýjar árásir á Darfúr
Fyrrverandi uppreisnarmenn í Darfúr-
héraði, sem undirrituðu friðarsamn-
ing við súdönsk stjórnvöld fyrir tveim-
ur árum, segja að stjórnarherinn, sem 
á í átökum við aðra uppreisnarhópa 
norðarlega í héraðinu, hafi nú í fyrsta 
sinn í langan tíma gert árásir sunnar-
lega í héraðinu.

SÚDAN

Temmilega bjartsýn
Guðlaug Einarsdóttir, formaður 
Ljósmæðrafélags Íslands, segist vera 
temmilega bjartsýn fyrir næsta samn-
ingafund í kjaradeilu ljósmæðra, sem 
haldinn verður á morgun.

KJARAMÁL

TAÍLAND, AP Stjórnvöld í Taílandi 
hafa aflýst neyðarástandi sem var 
tilkynnt fyrir tæpum tveimur 
vikum í landinu. Telja þau að 
ástandið hafi fælt ferðamenn frá 
því að heimsækja landið. 

Átök milli stjórnarandstæðinga 
og stjórnarsinna hafa geisað í 
Taílandi að undanförnu og var 
tilkynnt um neyðarástandið eftir 
að einn lést og tveir særðust hinn 
2. september. Forsætisráðherra 
Taílands hvatti í gær deiluaðila til 
að ná sáttum. „Ef neyðarástand 
verður áfram í gildi gæti það 
skaðað efnahag landsins. Þess 
vegna aflýsi ég neyðarástandinu,“ 
sagði forsætisráðherrann.  - fb

Neyðarástandi aflýst í Taílandi:

Fældi ferða-
menn í burtu

LEIFSSTÖÐ Maðurinn var handtekinn 
með vegabréf handa ungri kínverskri 
konu í fórum sínum. Hann er nú í vörslu 
lögreglu.

SPURNING DAGSINS

Stefán Karl, ertu að hætta í 
Latabæ vegna eineltis?

„Nei, en að gefnu tilefni vil ég 
benda á samtökin mín Regnboga-
börn.“

Stefán Karl Stefánsson leikari hefur sagt 
upp störfum í Latabæ eftir níu ára starf. 
Hann er stofnandi Regnbogabarna, sam-
taka um varnir gegn einelti.



BYRJAÐU AÐ FLOKKA OG ENDURVINNA 
Í FJÓRUM EINFÖLDUM SKREFUM

Skref 1
Það er í þínum höndum að ákveða hvaða úrgang þú ætlar að flokka og skila til 
endurvinnslu. Vel gæti reynst að byrja smátt en bæta svo smám saman við eftir 
því sem þú venst hugmyndinni. Í öllum sveitarfélögum er tekið á móti spilliefnum 
og langflest þeirra taka við pappa, pappír og plasti til endurvinnslu.

Skref 2
Á vef Úrvinnslusjóðs má finna upplýsingar um 
allar safnstöðvar á landinu.

Skref 3
Nokkur fyrirtæki og sveitarfélög bjóða upp á flokkunartunnur 
fyrir endurvinnanlegan úrgang við heimahús. Kynntu þér 
hvernig málunum er háttað í þínu sveitarfélagi.

Taktu
ákvörðun

Kynntu þér 
safnstöðvar  

Merktu við 
á dagatalinu  

Skref 4
Flokkun þarf ekki að taka mikið pláss og hún þarf ekki að kosta neitt. 
Endurvinnsla er í þínum höndum.  

Flokkaðu

15. til 19. september verður endurvinnsluvika haldin í fyrsta sinn á Íslandi. Úrvinnslusjóður stendur að átakinu í 
samvinnu við umhverfisráðuneyti, menntamálaráðuneyti, Endurvinnsluna, SORPU, Gámaþjónustuna og Íslenska 
gámafélagið. Allir eru hvattir til að flokka og endurvinna en lögð verður sérstök áhersla á að kynna mikilvægi 
endurvinnslu í framhaldsskólum. Flestir framhaldsskólar landsins taka þátt í endurvinnsluvikunni. 

Nánari upplýsingar um vikuna, þátttakendur og dagskrá má sjá á 
www.urvinnslusjodur.is/endurvinnsluvika
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SJÁVARÚTVEGUR Hönnun á íslensku 
umhverfismerki fyrir fiskafurðir 
lítur dagsins ljós í byrjun næsta 
mánaðar. Um er að ræða merki 
sem vísar til íslensks uppruna 
afurða með tilliti til ábyrgra fisk-
veiða. Á sama tíma hafa norskir 
hagsmunaaðilar í sjávarútvegi 
ákveðið að taka upp útbreiddustu 
umhverfismerkingu sjávarafurða 
í heiminum. Því merki hefur 
íslenskur sjávarútvegur alfarið 
hafnað.

Íslenskt merki hefur því verið í 
undirbúningi um nokkurt skeið á 
vettvangi Fiskifélags Íslands. 
Kristján Þórarinsson, stofnvist-
fræðingur hjá LÍÚ, er einn þeirra 
sem hafa haft veg og vanda að 
undirbúningnum. Um íslenska 
merkið segir hann nauðsynlegt að 
gera greinarmun á vottun og 
umhverfismerki og fiskveiði-
stjórnun. Fiskveiðistjórnun sé 
verkefni stjórnvalda en vottunin 
sé markaðstól fyrst og fremst. 
„Þetta vinnur þó saman því vottun 
og merki virkar ekki nema á for-
sendum góðrar fiskveiðistjórnun-
ar.“ 

Heyrst hafa gagnrýnisraddir 
erlendra kaupenda á íslenskum 
fiski um þá stefnu að treysta á sér-
íslenskt merki á þeim forsendum 
að léttara væri að taka upp þekkt-
ari vottun eins og MSC, sem er 
útbreiddasta umhverfismerkið í 
sjávarútvegi. Það myndi spara 
háar fjárhæðir við kynningu sem 
auk þess tekur mikinn tíma. „Vott-
un er miklu meira en merkið,“ 
segir Kristján. „Fyrir okkur snýst 
þetta ekki um merkið eitt og sér. 
Markaðssetning þess gerist sjálf-

krafa í viðskiptum og öllu skiptir 
að þeir sem kaupa okkar fisk viti 
að þeir séu að kaupa fisk sem 
veiddur er á ábyrgan hátt. Okkur 
hefur ekki hugnast að setja þessa 
ábyrgð í annarra hendur því við 
vitum ekkert í hvaða átt þessi mál 
munu þróast.“ 

Helstu gagnrýnendur MSC til 

skamms tíma voru Norðmenn og 
var gagnrýni þeirra samhljóma 
gagnrýni LÍÚ og annarra hags-
munaaðila hér á landi. Nú hafa þó 
helstu hagsmunasamtök norsks 
sjávarútvegs ákveðið að taka upp 
MSC-vottun á mörgum af helstu 
nytjategundum sínum. 

Einar K. Guðfinnsson sjávarút-
vegsráðherra segir að farið hafi 
verið rækilega í gegnum málið og 
niðurstaðan sé einróma hjá grein-
inni. „Ástæðan er einfaldlega sú 
að menn telja að út frá hagsmun-
um íslensks sjávarútvegs sé þetta 
fyrirkomulag betra en að taka upp 
erlent merki. MSC er eitt þeirra í 
hópi fjölmargra.“ 

 svavar@frettabladid.is

Veðjað á séríslenska 
umhverfisvottun
Íslenskt umhverfismerki fyrir sjávarafurðir lítur dagsins ljós í næsta mánuði. 

Norðmenn hafa á sama tíma tekið upp alþjóðlegt merki sem er hafnað hér. 

Hagsmunum betur borgið með séríslensku merki, segir sjávarútvegsráðherra.

ÚR FISKBORÐINU Málið snýst um sönnunarbyrði þess að fiskafurðir séu veiddar á 
sjálfbæran hátt sem er talið munu hafa mikið markaðsgildi á næstu árum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Okkur hefur ekki hugnast 

að setja þessa ábyrgð í 

annarra hendur því við vitum 

ekkert í hvaða átt þessi mál munu 

þróast.

KRISTJÁN ÞÓRARINSSON
STOFNVISTFRÆÐINGUR HJÁ LÍÚ

HÚSAVÍK Fyrirhugað sex íbúða 
fjölbýlishús á Höfðavegi á 
Húsavík veldur deilum í skipu-
lags- og byggingarnefnd Norður-
þings. „Það hefur hvergi komið 
fram opinberlega að íbúðirnar 
séu ætlaðar geðfötluðum, þó að 
flestum sem um málið hafa 
fjallað sé það ljóst,“ bókuðu 
fulltrúar minnihlutans sem telja 
álitamál hvort farið sé á svig við 
lög og reglur varðandi úrræði í 
málefnum geðfatlaðra. Þótt 
byggingin sé í óþökk margra 
nágranna hafni minnihlutinn þó 
ekki útgáfu byggingarleyfis.
Fulltrúar meirihlutans sögðu 
aðeins tvo af fjórtán nágrönnum 
hafa gert athugasemd. Það væri 
ekki málefni nefndarinnar 
hverjir byggju í íbúðunum.  - gar

Skipulagsnefnd Norðurþings:

Deilt um íbúðir 
fyrir geðfatlaða

HÚSAVÍK Fjölbýlishús fyrir geðfatlaða 
veldur orðahnippingum.

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Basel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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BREYTINGAR 
FRAMUNDAN  Síð-
degis á morgun fer 
að hvessa um land-
ið vestanvert þegar 
kröpp lægð nálgast 
landið. Búast má 
við allhvössu veðri 
víða um land að-
faranótt miðviku-
dags og rigningu í 
öllum landshlutum 
á miðvikudag. 
Fremur milt verður 
í veðri. 

Elísabet
Margeirsdóttir
Veður-
fréttamaður

Eldur við Ingunnarskóla
Eldur kom upp í blaðagámi við 
Ingunnarskóla í Grafarholti rétt eftir 
miðnætti í fyrrinótt. Að sögn slökkvi-
liðsins á höfuðborgarsvæðinu er talið 
að um íkveikju hafi verið að ræða.

Grunaður um ölvun
Átján ára piltur var handtekinn 
grunaður um ölvunarakstur á leið 
frá Flateyri til Ísafjarðar. Atburðurinn 
átti sér stað klukkan rúmlega þrjú í 
fyrrinótt.

LÖGREGLUFRÉTTIR

AFGANISTAN, AP Bandaríkjaher hafði fengið 
rangar upplýsingar þegar árás var gerð á bæinn 
Azizabad í Herat þann 22. ágúst síðastliðinn. 
Árásin kostaði allt að níutíu almenna borgara í 
þorpinu lífið, en ekki einn einasti talibani eða 
annar uppreisnarmaður féll.

Þetta fullyrðir Humayun Hamidzada, 
talsmaður Hamids Karzais forseta, sem lengi 
hefur gagnrýnt harðlega loftárásir Bandaríkja-
hers á afgönsk þorp.

Upplýsingarnar sem Bandaríkjamenn byggðu 
árás sína á komu frá afgönskum andstæðingum 
þorpsbúanna í Azizabad. Þorpsbúarnir segja að 
maður að nafni Nader Tawakil, sem er af öðrum 
ættbálki, hafi komið þeim upplýsingum til 
Bandaríkjamanna að herskáir uppreisnarmenn 
talibana hafi verið í þorpinu.

Reyndin er þó sögð sú, að árásinni hafi verið 

beint að afgönskum starfsmönnum bresks 
öryggisfyrirtækis og fjölskyldum þeirra. Það sé 
ástæða þess að Bandaríkjaher hafi fundið vopn í 
þorpinu að árásinni lokinni.

Bandaríkjaher neitaði því strax að almennir 
borgarar hefðu fallið í árásinni, en hélt því fram 
að 30 uppreisnarmenn hefðu fallið. Síðar var 
bandarísk rannsókn sögð hafa leitt í ljós að 35 
uppreisnarmenn og sjö almennir borgarar hefðu 
fallið.

„Ekki einn einasti talibani var drepinn,“ sagði 
Hamidzada, „þannig að þetta var algjör 
hörmung, og svo gerði illt verra að öllu var 
neitað.“ - gb

Engir uppreisnarmenn féllu í afdrifaríkri árás á afganskt þorp í ágúst:

Bandaríkjaher lét ljúga að sér

SÝNIR MYNDIR AF LÁTNUM ÆTTINGJUM
Þessi afganska kona missti nokkra ættingja sína í 

árásinni á Azizabad.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SVEITARSTJÓRNIR „Straumrof með 
tilheyrandi tjóni fyrir fram-
leiðslufyrirtæki og alla aðra 
starfsemi þykja vera of tíð og 
eigi sér ekki eðlilegar skýringar í 
ófyrirséðum bilunum,“ segir á 
vef Grundarfjarðar þar sem fram 
kemur að bæjarstjórnin krefjist 
betri þjónustu af Landsneti og 
RARIK. 

„Bæjarstjórn Grundarfjarðar 
lýsir yfir þungum áhyggjum af 
afhendingaröryggi rafmagns í 
Grundarfirði í ljósi síendurtekins 
rafmagnsleysis. Bæjarstjórn 
krefst þess að RARIK ohf. og 
Landsnet hf. láti nú þegar gera 
úttekt á flutnings- og dreifikerfi 
rafmagns í Grundarfirði og geri 
viðeigandi ráðstafanir til þess að 
tryggja afhendingaröryggi raf-
magns í bæjarfélaginu,“ segir í 
áskorun bæjarstjórnar Grundar-
fjarðar.  - gar

Langþreyttir á straumrofum:

Rafmagnsleysi 
ekki eðlilegt

BRASILÍA, AP Luiz Inacio Lula da 
Silva Brasilíuforseti vakti ekki 
mikla hrifningu meðal lands-
manna þegar hann sagðist telja 
að leyfa ætti reykingar alls 
staðar.

Reykingar eru bannaðar 
innandyra víðast hvar í Brasilíu, 
og almennt virðist ánægja með 
þetta fyrirkomulag. Samkvæmt 
nýrri skoðanakönnun eru 77 
prósent íbúa óánægðir með þetta 
nýjasta útspil forsetans, sem 
hugðist koma reykingafólki til 
varnar.

Þrátt fyrir þetta eru Brasilíu-
búar almennt ánægðir með 
forseta sinn. Hann nýtur 
stuðnings 64 prósenta lands-
manna.

 - gb

Silva vill leyfa reykingar:

Brasilíuforseti 
vekur óánægju

GENGIÐ 12.09.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

168,4152
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
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Þér er boðið að sitja

þing Neytendasamtakanna 2008
Taktu þátt og hafðu áhrif

Þing Neytendasamtakanna 2008 verður haldið á Hótel Hilton 
Suðurlandsbraut 2, Reykjavík daganna 19. og 20. september nk. 

Fyrri dagurinn er opin öllum. Dagskráin hefst föstudaginn 19. sept. 
kl. 14 með ávarpi Forseta Íslands, viðskiptaráðherra og heilbrigðis-
ráðherra. Þá eru eftirfarandi liðir á dagskrá:

•  Felast hagsmunir neytenda í Evrópusambandsaðild?
•  Hvernig má styrkja stöðu neytendamála hér á landi?
•  Tryggingamarkaðurinn á Íslandi.
•  Stefna Neytendasamtakanna 2008-2010.

Á síðari deginum fara fram hefðbundin þingstörf og er hann 
eingöngu opinn skráðum þátttakendum sem eru félagsmenn í Ney-
tendasamtökunum. Ertu félagsmaður - taktu þátt í starfi nu! Ef þú 
ert ekki félagsmaður getur þú skráð þig í samtökin og á þingið fyrir 
fi mmtudaginn 18. september.

Skráning á opna dagskrá fyrir alla eða sem félagsmaður fer fram 
í síma 545 1200 eða á ns@ns.is

AKUREYRI Oddur Helgi Halldórs-
son, áheyrnarfulltrúi L-listans í 
bæjarráði Akureyrar, segir 
furðulegt að bærinn skuli auglýsa 

eftir fram-
kvæmdastjóra 
fyrir menning-
arhúsið í 
bænum.

„Meirihluti 
bæjarstjórnar 
Akureyrarkaup-
staðar sagði það 
eitt af megin-
rökum fyrir að 
setja rekstur 

menningarhúss undir sjálfseignar-
félag að við það öðlaðist húsið 
sjálfstæði og ekki væri hætta á 
íhlutun bæjaryfirvalda,“ bókaði 
Oddur. Hann telur það gjörsam-
lega á skjön við röksemdarfærsl-
una fyrir því að setja rekstur 
menningarhússins í hendur 
sjálfseignarfélags að bærinn 
ákveði hver verður framkvæmda-
stjóri þar.   - gar

Fulltrúi í bæjaráði Akureyrar:

Menningarhús 
ráði sér sjálft

ODDUR HELGI 
HALLDÓRSSON

BANDARÍKIN, AP Fellibylurinn Ike 
hefur kostað að minnsta kosti sjö 
manns lífið í Texas og Louisiana, 
en óttast er að sú tala eigi eftir að 
hækka. Víða er fólk einangrað á 
heimilum sínum vegna flóða.

Borgaryfirvöld í Houston, 
fjórðu stærstu borg Bandaríkj-
anna, ákváðu í gær að setja á 
útgöngubann sem gilda á í eina 
viku. Íbúum borgarinnar er bann-
að að vera á ferð utandyra frá 
klukkan 18 síðdegis til klukkan 9 
að morgni.

Þetta er gert af öryggisástæð-
um, vegna þess að borgin er að 
mestu rafmagnslaus og þar með 
ljóslaus, og verður það væntanlega 
að miklu leyti næstu vikurnar. 

Talið er að um 140 þúsund manns 
hafi haldið sig heima við á verstu 
hamfarasvæðunum, þrátt fyrir að 
yfirvöld hafi hvatt alla til að forða 
sér áður en fellibylurinn skall á. Í 
gær unnu hópar björgunarfólks að 
því að koma aðstoð og nauðsynj-
um til þeirra, sem komust hvergi 
að heiman vegna flóða og 
skemmda.

Aðrir, sem höfðu flúið að heim-
an, hafa víða ekki fengið að snúa 
aftur heim til sín vegna ástands-
ins, sem þykir hættulegt heilsu 
fólks. 

„Þetta vekur töluverða reiði hjá 
íbúunum, ég skil það svo sem,“ 

sagði Charlie Skinner, lögreglu-
þjónn í Seabrook, litlu bæjarfélagi 
við ströndina, þar sem hann stóð 
við vegartálma og skipaði fólki að 
snúa aftur til baka.

Brown Claybar, bæjarstjóri í 
Orange, 19 þúsund manna bæ á 
Galveston-skaga, segir að um 
þriðjungur bæjarlandsins sé undir 
flóðavatni, sem er allt upp í 
tveggja metra djúpt. Hann segir 
að hátt í 400 manns hafi haldið sig 
heima við, og þurfi nú á aðstoð að 
halda.

Ástandið var einna verst á 
Galv eston-skaga, þar sem stórir 
bátar höfðu meðal annars slitnað 
upp og þeyst á íbúðabyggðina. 

Gríðarlegar skemmdir urðu á 
húsum og sums staðar mátti sjá að 
hús höfðu hrunið saman, þannig 
að efri hæð með þaki var komin 
niður á jörðina þar sem neðri 
hæðin var. Brak úr skemmdum 
húsum lá eins og hráviði út um 
allt.

George W. Bush forseti ætlar til 
Texas á morgun til að sýna samúð 
sína með íbúum hamfarasvæð-
anna. gudsteinn@frettabladid.is

Útgöngubann í eina viku
Fellibylurinn Ike hefur að mestu lognast út af en skilur eftir sig gríðarlega eyðileggingu, rafmagnsleysi og 

flóð sem torveldar björgunarstarf. Hamfarasvæðin verða lömuð næstu vikur og útgöngubann er í Houston.

ALLT Á TJÁ OG TUNDRI Íbúi í Galveston í 
Texas gengur hjá spýtnabraki á strand-

götu í bænum. Eyðileggingin af völdum 
fellibylsins var gríðarleg í bænum. 

 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Stjórnmálaflokkar fá hækkun
Stjórnsýslunefnd Akureyrar leggur til 
við bæjarstjórn að fjárhagstuðningur 
bæjarsjóðs við stjórnmálasamtaka og 
frambjóðenda hækki um 50 prósent 
á næsta ári og verði samtals þrjár 
milljónir króna í stað tveggja milljóna 
eins og styrkurinn er í ár. 

AKUREYRI

LÖGREGLUMÁL   Pólskur karlmaður á þrítugsaldri 
hlaut alvarlega áverka eftir að ráðist var á hann með 
eggvopni í Þorlákshöfn í fyrrinótt. Að sögn lögregl-
unnar á Selfossi var árásin mjög alvarleg en líðan 
mannsins í gær var þokkaleg og var hann ekki 
lengur í lífshættu.

Lögreglan var kölluð á vettvang að fjölbýlishúsi 
laust fyrir klukkan þrjú vegna hávaða og brothljóðs 
sem heyrðist þaðan. Er komið var á vettvang var 
karlmaðurinn þar utandyra ásamt löndum sínum og 
hafði hann verið skorinn og stunginn með eggvopni. 
Hann var fluttur á sjúkrahús á Selfossi þar sem 
læknir gerði að sárum hans. 

Svo virðist sem til átaka hafi komið inni í íbúð í 
fjölbýlishúsinu. Réttarlæknir frá rannsóknarstofu 
Háskóla Íslands rannsakaði í gær þolandann og þá 
fimm sem í íbúðinni voru. Gert var ráð fyrir að 
yfirheyrslur yfir þeim myndu standa fram á nótt.  - fb

Fimm manns í haldi lögreglu eftir hrottalega líkamsárás í Þorlákshöfn:

Illa særður eftir alvarlega árás

BANDARÍKIN, AP 
Barack Obama, 
forsetaefni 
demókrata í 
Bandaríkjun-
um, heldur 
áfram að raka 
inn fé til 
kosningabar-
áttu sinnar. Í 
ágúst síðast-
liðnum söfnuð-
ust 66 milljónir 
dala í sjóði 
hans. 

Þetta er nýtt 
met, en fyrra 
metið var febrúarmánuður þegar 
55 milljónir dala söfnuðust í sjóði 
Obama. Obama hafnaði því að fá 
fé úr opinberum sjóðum til 
kosningabaráttu sinnar. Mótfram-
bjóðandinn John McCain náði að 
safna 47 milljónum í ágúst, en 
hann ákvað að þiggja fé úr 
opinberum sjóðum og stendur að 
því leyti betur að vígi. - gb

Obama halar inn fé:

Metinnkoma í 
ágústmánuði

BARACK OBAMA

ÞORLÁKSHÖFN Atvikið í fyrrinótt átti sér stað í heimahúsi í 
Þorlákshöfn.

Forsetakosningar

20082008

NOREGUR Slökkviliðið í Björgvin í 
Noregi hefur haft í nógu að 
snúast síðustu daga. Gömul 
sögufræg hús hafa orðið eldinum 
að bráð og grunur er um að 
kveikt hafi verið í viljandi.

Á laugardaginn tókst að 
slökkva eld áður en illa fór, og í 
gær var tilkynnt um eld í 
kjöllurum sem þó tókst að 
slökkva fljótlega.

Á föstudaginn brann sjóbúð 
frá átjándu öld, og sást til 
mannaferða á staðnum skömmu 
áður en eldsvoðinn braust út.

Fyrir viku brunnu einnig 
fjórar sjóbúðir, og er skaðinn 
ómetanlegur. - gb

Daglegir eldar í Noregi:

Grunur um 
brennuvarg

SAMGÖNGUR Um sex þúsund náms-
menn í framhalds- og háskólum á 
höfuðborgarsvæðinu hafa fengið 
nemakort frá Strætó bs., en þau 
gefa frítt í strætó. Þá hafa fjögur 
þúsund námsmenn sótt um að auki. 
Um 30 þúsund eru í framhalds- og 
háskólum á svæðinu.

Reynir Jónasson, forstjóri Strætó 
bs., segir viðtökurnar í takt við 
væntingar. Gert hafi verið ráð fyrir 
að á bilinu 12 til 14 þúsund náms-
menn nýttu sér kortið. Von sé á hol-
skeflu um áramótin. „Þetta er svip-
að og á síðasta skólaári. Þá bættust 
um 2.000 við í janúar og ætli það 
verði ekki svipað uppi á teningnum 
nú,“ segir Reynir.

Reynir segir að námsmenn séu 

um 37 til 38 prósent notenda stræt-
isvagna. Á síðasta skólaári jukust 
innstig í vagnana um 700.000, en 
óvíst er hver raunveruleg farþega-
þróun var.

„Kannanir sýna að þeir sem not-
uðu strætó fyrir hafi notað hann 
meira vegna kortanna. Við þurfum 
að ná betur til þeirra sem nota hann 
sjaldan eða aldrei.“

Þetta er í annað árið í röð sem 
námsmenn fá frítt í strætó á höfuð-
borgarsvæðinu. Reykjavík, Kópa-
vogur, Hafnarfjörður, Álftanes, 
Seltjarnarnes og Mosfellsbær 
standa að nemakortinu í ár. Garða-
bær, sem var með í verkefninu í 
fyrra, tekur ekki þátt núna.

 - kóp

Um þriðjungur nemenda hefur sótt um náms:

Námsmannakortin vinsæl

STRÆTÓ Um þriðjungur námsmanna í framhalds- og háskólum á höfuðborgarsvæð-
inu kominn með nemakort. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Harður tveggja bíla árekstur 
Harður árekstur tveggja bifreiða varð 
á Breiðholtsbraut í fyrrakvöld laust 
fyrir klukkan tíu. Tveimur bifreiðum 
var ekið hvorri framan á aðra og voru 
fjórir fluttir á slysadeild. Meiðsl þeirra 
eru talin óveruleg. Bílarnir eru báðir 
gjörónýtir og voru þeir fluttir í burtu 
með kranabifreið.

SLYS

Gætir þú hugsað þér að starfa 
sem lögregluþjónn?
Já  29,4%
Nei  70,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Býst þú við áframhaldandi mót-
vindi í efnahagslífinu?

Segðu þína skoðun á Vísir.is.

KJÖRKASSINN
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

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

sala@rv.is • www.rv.is

Á kynningarverði 
Svansmerkt RV hreinsiefni 

með ferskum ilmi.

UM
HVERFISMERKI Svansmerkt RV hreinsiefni 

 - með ferskum ilmi 

Á tilboði í september 2008Svansmerktar Lotus 
Professional pappírsvörur20 % afsláttur   

REYKJAVÍK  Breiðholtsdagar hefjast 
í sjötta sinn í dag og standa yfir til 
laugardags. Forseti Íslands, Ólafur 
Ragnar Grímsson, og Dorrit 

Moussaieff 
verða gestir 
hátíðarinnar í 
dag. Forsetinn 
setur hátíðina 
formlega 
klukkan 14. Um 
leið opnar hann 
málverkasýn-
ingu heyrnar-
lausra myndlist-
armanna í 

Félagsmiðstöðinni Árskógum. 
Alla morgna klukkan 7.30 verður 

pottakaffi í Breiðholtslaug og verð-
ur Þórarinn Eldjárn borgarlista-
maður gestur í dag. Þá verður Óskar 
Bergsson, formaður borgarráðs, í 
pottakaffi á fimmtudag.

Helstu markmið Breiðholtsdaga 
eru að stuðla að aukinni samheldni, 
samveru og hverfisvitund íbúa þar 
sem fólk á öllum aldri kemur 
saman á ýmsum stöðum til að 
auðga andann og skemmta sér.   - fb

Breiðholtsdagar hefjast í dag:

Forseti Íslands 
setur hátíðina

ÓLAFUR RAGNAR 
GRÍMSSON

1 Hvaða danska banka stóð til 
að Kaupþing tæki yfir?

2 Hvers eðlis voru skemmdirn-
ar sem voru unnar á vaxmynd 
Adolfs Hitler á safni í Berlín?

3 Valsstúlkur tryggðu sér 
Íslands meistaratitil í fótbolta 
um helgina með sigri á Stjörn-
unni. Hvernig fór leikurinn?

SVÖR Á SÍÐU 30

Fá ekki að reka smáhýsi 
Skipulags- og byggingarnefnd 
Norðurþings segist í umsögn til 
sýslumanna leggjast gegn notkun 
fjögurra smáhýsa í Keldunesi til ferða-
þjónustu. Húsin voru reist í sumar án 
samþykkis sveitarstjórnar.

NORÐURÞING

SVEITARSTJÓRNIR Samgönguráðu-
neytið óskar eftir skýringum 
Akraneskaupstaðar á því að tölvu-
þjónusta bæjarins var ekki boðin 
út heldur samið beint við Tölvu-
þjónustu SecureStore ehf.

„Það virðist ekki hafa verið 
gengið eðlilega til þessa verks. Til 
dæmis er ekki fengið samanburð-
arverð hjá samkeppnisaðilum,“ 
segir Eyjólfur S. Stefánsson tölvu-
rekstrarfræðingur sem kærði 
bæjaryfirvöld til ráðuneytisins.

Eigendur Tölvuþjónustunnar 
SecureStore ehf. eru fjárfestirinn 
Bjarni Ármannsson og Örn Gunn-
arsson – sem er sonur Gunnars 
Sigurðssonar, forseta bæjar-

stjórnar. Fyrir-
tækið hefur um 
langt skeið ann-
ast tölvuþjón-
ustu fyrir 
bæinn.

Gunnar Sig-
urðsson segir að 
ekkert óeðlilegt 
hafi verið við 
það að semja við 
SecureStore. 

Sjálfur hafi hann þó hvorki tekið 
þátt í umræðum um málið né 
afgreiðslu málsins í bæjarstjórn.

„Samkvæmt mínum heimildum 
var verkið alls ekki tilbúið til 
útboðs en með þeirri vinnu sem nú 

á að vinna vonumst við til að þetta 
verði tilbúið í útboð á næsta ári. 

Ef þetta hefði þurft að fara í 
útboð hefði þetta auðvitað farið í 
útboð. Við höfum ekki hag af því 
að brjóta á einum eða neinum og 
fara ekki eftir leikreglum,“ segir 
forseti bæjarstjórnar.  - gar

Akraneskaupstaður kærður fyrir að semja án útboðs um tölvuþjónustu bæjarins:

Ráðuneytið óskar eftir skýringum

GUNNAR 
SIGURÐSSON

Það virðist ekki hafa verið 

gengið eðlilega til þessa 

verks. Til dæmis er ekki fengið 

samanburðarverð hjá sam keppn-

is aðilum. 
EYJÓLFUR S. STEFÁNSSON
TÖLVUREKSTRARFRÆÐINGUR

MENNTUN Hjallastefnan hefur 
rekstur grunnskóla í Reykjavík í 
byrjun næsta mánaðar. Þetta var 
samþykkt af menntaráði borgar-
innar í síðustu viku. Fyrst um 
sinn verður skólinn innan veggja 
leikskólans Laufásborgar. Þar eru 
nú þegar tíu sex ára börn í námi 
ásamt fimm ára gömlum börnum. 

Skólinn tekur til starfa í byrjun 
október. Tveir grunnskólakennarar 
og tveir leikskólakennarar munu 
starfa við skólann fyrsta árið en 
Margrét Pála Ólafsdóttir, fram-
kvæmdastjóri og stofnandi Hjalla-
stefnunnar, munu gegna starfi 
skólastjóra fyrsta starfsárið.  

 - kdk  

Barnaskóli Hjallastefnunnar:

Fimmtán barna 
grunnskóli

LÖGREGLUMÁL Bæjarstjórar í Hafn-
arfirði, Kópavogi og Garðabæ 
hafa allir miklar áhyggjur af 
fækkun lögreglumanna á höfuð-
borgarsvæðinu. Eins og kom fram 
í Fréttablaðinu á laugardag hefur 
þeim fækkað um sextán frá árinu 
1990 á sama tíma og íbúum hefur 
fjölgað um rúm fjörutíu þúsund.

Bæjarstjórarnir, sem og Dagur 
B. Eggertsson, borgarfulltrúi 
Samfylkingarinnar og Vilhjálmur 
Þ. Vilhjálmsson, forseti borgar-
stjórnar, telja allir að snúa þurfi 
þessari þróun við. „Þetta er bara í 
takt við það sem við höfum verið 
að gera athugasemdir við. Við 
höfum látið það koma skýrt fram 
að við séum ósáttir við það hvern-
ig er verið að draga saman í lög-
gæslunni hér á höfuðborgarsvæð-
inu. Það er mjög fróðlegt að fá 
þetta svart á hvítu í tölum og þetta 
er í anda þess sem við skynjum og 
finnum,“ segir Lúðvík Geirsson, 
bæjarstjóri Hafnarfjarðar. Hann 
segir sýnileika lögreglunnar í 
hverfunum ekki þann sama og 
áður. „Forvörnin og öryggið bygg-
ir ekki síst á því að við vitum að 
menn eru til staðar.“ 

Ekkert hlustað á rövlið
Gunnar Birgisson, bæjarstjóri 
Kópavogs, segist lengi hafa haft 
áhyggjur af ástandinu. „Samsetn-
ing lögregluliðsins er þannig að 
þeir eru allir inni á kontór en ekki 
úti á svæðinu. Við höfum rövlað og 
ég kannski hvað hæst í þessu en 
það er ekkert hlustað á það þannig 
að þetta stendur svoleiðis.“ 

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri 
Garðabæjar, er á sama máli. „Við 
höfum auðvitað áhyggjur af því að 
missa þessa nær-lögreglu eins og 
við vorum með áður en kom til 
þessi breyting á lögregluskipan á 
landinu. Við misstum að okkur 
finnst dálítið sambandið við hverfa-

lög regluna. Svo eru  mörg sveitar-
félög farin að ráða viðbótarkraft 
til að halda uppi ákveðinni örygg-
isgæslu, eins og Securitas,“ segir 
Gunnar. „Við í Garðabæ höfum 
ekki farið þá leið og ég held að lög-
reglan þyrfti að skoða það hvort 
það sé ekki hægt að koma upp 
þannig kerfi að það verði annað 
lag fyrir neðan núverandi lögreglu 
sem hefði með ákveðna öryggis-
vörslu að gera, sem væri innan 
lögreglunnar og hefði beinar upp-
lýsingar frá lögreglunni.“

Fáliðuð á mikilvægum vöktum
Dagur B. Eggertsson segir að 
auka þurfi sýnilegu löggæsluna til 
muna. „Lögreglan hefur því miður 
þurft að vera mjög fáliðuð á  mik-
ilvægum vöktum í sumar þannig 
að á þessu þarf einfaldlega að taka 
vegna þess að þetta er grunnþjón-
usta í samfélaginu sem við vitum 
að skilar miklum árangri ef hún 
er eins góð og við og lögreglan 
viljum hafa hana.“ Hann er einnig 
ósáttur við kjör lögreglumanna og 
telur þau vera tímasprengju. „Ég 
hef ekkert legið á því að þessar 
grunnstéttir sem eru umönnunar-
stéttir, heilbrigðisstéttir, kennar-
ar og lögreglu- og slökkvilið, það 
þarf að huga að kjörum þeirra.“

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
segir mikilvægt að lögreglumönn-
um fjölgi í samræmi við íbúa. 
„Það er mikilvægt er að löggæsl-
an verði efld og þá ekki síst svo-
kölluð hverfalöggæsla sem reynst 
hefur afar vel. Ég treysti dóms-
málaráðuneytinu og lögreglusam-
bandinu á höfuðborgarsvæðinu 
til að vinna að framgangi þessa 
máls þannig að löggæslumál í 
borginni og í nágrannasveitar-
félögum séu með viðeigandi hætti 
fyrir íbúa og öryggi þeirra,“ segir 
Vilhjálmur.

 freyr@frettabladid.is

Ósáttir við 
færri löggur
Bæjarstjórar í Hafnarfirði, Kópavogi og Garðabæ 

hafa áhyggjur af fækkun lögreglumanna á höfuð-

borgarsvæðinu og telja að bæta þurfi ástandið.

LÖGREGLAN Ráðamenn á höfuðborgarsvæðinu eru ósáttir við fækkun lögreglu-
manna frá árinu 1990 en íbúum hefur fjölgað um 40 þúsund síðan þá.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VEISTU SVARIÐ?



Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Óseyri 2, Akureyri, 461 1150

Scape Wallhugger – Eitt með öllu
· þráðlaus fjarstýring
· sér stilling fyrir höfuðlag
· nudd
· sleði sem leggst upp að vegg
· afar hljóðlátt og þægilegt í notkun

Scape Verð
120x200 309.900
160x200 479.900
180x200 499.900
KING SIZE 519.900

Stillanleg rúm með okkar bestu                                 heilsudýnu á góðu verði

Fyrst og fremst
í heilsudýnum

Violino
leðurhægindastólar, 

ítölsk hönnun. Þrír litir.
Verð 79.900.

Allt að 50% afsláttur af völdum svefnherbergishúsgögnum

Proflex er mest selda stillanlega 
rúmið hjá okkur, enda á góðu 
verði

       ein allra besta 
heilsudýna sem hægt er að fá í 

dag. Fæst í 2 stífleikum.

svefnherbergis-
húsgögn

Óseyri 2 Listhúsinu Laugardal

Proflex Verð
160x200 279.900
180x200 299.900

6 mánaða
vaxtalausar greiðslur
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Fundur um málefni aðstandenda geðsjúkra

Glímutök geðsjúkdóma
á aðstandendum

18. september á Grand Hótel Reykjavík kl. 19:00-20:30 í samvinnu 
AstraZeneca, Geðhjálpar og Geðsviðs LSH.

annt um líf og líðan

Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra setur fundinn.
Fundarstjóri: Þórgunnur Ársælsdóttir, geðlæknir.

18:30-19:00 Hressing og skráning.

Fyrirlesarar:
19:00-19:40 Pete Earley, aðstandandi og höfundur bókarinnar CRAZY: a Father´s  

Search Through America´s Mental Health Madness sem tilnefnd var til 
Pulitzer bókmenntaverðlaunanna 2007.

19:40-19:55 Rebbi og græni frakkinn - ætluð börnum geðsjúkra.
19:55-20:15 Hulda Dóra Styrmisdóttir, aðstandandi: „Hafa skal það sem betra reynist“
20:15-20:30 Samantekt/Umræður

Skráning á fund:
Katrín Sveinsdóttir sími 535-7186 
katrin@veritascapital.is
í síðasta lagi fyrir 17. sept.

Auglýsingasími

– Mest lesið

IÐNAÐUR Gert er ráð fyrir að álver-
in þrjú á Íslandi skili um 55 millj-
örðum króna til þjóðarbúsins á 
þessu ári. Er það um þriðjungur af 
heildartekjum þeirra, sem sam-
kvæmt spám verða um 166 millj-
arðar króna. Þegar tekjur þjóðar-
búsins eru fundnar út er horft til 
alls innlends kostnaðar álveranna. 
Felst hann einkum í raforkukaup-
um, launakostnaði, sköttum til 
ríkis og sveitarfélaga og kaupum 
á innlendri vöru og þjónustu.

Þessar upplýsingar er að finna í 
svari iðnaðarráðherra við fyrir-
spurn Valgerðar Sverrisdóttur, 
varaformanns Framsóknarflokks-
ins.

Í því kemur jafnframt fram að 
samtals starfa næstum 1.500 
manns í álverum á Íslandi. 540 
starfa hjá Ísal í Straumsvík, 477 
hjá Norðuráli á Grundartanga og 
450 hjá Fjarðaáli í Reyðarfirði. 
Alls voru 400 manns við sumar-
afleysingar hjá fyrirtækjunum og 
að þeirra mati eru um 3.100 afleidd 
störf af starfsemi þeirra.

Með stækkun Norðuráls og til-
komu Fjarðaáls hefur álfram-
leiðsla aukist verulega. Ofan á 
framleiðsluaukningu hefur heims-
markaðsverð á áli hækkað mikið. 
Að því samanlögðu er áætlað að 
álið nemi rúmum 30 prósentum af 
heildarútflutningstekjum þjóðar-
innar á þessu ári. Sé aðeins litið til 
vöruútflutnings er hlutdeild áls 
tæp 45 prósent.

„Þetta eru háar tölur og ástæða 
fyrirspurnarinnar var einmitt að 
fá á einu blaði hve mikilvæg þessi 
starfsemi er fyrir þjóðarbúið,“ 
segir Valgerður Sverrisdóttir. Hún 
segir hátt hlutfall áls í vöru út-
flutningi ársins helgast að nokkru 
leyti af samdrætti í þorskveiðum 
sem einmitt sýni hve miklu máli 
álið skipti. „Ég get ekki hugsað 
það til enda hver staðan væri ef 
ekki hefði verið ráðist í stórfram-
kvæmdirnar á sínum tíma.“

Valgerður segir að í ljósi efna-
hagsástandsins nú sé mikilvægt 
að ráðast í fyrirhugaðar fram-
kvæmdir í Helguvík og á Bakka 
og auka þannig erlenda fjárfest-
ingu í landinu. Ekki síst þar sem 
fjárfestar hrökkluðust nýverið frá 
Þorlákshöfn. „Ástæða þess var 
meðal annars sú að ríkisstjórnin 
virðist ekki sinna þessum málum 
og frekar setja fótinn fyrir dyrnar 
en hitt,“ segir Valgerður.

 bjorn@frettabladid.is

Álið skilar 55 
milljörðum í 
þjóðarbúið
Gangi spár eftir nema útflutningstekjur af áliðnaði 

166 milljörðum króna á árinu. Álið nemur um 30 

prósentum af heildarútflutningstekjum þjóðarinn-

ar. Álútflutningur eykst um 70 prósent á þessu ári. 

STÓRAUKIÐ VÆGI Framlag álvera til þjóðarbúsins hefur vaxið mjög á árinu. Valgerður 
Sverrisdóttir segir að ekki hefði orðið af stækkun Norðuráls og byggingu Fjarðaáls ef 
ríkisstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks hefði ekki notið við. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Ég get ekki 

hugsað það 

til enda hver staðan 

væri ef ekki hefði 

verið ráðist í stór-

framkvæmdirnar á 

sínum tíma.

VALGERÐUR SVERRISDÓTTIR
VARAFORMAÐUR FRAMSÓKNARFLOKKSINS

AGNARSMÁ RISAPANDA Þessi 
nýfædda risapanda er kvenkyns og 
kom í heiminn í japönskum dýragarði 
nú á laugardaginn. NORDICPHOTOS/AFP

VÍSINDI Veiðar á stórfiski geta leitt 
til þess að fiskur framtíðarinnar 
verði smærri og lakari. Þetta 
skýrist af því að ef hæfustu eða 
stærstu einstaklingar úr stofnum 
eru sífellt valdir úr en þeir minni 
skildir eftir, líkt og gert er við 
fiskveiðar á sumum stofnum með 
veiðarfærum, leiðir það til þess 
að þeir smærri fjölga sér meira 
og tíðni gena í stofninum breyt-
ast. 

Um þessi mál er fjallað í vís-
indatímaritinu Journal of Envi-
ronmental Economics and 
Management eftir Daða Má Krist-
ófersson, sérfræðing hjá Hag-
fræðistofnun Háskóla Íslands.

Greinin fjallar um hagkvæm-
ustu nýtingu erfðaauðlinda. 

Maðurinn hefur þá sérstöðu 
meðal rándýra að geta valið hvaða 
einstaklinga hann veiðir. 

Minnt er á að eiginleikar í stofn-
um dýra ráðast af erfðum. Því 
mun val á bráð eftir eiginleikum 
hennar hafa áhrif á tíðni gena í 
stofninum. Á sama hátt og val 
rándýrsins á veikasta ein-
stak lingnum stýrir þróun hjá 
bráðinni í átt til hæfari einstak-
linga getur til dæmis val á stórum 
fiski leitt til smærri og verðminni 
einstaklinga í framtíðinni. 

Því er mikilvægt að taka tillit 
til erfðaauðlinda við stjórnun á 
nýtingu náttúruauðlinda. 

 - kdk  

Veiðar á stórfiski geta leitt til þess að fiskur framtíðarinnar verði smærri og lakari:

Stórfisksveiðar geta skaðað fiskistofna

FISKVEIÐAR Gott er að hafa þróunar-
kenningu Darwins í huga við fiskveiðar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

UMHVERFISMÁL  Samgönguvika 
hefst í sjötta sinn á morgun og 
stendur hún yfir til 22. septemb-
er. Fjölmargir viðburðir verða í 
boði, þar á meðal hjóladagur, 
strætódagur, og Tjarnarsprettur-
inn þar sem þaulvanir hjólreiða-
menn keppa. Borgarbúar eru 
jafnframt hvattir til að hvíla 
bílinn mánudaginn 22. september. 

„Í samgönguviku viljum við 
vekja íbúa til umhugsunar um 
hreint loft í borginni, hvað hver 
og einn getur gert til að bæta 
loftgæði og ferðavenjur sínar,“ 
segir Þorbjörg Helga Vigfúsdótt-
ir, formaður umhverfis- og 
samgönguráðs.   - fb 

Samgönguvika að hefjast:

Íbúar hvattir til  
að bæta loftið
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SKIPULAGSMÁL Á annað hundrað manns sóttu 
opna kynningarfundi á vegum Listaháskóla 
Íslands í Regnboganum í gær þar sem starf-
semi skólans og vinningstillaga í samkeppni 
um nýtt hús var kynnt almenningi. 

„Við höfum haldið sambærilega kynningar-
fundi fyrir ýmsa hópa og reynsla okkar er sú 
að með þekkingu á tillögunni koma fram ný 
viðhorf hjá fólki. Margir sem voru neikvæðir í 
upphafi skipta um skoðun þegar þeir skoða til-
löguna og kynnast hugsuninni á bak við hana,“ 
segir Hjálmar H. Ragnarsson, rektor Lista -
háskólans. 

Eftir fundinn sköpuðust fjörugar umræður 
þar sem Ólafur F. Magnússon, fyrrverandi 
borgarstjóri, kvaddi sér meðal annarra hljóðs 
og lýsti undrun sinni á því að engir kjörnir full-
trúar væru sjáanlegir á fundinum. Hjálmar 

tekur undir orð Ólafs. „Við buðum fólki úr pól-
itíkinni sérstaklega að koma enda hefði ég 
haldið að það væri lærdómsríkt fyrir það að 
heyra sjónarmiðin sem rædd voru,“ segir 
Hjálmar. 

Tillagan hefur verið kynnt fyrir skipulags-
ráði og er nú í rýni hjá skipulagsstjóra. „Það 
ferli tekur einhvern tíma en við vonumst til að 
því ljúki í haust. Vonandi getum við í samein-
ingu aðlagað tillöguna að sjónarmiðum sem 
flestra. Við förum þó ekki út í neinar megin-
breytingar á byggingunni enda erum við ákaf-
lega ánægð með hana,“ segir Hjálmar.  - þo

Kynningarfundir um nýbyggingu Listaháskóla Íslands voru vel sóttir um helgina:

Þekking á tillögunni kallar fram ný viðhorf 

TILLAGAN KYNNT Á fundunum var starfsemi skólans 
kynnt auk þess sem Páll Hjaltason, arkitekt hjá 
+Arkitektum, útskýrði tillöguna og teikningar af 

nýbyggingunni í þaula.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

UMHVERFISMÁL „Árósasamning ur -
inn verður fullgiltur á kjör -
tímabilinu, án nokkurs vafa,“ 
sagði Þórunn Sveinbjarnardóttir 
umhverfisráðherra þegar hún 
ræddi skýrslu um umhverfismál í 

liðinni viku. 
Árni Þór 

Sigurðsson, 
þingmaður VG, 
vakti athygli á 
ónákvæmu 
orðalagi í 
skýrslunni um 
samninginn, 
sem aðrar 
þjóðir EES-
svæðisins munu 
hafa fullgilt.

Fullgilding samningsins hefði 
meðal annars í för með sér að 
umhverfissamtök hefðu aðgengi 
að réttarúrræði og ættu 
auðveldara með að kæra 
framkvæmdir, svo sem vegna 
stóriðju.

Þórunn skoðar nú hvort farin 
verði stjórnsýsluleið eða 
dómstólaleið við fullgildingu 
samningsins.   - kóþ

Umhverfisráðherra á Alþingi:

Mun fullgilda 
Árósasamning

ÞÓRUNN SVEIN-
BJARNARDÓTTIR

LÖGREGLUMÁL  Brotist var inn í 
slökkvistöðina í Vík í Mýrdal og 
gramsað í sjúkrabíl á tímabilinu 
frá hálfsjö í fyrrakvöld til 
hálftólf í gær. Að sögn varðstjóra 
lögreglunnar í Vík var litlu sem 
engu stolið og mestu verðmætin 
látin eiga sig. 

Þjófurinn eða þjófarnir brutu 
rúðu í útidyrum til þess að 
komast inn á slökkvistöðina. Svo 
virðist sem þeir hafi verið á 
höttunum eftir lyfjum því búið 
var að róta í sjúkrabíl sem stóð 
ólæstur inni á stöðinni. Bar það 
engan árangur þar sem lyfja-
kassar voru ekki á staðnum.

Að sögn lögreglunnar í Vík var 
ekki á hreinu hvort einn eða 
fleiri hefðu verið að verki.  
 - fb

Brutust inn á slökkviðstöð:

Talið að þjófar 
hafi leitað lyfja

LÖGREGLUMÁL  Ökumenn sex bíla 
voru stöðvaðir grunaðir um 
ölvunarakstur á höfuðborgar-
svæðinu í fyrrinótt. Einni 
bifreiðinni hafði verið ekið á 
umferðarljós við gatnamót 
Miklubrautar og Stakkahlíðar 
laust eftir klukkan tvö. Tveir 
karlmenn á fertugsaldri voru í 
bílnum og voru þeir báðir 
handteknir. Ekki er ljóst hvor 
þeirra keyrði bílnum.

Lítill erill var hjá lögreglunni í 
miðborginni en þó var töluvert 
um ölvun. Alls voru átta manns 
látnir dúsa í fangageymslum 
lögreglunnar vegna mikillar 
ölvunar.  - fb

Rólegt þrátt fyrir mikla ölvun:

Sex teknir fullir 
undir stýri
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Fellibylurinn Ike veldur nú usla í Texas eftir að hafa skilið eftir sig slóð eyðileggingar 
á Kúbu. Stanslaus röð skaðræðis-fellibylja hefur myndast í Karíbahafi síðustu vikur. 
Gústav olli miklu tjóni á Haítí og Jamaíka um mánaðamótin síðustu og þar sem 
hann gekk á land í Louisiana í Bandaríkjunum á sama stað og hamfarabylurinn 
Katrín fyrir þremur árum flúðu íbúar New Orleans borgina í öryggisskyni. Í 
millitíðinni gekk fellibylurinn Hanna yfir sömu slóðir. 

Hver er munurinn á hvirfilbyljum og fellibyljum?
Hvirfilbyljir (tornado á ensku) eru 
smáar en hættulegar hringiður neðst 
í gufuhvolfinu, innan við hundrað 
metra í þvermál. Fellibyljir (hurricane 
á ensku) eru mun víðáttumeiri, 
eða um tvö hundruð til þúsund 
kílómetrar að þvermáli. Hvirfilbyljir 
myndast á landi eða sjó en fellibyljir 
einungis á úthöfum. Einnig geta 
fellibyljir lifað í marga daga en 
hvirfilbyljir í mesta lagi nokkra 
klukkutíma. 

Hvenær myndast fellibyljir og hvernig? 
Fellibyljir eru í raun djúpar lægðir og myndast í óstöðugu lofti þar sem hlýtt loft, 
yfir heitum sjó, er undir köldu lofti. Í Norður-Atlantshafinu er fellibyljatíminn frá 
1. júní og til 30. nóvember, en fellibyljir myndast flestir seint á sumrin þegar 
hitastig sjávar er hæst. Fellibyljirnir soga til sín loft úr öllum áttum svo það fer upp 
í bylinn, en umhverfis miðjuna sem kölluð er auga, og í efri hluta fellibylsins, fer 
vindstreymið út frá miðjunni í allar áttir. Í auganu sjálfu er loftþrýstingur lægstur og 
getur það valdið því að hafflöturinn hækkar þar. 

Fer fellibyljum fjölgandi vegna gróðurhúsaáhrifa?
Fellibyljum og skyldum fyrirbærum hefur í heild farið fækkandi undanfarin 35 ár 
en mjög öflugum fellibyljum, sem eru á fjórða eða fimmta stigi á styrkleikaskala 
sem oftast er notaður, hefur farið fjölgandi. Hitastig sjávar er talið vera lykilatriði í 
myndun fellibylja en erfitt er að segja að hve miklu leyti hærra hitastig er afleiðing 
gróðurhúsaáhrifa eða náttúrulegra sveiflna. 

FBL-GREINING: FELLIBYLJIR Í KARÍBAHAFI 

Röð hamfarabylja

FRÉTTAVIÐTAL:  Håkan Jonsson aðstoðar-Evrópumálaráðherra

Að mati sænska aðstoðar-
Evrópumálaráðherrans 
Håkans Jonsson myndu 
Svíar fagna inngöngu Ís-
lands og hinna EFTA-ríkj-
anna í Evrópusambandið. 
Hann segir að hægt sé að 
finna samningalausn á 
öllu í aðildarviðræðum, en 
varar við því að Íslending-
ar hefji slíkar viðræður 
með of stífum kröfum um 
undanþágur frá gildandi 
reglum ESB. Möguleikann 
á upptöku evru án ESB-að-
ildar telur Jonsson býsna 
langsóttan. 

„Það er að sjálfsögðu velkomið 
frá okkar bæjardyrum séð að fá 
fyrrverandi systkinaþjóðir okkar 
úr EFTA, Ísland, Noreg og Sviss, 
alla leið inn í ESB,“ segir Jonsson 
í samtali við Fréttablaðið á skrif-
stofu sinni í Stokkhólmi. Hann 
nefnir að Noregur hafi jú gert 
tvær tilraunir til inngöngu sem 
hafi strandað á meirihlutavilja 
kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðsl-
um. En Svíar, sem ásamt Finnum 
og Austurríkismönnum gengu úr 
EFTA í ESB í ársbyrjun 1995, 
myndu fagna því mjög ef Íslend-
ingar ákveddu að stefna að því að 
ganga að fullu til liðs við Evrópu-
sambandið. 

ESB er meira en vél
En hann segir það jafnframt vera 
mikilvægt fyrir sænsk stjórn-
völd að leggja áherslu á að Evr-
ópusambandið sé annað og meira 
en „eins konar vél, samstarfs-
kerfi þar sem hver þjóð reynir að 
hámarka það sem hún fær út úr 
samstarfinu á strangan eigin-
hagsmunamælikvarða“. Sam-
bandið snúist líka um grunnaf-
stöðu, að manni beri að nálgast 
samstarfið með uppbyggilegu 
viðhorfi; að „við berum sameig-
inlega ábyrgð á framtíð álfunnar 
okkar, Evrópu, þar sem við sköp-
um leikreglurnar sameiginlega“.  

Berlínarræðuhugmyndir
Spurður um það hvernig sænsk 
stjórnvöld myndu bregðast við ef 
Ísland myndi í hugsanlegum 
aðildarviðræðum bera fram hug-
myndir á borð við þær sem Hall-
dór Ásgrímsson, þá utanríkisráð-
herra, lýsti í margtilvísaðri ræðu 
í Berlín vorið 2002, segist hann 
ekki geta velt mikið vöngum yfir 
því hver sú afstaða yrði. Í 
umræddri „Berlínarræðu“ lýsti 
Halldór hugmyndum að því 
hvernig mætti hugsa sér mála-

miðlun sem gerði Íslandi kleift 
að gangast að forminu til undir 
sameiginlega sjávarútvegsstefnu 
Evrópusambandsins, en Íslands-
mið yrðu skilgreind sem sérstakt 
veiðisvæði á grundvelli þeirrar 
staðreyndar að flestir fiskistofn-
arnir í íslenzku lögsögunni eru 
ekki sameiginlegir lögsögu neins 
annars lands, öfugt við það sem 
til dæmis gildir um fiskistofnana 
í Norðursjó. Sameiginlega sjávar -
útvegsstefnan var upprunalega 
sköpuð til að stýra veiðum úr 
þeim sameiginlegu stofnum. 

Óljóst um viðbrögð
Samningsuppleggið í þessu efni 
er að sögn Jonssons „nokkuð sem 
Ísland verður sjálft að taka 
afstöðu til og ákveða hvað það vill, 
og ESB-aðildarþjóðirnar 27 þurfa 
að gera það fyrir sitt leyti“. 

Jonsson segist ekki geta svar-
að fyrir það hver sú afstaða ESB-
ríkjanna yrði: „Það væru of mikl-
ar vangaveltur af minni hálfu að 
gizka á hver sú samningsafstaða 
yrði, ef Ísland kæmi með slíkar 
hugmyndir í aðildarviðræður.“ 

En hann segist geta séð fyrir 
sér „að samningalausnir sé hægt 
að finna á flestu í slíkum viðræð-
um“. En vandamálið gæti orðið 
það að mörg ESB-lönd segðu: Hér 
kemur Ísland og vill semja um 
inngöngu í ESB, en tekur strax 
fram að það vilji halda mikilvæg-
asta iðnaði sínum utan við. Þá 
vakni spurningin um grunnaf-
stöðu Íslendinga: vilja þeir í raun 
vera með og undirgangast það 
sem því fylgir? Eða vilja þeir 
bara vera með á forsendum sem 
þeir velja sér sjálfir? 

„Þetta er semsagt spurningin 
sem tvímælalaust yrði spurt,“ 
segir ráðherrann. „En þegar allt 
kemur til alls verður að finna 
samningalausn á öllum málum 
sem slíkar aðildarviðræður taka 
til.“ 

Jonsson samsinnir því að vissu-
lega snúist viðræður af þessu 
tagi að miklu leyti um að finna 
„raunsæispólitískar“, hagnýtar 
lausnir á viðfangsefnunum. En 
það sé viss hætta á að þær rati 
inn á óheillavænlegt spor ef 
umsóknarríkið setur fram stífar 
kröfur um stóra undanþágu. Það 
skapi efasemdir um heilindin að 
baki viljans til að taka fullan þátt 
í ESB-samstarfinu. 

Evra á grundvelli EES-samnings? 
Spurður um mat sitt á möguleik-
anum á því að semja um aukaað-
ild að myntbandalagi Evrópu á 
grundvelli EES-samningsins, 
eins og hugmyndir hafa verið 
uppi um í umræðunni hérlendis, 
segist Jonsson hafa heyrt af 
þessari umræðu. Það sé hins 

vegar erfitt 
fyrir sænskan 
ráðherra að 
hafa sterkar 
skoðanir á 
mynt banda lag -
inu þar sem 
Svíþjóð er ekki 
aðili að því.  

„Mér sýnist 
hins vegar að 
lögfræðilega 
væri þetta 
mjög langsótt og flókin lausn,“ 
segir hann. „Og pólitískt séð yrði 
vandamálið það sama og ég 
nefndi áðan; vilja þeir 
[Íslendingar] í raun eiga í alvöru 
samstarfi? Vilja þeir ekki bara 
velja beztu bitana og sleppa því 
sem þeim líkar síður í 
samstarfinu? Ég sé þarna líka 
vandamál við að draga mörk: 
ætti Ísland sem aukaaðildarríki 
að EMU að eiga fulltrúa í stjórn 
ECB? Já, væntanlega. En í 
ECOFIN-ráði fjármála ráðherr -
anna? Væntanlega ekki. Hvernig 
á að draga mörkin milli 
stefnumótunar í peningamálum 
og ríkisfjármálum, svo sem 
varðandi stöðugleikasáttmála 
myntbandalagsins? Í stuttu máli: 
þetta yrði bæði lögfræðilega og 
pólitískt mjög vandasamt 
úrlausnar.“ 

Svíar endurskoði sína afstöðu
Miðju- og hægriflokkarnir, sem 
tóku við völdum í Svíþjóð fyrir 
tveimur árum, sömdu í stjórnar-
sáttmálanum um að evrumálið 
yrði ekki tekið upp á þessu kjör-
tímabili. Meirihluti sænskra 
kjósenda hafnaði inngöngu í 
myntbandalag ESB í þjóðarat-
kvæðagreiðslu árið 2003. En 
Jonsson bendir á að sinn flokkur, 
Þjóðarflokkurinn frjálslyndi, 
hafi verið og sé enn fylgjandi því 
að Svíar taki upp evruna. 

„Við teljum reyndar að svo 
mikið sé að breytast á næstu 
árum að það kunni að verða full 
ástæða til að kjósa um málið á ný 
hér í Svíþjóð. Við höfum séð að í 
þessari nýjustu alþjóðlegu fjár-
málakreppu hefur evran reynzt 
þeim löndum vörn sem hafa hana; 
hún hefur stuðlað að stöðugleika. 
Fljótlega verða löndin hinum 
megin Eystrasaltsins [Pólland, 
Eistland, Lettland, Litháen] 
komin í hóp evrulandanna og þá 
gæti ég trúað að Svíum þætti 
ástæða til að hugsa sinn gang á 
ný hvað varðar evruna,“ segir 
Håkan Jonsson. 

FRÉTTAVIÐTAL
AUÐUNN ARNÓRSSON
audunn@frettabladid.is

HÅKAN JONSSON

Undanþágukrafa varasöm
SVÍAR OG MYNTBANDALAGIÐ Jonsson vill að Svíar endurskoði afstöðu sína til evrunnar innan fárra ára. Myndin sýnir sænskan 
EMU-andstæðing deila út áróðri skömmu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 14. september 2003.  NORDICPHOTOS/AFP

Lögregluyfirvöld í Kan-
ada rannsökuðu ekki 
nógu vel þær hættur 
sem stafa af rafbyssum 
áður en þær voru tekn-
ar í notkun í landinu. 
Þetta kemur fram í 
skýrslu sem gerð var 
eftir að pólski innflytj-
andinn Robert Dziek-
anski lést eftir að hafa 
verið skotinn með raf-
byssu á alþjóðaflugvellinum í Van-
couver fyrir tæpu ári. Málið vakti 
hörð viðbrögð umheimsins eftir 
að myndbandsupptaka sýndi að 
maðurinn ógnaði lögreglunni 
ekki. 

Samkvæmt samtök-
unum Amnesty Inter-
national hafa tólf 
manns dáið í Kanada 
eftir að hafa verið 
skotnir með rafbyss-
um á undanförnum 
fjórum árum. Fram-
leiðandi byssnanna 
segir aftur á móti að 
aldrei hafi verið sýnd 
fram á bein tengsl 

þeirra við dauða fólks.
Rafbyssurnar skjóta fimmtíu 

þúsund volta straumi í líkama 
fólks. Valda þær miklum sársauka 
og verða oftast til þess að þolend-
urnir hníga niður í jörðina.   - fb

Kanadísk lögregluyfirvöld gagnrýnd í nýrri skýrslu:

Sváfu á verðinum

RAFBYSSA Rafbyssur 
skjóta fimmtíu þúsund 
volta straumi í líkama 
fólks.

SKÓGRÆKT Áformað er að 
gróðursetja nokkur þúsund 
trjáplöntur í Gufunesi á 
komandi árum, þar sem nýr 
skemmtigarður tekur formlega 
til starfa næstkomandi vor. 

Hafist var handa við skóg-
ræktina í landi Fjöreflis um 
helgina „Okkur langar til þess að 
rækta upp þetta skemmtilega 
svæði svo Reykvíkingar geti átt 

hér skjólsælar og góðar stundir í 
framtíðinni. Þannig mun staður 
sem áður fyrr var notaður til að 
urða sorp nú ganga í endurnýjun 
lífdaga,“ segir Ingibjörg 
Guðmundsdóttir, framkvæmda-
stjóri Fjöreflis. 

Gróðursetningin var liður í 
fjölbreyttri dagskrá Grafarvogs -
dagsins sem var haldinn 
hátíðlegur á laugardag. - þo

Skógur þar sem áður sorp var áður í Gufunesi:

Þúsundir plantna veita 
skjól í skemmtigarði 

FYRSTU TRÉN Helgi Gíslason, framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Reykjavíkur, 
Elísabet Gísladóttir, formaður Íbúasamtaka Grafarvogs, Eyþór Guðjónsson, hjá 
Fjörefli, Hanna Birna Kristjánsdóttir borgarstjóri og Ingibjörg Guðmundsdóttir, 
framkvæmdastjóri Fjöreflis, gróðursettu tré á Grafarvogsdeginum. 
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FRÁ DEGI TIL DAGS

UMRÆÐAN
Katrín Jakobsdóttir skrifar um 
löggjafarvaldið 

Á því þingi sem lauk núna var lagður fram 
mikill fjöldi mála. Í fyrsta sinn var hald-

ið framhaldsþing í september og þar var 
endahnútur bundinn á nokkur þingmál. 
Þegar afgreidd þingmál eru skoðuð, óháð 
efni  þeirra, kemur hins vegar margt athygl-
isvert í ljós. Ríkisstjórnin lagði fram 145 
þingmál, frumvörp og þingsályktunartillög-
ur, og fyrir þetta septemberþing höfðu 120 
þeirra verið samþykkt. Sex voru samþykkt til við-
bótar á septemberþinginu auk þriggja nýrra mála. Á 
sama tíma lögðu „óbreyttir“ þingmenn fram samtals 
152 mál og þar af voru tíu samþykkt. Tvö lagafrum-
vörp, bæði lögð fram af forseta þingsins, Sturlu 
Böðvarssyni, og átta þingsályktunartillögur.

Fyrir hálfri öld var mikill meirihluti frumvarpa 
sem voru samþykkt á Alþingi lagður fram að frum-
kvæði þingmanna en ekki ríkisstjórnar. Stjórnar-
frumvörp voru fá og tengdust yfirleitt  rekstri ríkis-
ins. Þessi þróun hefur snúist algjörlega við. 

Þingmannamál eru send til nefndar, jafnvel 
send út til umsagnar, en daga svo uppi í 
nefndum. Mörg þingmál Vinstri-grænna 
hafa hlotið þessi örlög jafnvel þó að við þau 
sé stuðningur þingmanna úr öðrum flokkum 
og þau hafi hlotið jákvæðar umsagnir. 

Íslenska þjóðþingið er veik stofnun miðað 
við framkvæmdavaldið, veikara en víðast 
hvar í Evrópu, svo ekki sé minnst á Banda-
ríkin. Ráðuneyti hér eru mörg miðað við 
fjölda þingmanna ef við berum okkur saman 
við önnur ríki í Evrópu þar sem tíðkast að 
jafnaði að um 30 þingmenn séu fyrir hvern 
ráðherra en hér eru um það bil 5 þingmenn 

fyrir hvern ráðherra sem sjálfir sitja svo á þingi.
Meginorka alþingismanna fer í að meta frumvörp 

sem koma frá ólíkum  ráðuneytum. Mál sem lögð eru 
fram af þingmönnum mæta jafnan afgangi.  Þessa 
þróun þarf að skoða og ræða – er Alþingi sátt við að 
vera afgreiðslustofnun fyrir framkvæmdavaldið? 
Eða þarf löggjafinn að endurskoða störf sín og meta 
það alvarlega hvort hann sinnir sínu hlutverki á full-
nægjandi hátt?

 
 Höfundur er varaformaður Vinstri-grænna.

Ekki lengur hjá Alþingi?

KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR 
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GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Hús Listaháskólans

Svo bregðast krosstré …
Sjálfstæðismennirnir Sigurður Kári 

Kristjánsson og Dögg Páls-
dóttir virtust ekki í miklu 
stuði til að verja þá 
ákvörðun Árna Mathie-
sen fjármálaráðherra 

að senda uppsagnir 
ljósmæðra í 
félagsdóm, í 
Silfri Egils í 
gær. Árna 
hefur 
vænt-
anlega 
gramist 
mátt-
leysið í 

flokks-

félögum sínum, en hann hefði ekki 
þurft að örvænta. Upp reis nefnilega 
Kristinn H. Gunnarsson, þingmaður 
Frjálslyndra, og hóf að verja aðgerðir 
ráðherrans með kjafti og klóm. 
Sleggjan lét ekki þar við sitja, heldur 
hóf því næst að rífa tennurnar úr 
gagnrýni Andrésar Magnússon-
ar læknis á efnahagsaðgerðir 
ríkisstjórnarinnar á kerfisbund-
inn hátt, áður en hann sneri 
sér að gagnrýni Ögmundar 
Jónassonar á sömu 
mál. Undir lokin var 
nær ógerningur að 
greina hverjir gest-
anna tilheyrðu stjórn-
arliðum og hverjir 
stjórnarandstöðu.

… sem önnur tré.
Geir H. Haarde forsætisráðherra 
fundaði með sjálfstæðismönnum 
í Valhöll á laugardag. Sagði hann 
meðal annars stjórnarandstöðuna 
hafa sýnt á yfirstandandi sept emb-

er þingi að hún hefði ekkert til 
málanna að leggja í efnahags-
málum. Verða þetta að teljast 
óvænt hrósyrði í garð erkifjend-
anna. Geir hefur nú einu sinni 
tröllatrú á því að heillavænlegra 

sé að gera ekki neitt en 
að gera einhverja vitleysu 
í efnahagsmálum. Því 
minna sem lagt er til 
málanna, því betra.

kjartan@frettabladid.is

Kristinn E. Hrafnsson, mynd-
listarmaður og stjórnarmaður 

í LHÍ, skrifaði grein í Moggann 8. 
september þar sem hann átelur 
þau sem lýst hafa efasemdum um 
nýbyggingu Listaháskólans á 
Laugavegi. Hann krefst þess að 
byggingin sé „glæsilegt mann-
virki“ og sakar fólk um áhugaleysi, 
þekkingarskort og leti, segir að 
þau láti „hjá líða að rýna í form-
fræði, fagurfræði og hugmynda-
grunn byggingarinnar“.

Að kunna húsísku
Hvað táknar það? Maður þarf að 
kunna að lesa húsið – maður þarf 
að kunna húsísku – maður þarf að 
gangast inn á forsendur arki-
tektanna. 

Maður á að vita að „hugtökin 
stór, hár, langur og mjór hafa ekki 
merkingu ein og sér og þess vegna 
eru innri hlutföll það eina sem 
byggjandi er á þegar rýnt er í 
afmörkuð listaverk“.

Þarna er komin skýringin á því 
hvers vegna hús á Íslandi tala 
aldrei saman en láta ævinlega eins 
og þau standi alveg stök: þau eru 
„afmörkuð listaverk“ og aðeins 
„innri hlutföll“ þeirra sjálfra 
skipta máli. 

Götumynd er hins vegar að sögn 
Kristins E. ekki „listaverk í sjálfu 
sér og því er hún eðlilega breyting-
um háð, hún er síbreytileg mósaík 
sögunnar“. 

Þetta er vel orðað. En maður 
hefði ætlað að myndlistarmaður-
inn Kristinn E. Hrafnsson áttaði 
sig á því að mósaík snýst einmitt 
um heildarsvipinn. Ein flís er 
bundin annarri og fær merkingu 
sína af öllum hinum en hefur enga 
sérstaka merkingu ein og sér. 
„Innri hlutföll“ hverrar flísar 
skipta að vísu máli en alltaf í 
samspili og samtali við allar hinar.

Kristinn sakar fólk sem ekki er 
sammála honum um að vera 
óviðræðuhæft og latt (alveg 

séríslensk ásökun: að skilningur sé 
eitthvert dugnaðarspursmál) og 
talar um „tilfinninga- og álitamál“ 
eins og talsmaður Landsvirkjunar. 
Meðal hinna fávísu letingja sem 
hann nefnir er Gunnar Harðarson, 
heimspekingur og ljóðskáld, sem 
hefur raunar kennt listheimspeki 
við LHÍ. Í grein sinni í Morgun-
blaðinu 26. júlí leitast Gunnar 
einmitt við að ræða forsendur 
sjálfrar byggingarinnar af þeirri 
stillingu og hófsemi sem helst 
gefur málflutningi þunga. 

Hann bendir þar á grundvallar-
atriði sem furðu fáir íslenskir 
arkitektar virðast gefa gaum: „… 
hús byggð í anda nútímastefnunn-
ar taka í sjálfu sér ekki mið af 
umhverfinu. Formið á að spretta 
innan úr hlutverki hússins og 
samræmast því en ekki ytri 
þáttum eins og t.d. götumyndinni. 
Afleiðingin er ósamræmi og 
mishljómar. Þetta kemur ekki að 
sök þegar um er að ræða stakstæð 
hús með trjábelti í kring. Öðru 
máli gegnir um gróið borgar-
umhverfi.“

Gunnar bendir síðan á í hversu 
hrópandi mótsögn húsið sé við 
götumyndina (passar ekki í 
mósaíkið) þar sem allt einkennist 
af smáum skala; þarna eru fínleg 
hús og ekki mjög breið, láréttar 
gluggaraðir á móti lóðréttum 
línum. En LHÍ-byggingin segir 
Gunnar vera „í stórum skala og 
einkennist af breiðum láréttum 
flötum. Í stíl er hún andstæða hins 

klassíska þokka sem einkennir 
gömlu húsin umhverfis.“

Þennan málflutning afgreiðir 
Kristinn E. með köpuryrðum en 
tekst ekki á við að öðru leyti, nema 
hinar loðnu vangaveltur um 
afstæði „hugtaka“ á borð við stórt 
og lítið séu viðleitni til þess. Án 
þess að taka eftir því sjálfur tekur 
hann hins vegar undir meginsjón-
armið Gunnars með tali sínu um að 
götumynd sé „síbreytileg mósaík 
sögunnar“.

Og samt …
Og samt er Listaháskólinn kannski 
það sem Laugavegurinn þarf 
einmitt á að halda því að hann mun 
aldrei endurheimta fyrri sess sem 
verslunargata. Starfsemi Lista-
háskólans á eftir að hleypa miklu 
lífi í götuna og hvergi á hún betur 
heima og auðvitað eiga listnemar 
að hanga á kaffihúsum, bókabúðum 
og skrýtnum tuskubúðum. En 
byggingin verður þá að vera partur 
af Laugaveginum fremur en að 
hlamma sér þar „afmarkað“ niður 
uppfullt af „innri hlutföllum“.

Laugavegurinn fær ekki síst 
gildi sitt af sögu sinni og því 
andrúmslofti sem skapast hefur 
kringum litlu skrýtnu og skemmti-
legu húsin þar, og má heita 
einkennileg sú löngum margra að 
vilja breyta honum í eitthvað 
annað en hann er – jafnvel fara í 
keppni við Kópavog í stórhýsa-
gerð. Sú verktakalenska að 
þrautnýta byggingareiti á sérlega 
illa við á Laugavegi. 

Kristinn E. Hrafnsson getur 
ekki krafist þess að okkur líki 
húsið. Hann gæti reynt að sýna 
okkur fram á gildi þess. Og mætti í 
leiðinni hugleiða hvernig hann 
kemur því heim og saman að líta á 
hús sem „afmörkuð listaverk“ og 
götumynd sem „mósaík sögunnar“.

Því eins og hann orðar það: 
„Listamenn verða að vera 
umræðuhæfir um listir“.

Afmörkuð listaverk?
Þ

að er eitthvað verulega bogið við þá hugsun sem er að 
baki þróun löggæslumála í landinu. Hvaða hugmynda-
fræði er til dæmis á bakvið það að lögreglumenn á höfuð-
borgarsvæðinu eru færri nú en þeir voru árið 1990? 

Það er að minnsta kosti örugglega ekki vegna þess að 
dagleg störf lögreglumanna hafa orðið einfaldari og auðveldari á 
undanförnum árum.

Síðastliðin átján ár hefur íbúum höfuðborgarsvæðisins fjölgað 
um 40 þúsund, borgin hefur breitt úr sér, bílar í umferðinni eru 
mun fleiri og erlendir íbúar eru margfalt fleiri en áður. Og það 
hefur örugglega ekki farið fram hjá neinum að þeim hefur, sumum 
hverjum, fylgt ný úrlausnarefni fyrir lögregluna.

Umdæmi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu er sem sagt orðið 
stærra, fjölmennara og nýir útlendir afbrotamenn, sem þykja 
hættulegri en innfæddir kollegar þeirra, eru komnir til sögunnar. 
Samt sem áður sinna nú færri menn löggæslu á svæðinu en fyrir 
átján árum. 

Talsmenn lögreglumanna hafa ítrekað vakið athygli á erfiðu 
starfsumhverfi sinna manna. Álagið er of mikið og launin eru of 
lág. Ástandið er verst á höfuðborgarsvæðinu. Þaðan berast reglu-
lega fréttir af fáliðuðum vöktum og lögreglumenn þykja sjást 
sjaldan við ytri mörk umdæmisins.

Þetta er alvarleg staða og fer þvert á yfirlýst markmið sam-
einingar löggæslunnar á höfuðborgarsvæðinu undir eina stjórn í 
ársbyrjun 2007. Áður en ráðist var í þær aðgerðir höfðu þó full-
trúar Hafnarfjarðar, Garðabæjar og Kópavogs lýst yfir áhyggjum 
sínum um að löggæslan þar yrði afgangsstærð og nærþjónustu 
lögreglunnar myndi hraka.

Því miður hafa þessar áhyggjur reynst réttmætar. Lögreglu-
stöðvarnar í Kópavogi og Hafnarfirði eru nú lokaðar á nóttinni og 
um helgar. Bæjarstjórinn í Garðabæ, sjálfstæðismaðurinn Gunnar 
Einarsson, tók stöðuna saman með þessum orðum fyrir nokkrum 
vikum:  „Löggæslan á höfuðborgarsvæðinu er í fjársvelti og þar 
liggur hundurinn grafinn í vandræðum löggæslunnar. Ég hef ekki 
séð þann árangur sem sameining lögregluembætta á höfuðborgar-
svæðinu átti að skila.“

Dómsmálaráðherra skuldar íbúum höfuðborgarsvæðisins svör 
um af hverju ástandið er svona. Dómsmálaráðherra skuldar lög-
reglumönnum líka svör um af hverju krefjandi starf þeirra er 
gert enn þá erfiðara með því að láta fjöldann í lögregluliðinu ekki 
fylgja veruleikanum. 

Þá er það einkennilegt að lögreglumenn hafa setið eftir í kjörum 
og eru nú með umtalsvert lægri laun en fanga- og tollverðir, sem 
sinna skyldum störfum.

Dómsmálaráðherra hefur sýnt að hann er kraftmikill baráttu-
maður fyrir ýmsu er snýr að löggæslumálum, hann vill til dæmis 
öfluga sérsveit og rafbyssur fyrir lögreglumenn. En þessi atriði 
skipta litlu máli ef grunnurinn er ekki í lagi. Það á að vera for-
gangsmál að koma honum í lag. Lögreglumenn eiga betra starfs-
umhverfi skilið en þeim er boðið í dag.

Lögreglumenn eiga skilið betra starfsumhverfi.

Dómsmálaráð-
herra skuldar svör

JÓN KALDAL SKRIFAR



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

„Til að útbúa almennilegan mat og 
skera kjöt án áreynslu þarf að 
vera til brýni á hverju heimili, en 
ekkert pirrar mig meira en bit-
lausir hnífar,“ segir hárgreiðslu-
maðurinn og X Factor-sigurvegar-
inn Jógvan Hansen um þann hlut 
sem hann hefur mest dálæti á.

„Brýnið er frá Victory Knox og 
keypt í Bónus í Færeyjum á 
óvenju hagstæðu verði. Merkið er 
heimsþekkt fyrir gæði og síðan 
kærasta mín, ættgarður hennar 
og vinafólk kynntist brýninu hef 
ég þurft að draga með mér Vict-
ory Knox í hvert sinn sem ég kem 
heim frá Færeyjum. Mér virðast 

Íslendingar hafa flaskað á góðu 
brýni í eldhús sín til þessa, en 
Færeyingum þykja brýni ómiss-
andi í eldhúsverkunum,“ segir 
Jógvan.

„Færeyingar eru miklir smekk-
menn þegar kemur að heimilis-
haldi og hjá mér er auðvitað fær-
eyskur blær því hér hafa búið 
tveir Færeyingar á undan mér. 
Hins vegar er ég orðinn of íslensk-
ur þegar kemur að heimilishaldi 
og þoli ekki að hafa mikið inni hjá 
mér,“ segir Jógvan sem hefur lifað 
og starfað hérlendis í fjögur ár.

„Hér vil ég að búa í framtíðinni 
því ég kann vel við mig á Íslandi 

og við Íslendinga. Auðvitað er 
alltaf frábært að fara heim því úti 
er gott, en heima er best og ég 
verð viðþolslaus að komast hing-
að aftur eftir fáeina daga úti. Tím-
inn stendur í stað í Færeyjum og 
ég er orðinn of íslenskur til að 
geta lifað í svo hægum takti,“ 
segir Jógvan og rennir hníf í gegn-
um brýnið.

„Þetta er brýni fyrir menn eins 
og mig sem ala með sér sjómanns-
draum en kunna ekki á stál og 
vilja ekki hverfistein í eldhúsið. 
Einfalt drag með hnífinn í gegn og 
hann verður flugbeittur.“

thordis@frettabladid.is

Úti er gott en heima best
Í Breiðholtinu er tónlistarmaðurinn Jógvan Hansen með íslenskan búskap með færeysku ívafi; hann 
lumar á kröftugu hnífabrýni og Oxo-kjötkrafti, en hvort tveggja þykir ómissandi á færeyskum heimilum.

Jógvan í eldhúsinu heima með brýnið góða og hvassan kuta. Hann segist hafa staðið yfir pottum móður sinnar í Færeyjum til að 
uppgötva galdurinn við sósugerðina, sem reyndist Oxo-kjötkraftur sem til er á hverju heimili Færeyinga. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDUNNIN KERTI  koma oft vel út en henta kannski ekki vel í alla 

kertastjaka. Eitt gott ráð við því er að sníða mjóan svamprenning í stjakann, 

sem styður þá við kertið ef það er í mjórra lagi. Frá þessu er greint í bókinni 

500 hollráð – Handbók heimilisins sem er sneisafull af alls kyns fróðleik.

Járn & Gler ehf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900.  www.jarngler.is

Vegghengdur gashitari. 

Þriggja brennara gas geislahitari 
Tvær hitastillingar, neistakveikja. 
Afköst 22.000.BTU / 6,5 kWh 
B:60cm x H:48cm x D:37cm. 

• 5 tímar í skvass
• 5 tímar í Golf
• máltíð á BK Kjúkling
• 5 tímar í ljós

• frítt í allar ÍTR sundlaugarnar
• frír mánuður fyrir vin
• tækjakennsla
• bolur
• brúsi

Sport
Klúbburinn

MeiraprófMeirapróf

Upplýsingar og innritun í síma 567 0300pp ý g g



Í amstri dagsins getur notaleg lestrarstund við rúm-
stokkinn verið hápunktur dagsins hjá lúnum börnum. 
Þá fá þau að hafa mömmu og pabba út af fyrir sig og 
finna öryggistilfinningu hríslast um sig fyrir svefn-
inn. 

Umgjörðin skiptir máli og börnum líður vel í hreinu 
herbergi þar sem allt er á sínum vísa stað. Sú er þó 
ekki alltaf raunin. Barnabækur skipta oft tugum og 
jafnvel hundruðum á heimilum fólks og liggja gjarnan á 
víð og dreif. Flestir vilja þó halda hinum dýrmæta fróð-
leik sem í bókunum leynist vel til haga og eru ýmsar 
lausnir til. vera@frettabladid.is

Fjársjóðum 
haldið til haga
Í bókum leynast fjársjóðir sem mikilvægt er að 
halda vel til haga. Bókahillur gera mikið fyrir 
barnaherbergi og í þær er fallegt að raða bókum 
og leikföngum á víxl.

Lítið náttborð fyrir uppáhalds-
kvöldsögurnar. Það tilheyrir H.C. 
Andersen-húsgagnalínunni sem fæst í 
Tekk Company. Verð 37.700 krónur.

Mjúkar línur einkenna þessa H.C. 
Andersen-bókahillu úr Tekk Company. Í 
hana getur verið fallegt að raða bókum, 
leikföngum og körfum til skiptis. Verð 
200.000 krónur.

Vegghilla frá Tekk Company fyrir ofan 
rúmið sparar pláss og skreytir herbergið. 
Sérstaklega ef leikföng fá að njóta sín í 
bland við litríkar og spennandi bækur. 
Verð 31.000 krónur.

Útskorin barnabókahilla eftir iðnhönnuðinn Sigríði Heimisdóttur. Fæst í Epal í fimm mismunandi litum. Verð 9.900 krónur.

Í þessa hillu má raða bókum og leikföngum á víxl. 
Húsgagnahöllin Verð 49.980 krónur.

KLEEN OG SPARTAN  hreinlætisefni eru nú á 20 pró-

senta afslætti hjá A. Karlssyni í Víkurhvarfi, í tilefni af því að 

söluhæstu vörurnar frá Besta fást nú þar. 

ð
Alla þriðjudaga

Alla �mmtudaga
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Eldhúsið - Kaffi, te og krydd
Kaffi, te og krydd eru þurrkaðar 
afurðir ýmissa jurta. Líkt og með 
lifandi plöntur gildir að ræktun 
sé sem hreinust og náttúrulegust 
til að tryggja gæði. Einnig ráðast 
gæðin af því hvernig þurrkun, 
geymsla og pökkun á sér stað. 
Lífræn vottun eða umhverfisvott-
un snýst um allt ferlið frá fram-
leiðslu til pökkunar og tryggir að 
hvergi hafa verið notuð skaðleg 
efni og að unnið sé með gæði og 
umhverfisvernd í huga, sam-
kvæmt ströngum reglum. Stund-
um er rotvarnarefnum eða jafn-
vel MSG bætt í kryddblöndur til 
að auka bragð eða endingu. 

Kaffi er framleitt með því að 
brenna baunir kaffiplöntunnar. 
Framleiðsla plöntunnar er eins 
og önnur ræktun ýmist með eða 
án tilbúinna efna, s.s. áburðar eða 
skordýraeiturs. Með því að kaupa 
lífrænt ræktað kaffi og te getur 
þú tryggt að þú sért ekki að 
menga líkama þinn eða umhverf-
ið. Siðgæðisvottun (Fair trade) 
tekur til bæði te- og kaffifram-
leiðslu og tryggir að fólkið sem 
framleiðir vöruna vinni við mann-
sæmandi aðstæður og kjör. 

Meira um allt í eldhúsinu á: 
http://www.natturan.is/husid/1286/

GÓÐ RÁÐ
fyrir þig og umhverfið

Náttúran.is - vefur með umhverfisvitund

Ef mála á hillur í öðrum lit en er á 
veggnum er gott að mála þær 
minnst tvisvar áður en þær eru 
settar upp. Þær þarf að mála eða 
verja með öðrum hætti gegn fitu og 
öðrum efnum úr mat sem hindra að 
hægt sé að þrífa þær vel. Gott er að 
mála með olíumálningu með góðum 
gljáa – vatnsmálning þolir illa hita 
og verður fljótt kámug. Yfirborðið 
verður að mála með góðri grunn-
málningu. Þegar grunnurinn er 
orðinn þurr er borin á málning með 
minnst 40 gljástigi. Pússað svo með 
fínum sandpappír þegar málningin 
er þurr og næsta umferð borin á. 
Lakk eða olíu má nota í stað máln-
ingar. Heimild: Verk að vinna.

Að mála 
eldhúshillur

Málningarvinna getur verið vandasöm.

Alla þriðjudaga



Yfirtaka á láni
HYUNDAI SANTA FE 4X4 dísel, sjálfsk. 
árg. 2005, ek. 70.000, vel með farinn 
bíll. ásett verð 2.590.000.- áhvílandi 
2.390.000.- erlent lán. S. 862 2280.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Haustútsala á hippum 250 cc á meðan 
birgðir endast. 3 litir. 5 gíra, þjófavörn, 
fjarstart, rollbar, töskur. Verð áður 380 
þús. Verð nú 298 þús. 

Vorum að fá krosshjálma í þremur 
litum og vespu/mótorhjólahjálma í 
þremur litum. Einnig barna krosshjálm-
ar. Verð 12.900 kr.

X Motors Pit Bike 125 cc, 159 þús, 2 
litir. X Motors Dirt Bike 250 cc, 249 
þús. 2 litir.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Toyota LAND CRUISER 100, 2001, ek. 
264þús.km, diesel, ssk., leður, stig-
bretti. Fallegur bíll og topp standi!!! 
Ásett verð 3390 þús.kr, áhvílandi 3000 
þús.kr!!!

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

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.

Yfirtaka
Kangoo 1.4L árg.’04. Ek 54 þús. Sk.’09. 
Lán 840 þús. hjá Tm. Afb. 20 þús. Uppl. 
í s. 868 8565.

MMC Pajero árg. ‘93 3L vél. Nýsk. í góðu 
standi. V. 190 þ. S. 616 9812.

 1-2 milljónir

Corolla ‘06 bsk., ek. 56 þ. Áhv. 1375 þ. 
Tilboð óskast. Uppl. í s. 822 7057.

 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. 

 Jeppar

Haustútsölurnar í USA lækka verð og 
auka kaupmátt. Mikið framboð af jepp-
um. 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.

Rembrant eða Picasso sofasett og sófa-
borð óskast. Er frá TM Húsgögnum og 
ca 25 ára. S: 615-1074

 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

Til sölu MAN 32361 8x8 tjónaður. Krani 
pk45 4x glussi 3x hand. Sími 892 
5855.

Til sölu! Man 33-480 árg. 2004 3ja drifa 
ekinn 225 þ.km með nánast ónotuðum 
Hiab 288-8 árg. 2007 krana. Uppl. í 
síma 862 5700.

Til sölu. Yfirtaka á láni. S. 899 0957.

 Vinnuvélar

Til sölu Fiat Allis fr20B árg. ‘90 skoða 
skifti á nýrri 18-20 tonna vél. Sími 
892 5855.

Til leigu nýlegur TEREX-COMEDIL bygg-
ingarkrani, 32m Heildverslunin Mót ehf 
S: 544 4490

 Lyftarar

Til Sölu Daewoo B18T-2. 
2005

Notaður aðeins 64 tíma, strikfrí dekk, 
olíblautar diskabremsur, auka úttak í 
mastri Algjör moli. Uppl. í s. 585 2500.

 Bátar

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.

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

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

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. 

 Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. 

 Grænumýri 3 Mosfellsbæ 

 www.bilapartar.is 

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

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

Stjörnuþrif ehf Fluttningsþrif, þrif fyrir 
húsfélög, fyrirtæki,stofnanir og fl.Gól-
fbónun og teppahreinsun. S:8671730 
www.stjornuthrif.is

 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.

 Málarar

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

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

661 7000.

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

Innimálun og lökkun
30 ára starfsreynsla. Vönduð vinnu-
brögð. Snyrtileg umgengni. Örugg 
mæting. Sanngjarnt verð. Björn s. 847 
5012.

 Búslóðaflutningar

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

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.

 Húsaviðhald

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Til sölu
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Fasteignasalan Perla Investments og RE/MAX 
Bær eru með til sölu íbúðir við Punta Prima 
strönd á Spáni.

Í búðirnar eru í blokk við Punta Prima-strönd, 
sem hefur notið mikilla vinsælda og er bæði í 30 
mínútna akstursfjarlægð frá Alicante-flugvelli 

og Murcia-flugvelli.
Íbúðin á myndinni til hliðar skiptist niður í opið 

eldhús, stofu/borðstofu, tvö svefnherbergi, baðher-
bergi og verönd. Íbúðunum fylgir sameiginlegur 
garður með tveimur sundlaugum auk sameiginlegs 
púttvallar. 

Þær eru í nokkurra mínútna göngufjarlægð frá 
ströndinni, þar sem óviðjafnanlegt útsýni er út á 
Miðjarðarhafið.

Þá er öll þjónusta innan seilingar. Hægt er að rölta 
á nærliggjandi veitingastaði og eins eru kjörbúðir, 
veitingastaðir, apótek, barir og fleira staðsett 
í þjónustukjarna í tíu mínútna göngufjarlægð. 
Að auki er stutt í ýmiss konar afþreyingu fyrir 
alla fjölskylduna, þar á meðal golf, tívolíferðir, 
vatnagarð og fleira.

Þess skal getið að íbúðirnar kosta frá 201.160 
evrum.

Þessi eign ásamt fleirum verður kynnt í opnu húsi 
á Spánareignum hjá Remax Bæ Malarhöfða 2, helg-
ina 20. og 21. september á milli klukkan 12 til 16 
báða daga.

Nánari upplýsingar veitir RE/MAX Bær, um-
boðsaðili Perla Investments á Íslandi. Snorri Sig-
urfinnsson í síma 864 8090, ss@remax.is. Magnús 
Ninni Reykdalsson í síma 694 9999, maggi@remax.
is. Frekari upplýsingar um fasteignakaup á Spáni 
eru fáanlegar á vefsíðunni www.perla.is.

Fyrsta flokks íbúðir 
fáanlegar á Spáni

Íbúðin í blokkinni skiptist í opið eldhús, stofu/borðstofu, 

tvö svefnherbergi, baðherbergi og verönd. Íbúðunum fylgir 

sameiginlegur garður með tveimur laugum auk sameiginlegs 

púttvallar. Öll þjónusta og afþreying eru innan seilingar frá 

þeim.

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S .  588 9090  • fax 588 9095
www.eignamidlun. is • e ignamidlun@eignamidlun. is
Sverr ir  Kr ist insson,  löggi ltur  fasteignasal i  

Mjög góð 151 fm íbúð á 4. hæð, íbúðin er á tveimur hæðum 
og skiptist í forstofu, þrjú svefnherbergi, tvær stofur, eldhús og 
tvö baðherbergi, tvennar svalir eru á íbúðinni. 

SKIPTI Á MINNI EIGN KOMA TIL GREINA

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG MILLI KL. 17:30 OG 18:00

FUNALIND 11, 
EFSTA HÆÐ. ÁHV. 20 MILLJ. GÓÐ LÁN

OPIÐ HÚS

HÚSIN Í BORGINNI • Klapparstíg 5 • 101 Reykjavík • Sími 511 5005 • www.husin.isFr
u

m

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali

… það borgar sig!

ÞARFT ÞÚ AÐ SELJA?
Það kostar þig EKKERT að skrá eignina þína hjá okkur.

Löggiltir fasteignasalar með þér alla leið. 

Sími 511 5005

Gengið frá greiðslumati

Sótt um íbúðalán

Sótt um lengingu og
styttingu á lánstíma

Á ils.is getur þú:

Bráðabirgðamat

Ýmsar reiknivélar

Netsamtal við ráðgjafa

Umsókn um rafrænar
afborganir lána

Önnur þjónusta á ils.is:
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Fremstir í atvinnufasteignum :: 590 7600
Þorlákur Ó. Einarsson Þórhildur Sandholt
lögg. fasteignasali lögfr. og lögg. fast.sali
storeign.is Fax 535 1009

Fasteignasala . Atvinnuhúsnæði . Lágmúli 7 . 108 Rvk.

Stóreign fasteignasala s: 590-7600 er með til sölu jörðina Horn, sem talin er vera, 750 ha. 
Jörðin er náttúruperla, staðsett í Skorradalshreppi.
Jörðinni tilheyrir meðal annars um helmingur Skessuhorns, eins þekktasta kennileitis Borgfi rðinga. Umhverfi  
Horns og þá sérstaklega Skorradalur hefur upp á gríðarlega margt að bjóða. Þar er að fi nna allt sem
sumarhúsaeigendur sækjast eftir, m.a.:

• Lóð að veiðiá eða lóð ofar í hlíðinni með stórbrotnu útsýni.
• Nýr 9-18 holu golfvöllur á Indriðastöðum - hlutur í klúbbnum fylgir við sölu.
• Frábær aðstaða er fyrir hestafólk með fjölda reiðleiða í nágrenni Horns en Reiðmiðstöð Ármanns 
  Ármanns sonar er 15 mín, reið þangað.
• Mjög stutt er í Skorradalsvatn þar sem hægt er að stunda vatna sport, veiði eða bátsferðir. Bátaskýli 
  eða lóð að vatninu getur fylgt við söluna.
• Ennfremur býður svæðið uppá fl eiri möguleika á borð við sundlaug, fallegar gönguleiðir og stutt er í alla    
   þjónustu í Borgarnesi.

Horn hentar einkar vel hestamönnum, en bæði hesthús og stór skemma eru áföst við fjögurra herbergja 
íbúðarhús jarðarinnar. Jörðin hentar einkar vel undir skógrækt þar sem töluvert lindarvatn er á jörðinni.
Jörðin hentar einstaklega vel til frístundabyggðar þar sem land liggur að uppistöðulóni Andakílsár, en einnig 
er hægt að skipuleggja byggð ofar á jörðinni þar sem útsýni er stórfenglegt. Jörðin getur einnig hentað þeim 
sem leitar að góðum stað fyrir bústað sinn til framtíðar og vill hafa alla þá afþreyingu sem hugurinn girnist.

Áhugasamir er hvattir til að hafa samband við sölumenn Stóreignar til að fá góða kynningu á 
Horni og möguleikum þess.

TIL SÖLU

Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar – Lágmúla 7

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fr
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OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI kl.17 OG 18

GG læsilegar 3ja-4ra herb. íbúðir m/stæði í
bílageymslu á frábærum stað við sjá-

varsíðuna í miðbæ Hafnarfjarðar.

✔ Vandaðar innréttingar frá InnX

✔ Vönduð tæki frá Miele

✔ Granítborðplötur í eldhúsi og á baði

✔ Gluggar niður í gólf

✔Sameiginlegt garðsvæði á milli húsanna

✔ Sjónvarpsdyrasími

✔ Þakgarður

✔ Glæsileg fullbúin sýningaríbúð

Verð frá 31,0 millj. 

NORÐURBAKKI  1 OG 3 - HFJ. 
TIL AFHENDINGAR FLJÓTLEGA

faste
ignir10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin 

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilb
úin til in

n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt 

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

i

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 með 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 okkurHRINGDU NÚNA

699 6165

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík



Fjarðargötu 17 
Hafnarfirði
Sími 520 2600 
Fax 520 2601
Netfang: as@as.is 

www.as.is
Opið virka daga 

kl. 9–17

K á r i  H a l l d ó r s s o n ,  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i  –  J ó n a s  H ó l m g e i r s s o n  –  E i r í k u r  S v a n u r  S i g f ú s s o n ,  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i  –  M e l k o r k a  G u ð m u n d s d ó t t i r
J ó n  Ö r n  K r i s t i n s s o n ,  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i  -  B i r n a  B e n e d i k t s d ó t t i r  –  L a u f e y  L i n d  S i g u r ð a r d ó t t i r ,  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i  
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2JA HERB.

SUÐURBRAUT - ÚTSÝNI Fal-
leg 65,5 fm 2ja herb. íbúð á 3ju hæð í
litlu fjölbýli. Parket og flísar á gólfum.
Fallegt útsýni. Verð 18,2 millj. 7845

STEKKJARBERG Falleg 4ra her-
bergja ENDAÍBÚÐ á 3. hæð í litlu fjöl-
býli á góðum stað neðst í Setberginu.
Verð 24,6 millj. 7297

BREIÐVANGUR - SÉRHÆÐ
Falleg 134,5 fm EFRI SÉRHÆÐ,
ásamt 32,1 fm BÍLSKÚR, samtals
166,6 fm í tvíbýli á góðum og róleg-
um stað í Norðurbænum. SÉRINN-
GANGUR. 7674 

HEIÐARHRAUN Sérlega fallegt
og mikið endurnýjað 146,3 fm EIN-
BÝLI á einni hæð, ásamt 44,3 fm BÍL-
SKÚR, eða samtals 190,6 fm Mögu-
leg 5 svefnh. Verð 31,9 millj. 7450

ELDRI BORGARAR

HERJÓLFSGATA - GLÆSI-
LEGT ÚTSÝNI Nýleg afar vönduð
og glæsileg 131 fm 3ja til 4ra herb.
íbúð á 3. hæð. Verð 44,9 millj. 7356

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

ÖLDUSLÓÐ - m/BÍLSKÚR
Falleg 129,7 fm NEÐRI SÉRHÆÐ,
ásamt 22,2 fm BÍLSKÚR í góðu þrí-
býli, gengið innaf götu. Nýtt rafmagn
og legaliðatafla, nýir tenglar. Ný inn-
rétting í eldhúsi. Verð 35,8 millj. 7658

LYNGMÓAR - GARÐABÆ -
MEÐ BÍLSKÚR Falleg 113 fm 4ra
til 5 herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð
m/BÍLSKÚR í góðu 6 íbúða húsi.
Stórar sv. Verð 28,7 millj. 7250

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

MARARGATA - ÚTSÝNI Fal-
legt einbýli á einni hæð, 142.9 fm og
bílsk. 49.6 fm, samt. 192.5 fm Róleg-
ur og góður staður. Verð 28,2 millj.
7403

NÝBYGGINGAR

TÚNFIT - VIÐ LÆKINN Í
GARÐABÆ Vorum að fá glæsilegt
220,5 fm einbýli með innbyggðum
bílskúr. NÁTTÚRAN - HRAUNIÐ VIÐ
HÚSDYRNAR. 7683

FAGRAKINN - SKIPTI Á
MINNI EIGN Virðulegt og vel við-
haldið 194,7 fm EINBÝLI á 3hæðum,
ásamt 41,0 fm BÍLSKÚR, samtals
235,7 fm Verð TILBOÐ. SKIPTI
MÖGULEG Á MINNI EIGN.  7316 

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

3JA HERB.

HJALLABRAUT - GÓÐ ÍBÚÐ
Rúmgóð og björt 102 fm íbúð á 2.
hæð í góðu fjölbýli. Fallegt útsýni, vel
með farin íbúð. Verð 21,9 millj. 7865

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

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

BYGGAKUR - GARÐABÆ
Glæsileg raðhús í suðurhlíðum Akra-
lands í Garðabæ. Húsin eru fullbúin
að utan,  lóð tyrfð, hellulögn m/hita
og tilbúin til innréttinga að innan.
Verð frá 52,7 millj.  7443

ÞRÚÐVANGUR - LAUST
STRAX Fallegt 233,4 fm einbýli
m/bílskúr innst í botnlanga við hraun-
jaðarinn. 5 sv.herb. Stór sólarverönd.
Verð 66,0 millj. 6896

ÖLDUSLÓÐ - EFRI HÆÐ Í TVÍ-
BÝLI 3ja til 4ra herb. risíbúð með fal-
legu útsýni. Eignin er 72 fm en er
stærri þar sem töluvert er undir súð
og sameign. Verð 19,0 millj. 7397

HRÍSMÓAR - LYFTUHÚS Fal-
leg 111,3 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í
LYFTUHÚSI, ásamt stæði í bíla-
geymslu á góðum stað í miðbæ
Garðabæjar. Verð 25,9 millj. 7767

ESKIVELLIR - enda/horn
íbúð Falleg 85,0 fm enda/-horníbúð
á jarhæð. 2 sv.herb. Verönd m/skjól-
veggjum. Verð 20,5 millj.  7098 

EFSTAHRAUN Fallegt talsvert
endurnýjað samtals 190 fm EINBÝLI
á einni hæð, bílskúrinn er 46 fm Verð
29,5 millj. 7288

EINBÝLI

HÁTÚN - ÁLFTANES Gott 207
fm einbýli á einni hæð á góðum stað
á Álftanesinu. 5 svefnherbergi. Verð
53,9 millj. 7688

MÓABARÐ - FALLEGT ÚT-
SÝNI Fallegt 148 fm einbýli m/bíl-
skúr á rólegum og góðum útsýnis-
stað. Allt að 4 sv.herb. Verð 36,9
millj. 6870

ÖLDUSLÓÐ - ÚTSÝNI Falleg
154n fm EFRI SÉRHÆÐ OG RIS í tví-
býli, ásamt 29 fm BÍLSKÚR, samt.
183 fm á góðum útsýnisstað. Verð
34,9 millj. 7368

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

HÁHOLT Björt og falleg 66,1 fm 2ja
herbergja íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli
á rólegum og góðum útsýnisstað á
Holtinu.  7848

HÓLAVELLIR - LAUST
STRAX Fallegt talsvert endurnýjuð
136,1 fm einbýli. Teikn. af 51,5 fm bíl-
skúr fylgja. 4 sv.herb. Verð 25,5 millj.
7215

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

RAÐ- OG PARHÚS

BREKKUHLÍÐ - innst í botn-
langa Sérlega fallegt fullbúið 169,0
fm PARHÚS á 2 hæðum, ásamt 36,0
fm BÍLSKÚR. Verð 49,9 millj. 7820

4RA TIL 7 HERB.

KRÍUÁS - ÚTSÝNI - BÍL-
SKÚR Falleg 158 fm 4ra til 5 herb.
ENDAÍBÚÐ í nýlegu LYFTUHÚSI,
BÍLKSÚR. Verð 36,5 millj. 7860

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

GRINDAVÍK

EFRAHÓP - tilb. til innrétt.
Fallegt samt. 277 fm einbýli á 2 hæð-
um, þar af 55,0 fm bílskúr. Frábær
staðsetn. í jaðri byggðar. Verð 7608

VOGAR

MIÐDALUR Sérlega fallegt 189,8
fm einbýli á einni hæð, ásamt 37,3 fm
bílskúr, samtals 227,1 fm Afhendist
fullb. að utan, tæpl. tilbúið undir tré-
verk að innan. Verð 29,5 millj. 7276

FÍFUMÝRI - GARÐABÆR Sér-
lega fallegt og vandað 227,7 fm EIN-
BÝLI á tveim hæðum, ásamt 40,1 fm
BÍLSKÚR, fm á góðum og skjólgóð-
um stað. Stutt í leik- barna- og fram-
haldsskóla, sund og fl. 7773 

AUSTURGATA Fallegt 106,6 fm
EINBÝLI, ásamt risi og kjallara sem
eru ekki inni í fermetrum. FRÁBÆR
STAÐSETNING. 7667

MIÐVANGUR - ENDARAÐ-
HÚS Fallegt 187 fm endaraðhús á
góðum stað með bílskúr og sólstofu.
4 herb. Glæsil. garður. Verð 44,9
millj. 7770

STEKKJARHVAMMUR Fallegt
og vel byggt 183 fm RAÐHÚS á 2
hæðum með innbyggðum bílskúr. 4
svefnherb. Verð 43,5 millj. 7617

ÖLDUGATA - m/BÍLSKÚR -
LAUS STRAX GÓÐ íbúð á 2. hæð
í fjölbýli m/bílskúr, samtals 105,6 fm 3
svefnherbergi. Verð 23,6 millj. 7648

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

AKURVELLIR - LYFTUHÚS
Falleg og björt 91 fm íbúð á Völlunum
í nýlegu lyftuhúsi. Gólfefni eru flísar
og parket. Stórar svalir. Verð 22,4
millj. 7489

SUÐURGATA Falleg 65,3 fm 3ja
herbergja sérhæð á jarðhæð í góðu
þríbýli á rólegum og góðum stað í
miðbænum. Verð 16,9 millj. 7405

ARNARHRAUN - LAUST
STRAX Fallegt mikið endurn.132,3
fm einbýli ásamt 33,9 fm bílsk., samt.
166,2 fm Verð 31,0 millj. 7657

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

HEIÐARGERÐI - LAUST
STRAX Mikið endurnýjað 139,2 fm
einbýli. 4 sv.herbergi. Verð 27,9 millj.
9838

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

LINDARBERG - 2 SAMÞ.
ÍBÚÐIR Fallegt 255 fm 2ja íbúða
parhús/tvíbýli á fráb. útsýnisstað. Efri
hæðin 173,4 fm með bílskúr. Neðri
hæð 81 fm, ásamt 40 fm rými, samt.
120 fm Verð 74,0 millj. 7433

DREKAVELLIR - JARÐHÆÐ
Sérlega falleg og vönduð íbúð með
stórri afgirtri lóð. Uppþvottavél og ís-
skápur fylgja með íbúðinni. Verð 26,9
millj. 7249

BURKNAVELLIR Sérlega falleg
91,7 fm íbúð á 3. hæð á góðum stað.
2 sv.herb. Stutt í skóla, leikskóla og
þjónustu. Verð 23,0 millj. 7100

BAÐSVELLIR - talsvert end-
urn. Fallegt einbýli á einni hæð,
ásamt bílskúr á mjög góðum stað í út-
jaðri bæjarins. 4 svefnherbergi. Verð
28,5 millj. 7525

GRANDATRÖÐ - HAFNARFJ.
- LAUST FLJÓTLEGA Nýlegt og
glæsilegt atvinnuhúsnæði (ENDABIL)
á góðum stað. Hæðin er 201,2 fm og
milliloft 73,5 fm, samtals 274,7 fm
Verð 49,5 millj. 7510

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

HÆÐIR

STEKKJARHVAMMUR -
SÉRHÆÐ Björt og falleg 2ja herb.
71,5 fm endaíbúð á jarðhæð. Bað-
herb. Verð 19,2 millj. 7402

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

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

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

STEINHELLA - GÓÐ STAÐ-
SETNING Gott atvinnuhúsnæði sem
skiptist í 330 fm einingar með mikilli
lofthæð til leigu eða sölu á góðum
stað. Húsnæðið hefur mikið auglýs-
ingagildi frá Reykjanesbrautinni. 7060 

MJÓSUND - SKIPTI Á EIGN
ÚTI Á LANDI Fallegt talsvert END-
URNÝJAÐ EINBÝLI á frábærum stað.
SKIPTI M0GULEG Á EIGN ÚTI Á
LANDI. Verð 28,7 millj. 7432

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT
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Norðlingabraut 12
Norðlingahol� 

Stóreign býður til leigu nýtt glæsilegt atvinnuhúsnæði við miðbæ Reykjavíkur. 
Heildar stærð húsnæðisins er 3.440,3 m². Eignin skiptist í grundvallaratriðum í tvo hluta, verslunarrými 
sem er 1.777,3 m² og iðnaðarrými/þjónusturými sem er 1663 m², þar af er 376 m² milliloft sem hugsað 
er sem skrifstofurými.

•  11 innkeyrsludyr, þar af er gegnumkeyrsla á þremur stöðum 
•  Mikil lofthæð allt að 9,8 m
•  Getur afhenst innréttað að þörfum leigutaka
•  Miklir möguleikar á skiptingu rýma og breytingu húsnæðis
•  Húsnæðið er tilbúið til afhendingar strax 

Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7, - s. 590-7600

Fiskislóð 23-25
Ör� risey

Stóreign býður þessa miklu eign  í Norðlingaholtinu ( Mest húsið ) til leigu. 
Eignin er samtals 4860 m²,  þar af er bílakjallari 1269 m²,.

•  Húsnæðið skiptist í afar gott verslunarrými á jarðhæð ásamt stórum og góðum lager með mikilli lofthæð. 
•  Á efri hæð hússins eru 9 skrifstofur ( misstórar ), salerni, fundarherbergi, gott eldhús og mötuneyti. 
•  Mikið útisvæði er við húsið sem stendur rétt við Suðurlandsveginn.
•  Auglýsingargildið er ótvírætt afar gott. 
•  Þetta er  húsnæði sem getur hentað fyrir ýmsan rekstur. 
•  Húsnæðið er tilbúið til afhendingar strax.

Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7, - s. 590-7600
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Öldugata 48
220 Hafnarfjörður
Á besta stað í Firðinum

Stærð: 88 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 15.750
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Komið inn í forstofugang. 3 svefnherb. 2 rúmgóð með innbyggðum skápum og eitt lítið með lausum skáp.
Baðherbergið með opnanlegum glugga, baði  og sturtu.  Eldhús með hvítri  viðarinnréttingu og rúmgóðum
borðkrók,  uppþvottavél  og  ísskápur  fylgja.  Stofan  er  rúmgóð  með  suðurglugga  og  útgengi  á  svalir.  Á
gólfum  er  nýtt  parket  á  stofu,  borðstofu  og  eldhúsi,  en  eldra  parket  á  herbergjum  og  gangi,  dúkur  á
baðherb. Í sameign er geymsla íbúðar, þvottahús og hjólageymsla. BÓKAÐU SKOÐUN STRAX Í DAG

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Ólafur Geir
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

oligeir@remax.is

Opið
Hús

mánud. 15 sept. kl. 17.30 til 18,30

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

6921649

KÖGURSEL 34
109 Reykjavík
GOTT OG BARNVÆNT UMHVERFI.

Stærð: 199,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 32.735.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
GOTT  199,3 FM. EINBÝLISHÚS. TVÆR  HÆÐIR  OG RIS. FRÍSTANDANDI BÍLSKÚR.  GÓÐ VERÖND OG
GRÓINN GARÐUR.Húsið er tvær hæðir og ris. Jarðhæð 89,9 fm, Efri hæð 69,7 fm  og Ris 16,7 fm. Bílskúr
23 fm. Samtals 199,3 fm.  Jarðhæð: Forstofa, Gestasnyrting, Stofa, Borðstofa, Eldhús, Þvottahús og Búr.
Efri hæð: Fjögur Svefnherbergi, Baðherbergi og Pallur. Ris: Svefn og vinnuherbergi. Bílskúr er frístandandi,
möguleiki á geymslulofti. Mjög stutt er í verslun, skóla, leikskóla og i Mjóddina. Barnvænt umhverfi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá Kl.18:00 til 18:30 

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

898 4596

Félag
fasteignasala

SUÐURTRÖÐ 7, SELFOSSI.
72 fm hesthús í Suðurtröðinni.  Búið er að hreinsa innréttingar
úr húsinu og er það því tilbúið til innréttinga. Verð 4,2 m. Nýtt

TRÖLLHÓLAR 39, SELFOSSI.
Fallegt og vel byggt 147,7 fm einbýlishús ásamt 40,6 fm
bílskúr í Tröllhólum á Selfossi. Húsið er byggt úr timbri árið
2006 og klætt að utan með liggjandi lituðu bárustáli og
harðviði. Verð 30,9 m. Nýtt

GAGNHEIÐI 71,
SELFOSSI

89,9 fm  bil í stálgrindarhúsi í Gagnheiðinni. Innkeyrsluhurð er
4x4 m. Gólf eru vélslípuð m/hitalögnum. Plan við húsið er
malbikað. Möguleiki er á að setja 31-32 fm milliloft í bilið sbr.
teikningu. Möguleiki á 80% láni. Verð 12,5 m. Nýtt

NORÐUR-NÝIBÆR, RANGÁRÞING YTRA.
Vorum að fá í sölu jörðina Norður Nýjabæ, auk jarðanna Mela
1 og 2 og Skinna.í Þykkvabæ. Landstærð er um 170 ha. auk
um 40 ha. sem eru í sameign. Landið er mjög gott
ræktunarland. Á jörðinni N-Nýjabæ er m.a. 176 fm. mikið
endurnýjað íbúðarhús með stórum sólpalli, 166 fm fjós, tvær
garðávaxtageymslur sem eru 363 fm og 149 fm. Hlutdeild í
sameign í fjörunni fylgir. Verð uppl. Á skrifstofum. Nýtt

STÓÐHESTASTÖÐIN GUNNARSHOLTI
Um er að ræða stóðhestastöð byggða árið 1989, 968,6 m2 og
sæðistökuhús byggt árið 1997, 206,0 m2 ásamt 87ha lands.
Verð 130,0 m. NýttJÓRVÍK,

SVEITARFÉLAGINU
ÁRBORG

Jörðin Jórvík, "Sandvíkurhreppi" er 77,1 ha. að stærð og er
hún staðsett við Votmúlaveg rétt utan við Selfoss. Jörðin liggur
öll neðan Votmúlavegar. Malbikað er heim að afleggjara. Öll
þjónusta er á Selfossi t.d. leikskólar, grunnskólar,
framhaldsskóli og heilsugæsla. Mörg beitarhólf afgirt með
rafmagni. Gömul tún um 14 ha. 
Íbúðarhús er 158,9 fm byggt úr steinsteypu árið 1984. Útihús
eru:126,8 fm hesthús sem er  timburhús á steyptum sökkli,
byggt árið 1988. Sambyggt hesthúsinu er 119,2 fm hlaða.
Alifuglahús er byggt úr steinsteypu árið 1989, það er 336,6 fm
að stærð. Tilboð óskast. Nýtt

Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900 | Fax: 482 2801

Fr
um

Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson 
BA í lögfræði 

Hallgrímur Óskarsson 
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

Anna Rúnarsdóttir
Viðskiptafræðingur

BRÚNIR, SKEIÐA-
GNÚPVERJAHREPPI.
Brúnir í Skeiða og Gnúpverjahr. Brúnir eru skammt sunnan
vegarinns við Árnes á leið upp í Þjórsárdal. Húsið er byggt árið
1999 og er 150,1 m2 þar af bílskúr 31,3 m2. Húsið stendur á
5,9 ha leigulandi frá sveitarfélaginu. Verð 29,0 m.



Miðhella 2
221 Hafnarfjörður
Glæsilegt Atvinnuhúsnæði

Stærð: 1634 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 0

Einstaklega glæsilegt atvinnuhúsnæði og frábærlega staðsett.  Stór lóð og mikil lofthæð. Aðgengi við Reykjanesbraut um nýjan Krísuvíkurveg og gegnum Vallarhverfið.
Húsið er alls um 1634 fermetrar, þar af um 460 fermetrar á annari hæð. Hér er um vandaða húseign að ræða sem býður uppá mikla möguleika fyrir iðnað, verslun og
þjónustu.  Stórar  innkeyrsludyr.  Húsið  er  nú  uppskipt  í  fjóra  eignarhluta  sem  auðvelt  er  að  samtengja  eða  skipta  upp  frekar  í  smærri  einingar.  Eignin  er  tilbúin  til
afhendingar samkvæmt nánara samkomulagi. Húsinu fylgir virðisaukaskattskvöð. Húsið er stálgrindarhús á steyptum undirstöðum. Útveggir eru klæddir með 140 mm
þykkum steinullareiningum með stálbyrði að utan og innan í lit (dökkgrátt að utan og ljóst að innan) og því ekki þörf á frekari meðhöndlun. Húsið er hannað þannig að
hægt er að setja sex stórar fellihurðir í hurðarop, eða loka þeim með álgluggum, en eignin er afhent með 4 stk fellihurðum. Gönguhurðir eru vandaðar hurðar úr áli. Þak
er byggt upp sem stáltrapisuþak, einangrað með 180 mm steinull og klætt með vönduðum þakdúk en innra byrði er stálbyrði, hvítt að lit. Húsið er því bjart að innan.
Gluggar eru vandaðir álgluggar.  Lóðin skilast grófjöfnuð og þjöppuð 20 til 30 cm frá gólfkvóta.  Sölumaður er Þórarinn s. 770-0309

Eign  á  frábærum  stað  sem  hentar  vel  fyrir  ýmsan  atvinnurekstur.   Eignin  er  tilbúinn  til  afhendingar.   Hér  er  frábært  tækifæri  fyrir
fjárfesta.   Staðsetning  við  íbúðarhverfi  og  iðnaðarhverfi  þannig  möguleikarnir  eru  margir.   Allar  nánari  upplýsingar  veitir  Þórarinn  s.
770-0309

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Þórarinn Th
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

th@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Sanngjarnt Fermetraverð.  Hentar vel fyrir Iðnað, verslun og þjónustu.   

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

770 0309

822 3702

Fr
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Hlíðasmára 8 • 201 Kópavogur • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is

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

atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali

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

Skemmuvegur 918 fm. Til
sölu vel viðhaldið atvinnuhúsnæði á
2 hæðum. Nýleg viðhaldslítil klæðn-
ing að utan. Innkeyrsluh. á báðum
hæðum. Efri hæð er 750 fm og neðri
168 fm. Frábær sýnileg staðsetning.
Mögul. byggingarréttur. Malbikuð
lóð.

Útborgun aðeins 10 millj.
Glæsilegt nýlegt 860 fm atvinnuhús-
næði á frábærlega sýnilegum stað.
Vandað húsnæði í alla staði. Glæsi-
legur salur og lítil innkeyrslubil.
Rekstur getur fylgt. Gott verð og yf-
irtakanleg lán áhv.!

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

Smiðjuvegur 745 fm. Til sölu
3-skipt iðnaðarhúsnæði sem skiptist
í 168,6 fm, 207,8 fm og 369,3 fm inn-
keyrslubil. Háar innkeyrsluhurðir.
Malbikuð lóð. Milligólf með skrif-
stofu- og kaffiaðst. Selst saman eða
hver eining fyrir sig.

Drangahraun, Skrifstofur.
Til leigu um 107 fm skrifstofuhæð
með allt 5 skrifst., flísalagður sérinn-
gangi, eldhúskrókur, wc með sturtu.
Gluggar á 3 vegu og því bjart.
Laust fljótlega.

Fákafen, Rvk, 140 fm. Til
leigu einstaklega staðsett skrifstofu-
húsnæði á 2. hæð við mjög fjölfarna
umferðaræð með mikið auglýsinga-
gildi. Opið rými, 3x skrifstofur, wc og
eldhúskrókur. LAUST!

Hvaleyrarbraut 298 fm. Til
sölu/leigu vel staðsett iðnaðarhús-
næði með 2 stórum innkeyrsluhurð-
um - mikil lofthæð. Gryfja, olíuþró.
Skrifstofur, kaffiaðstaða á milligólfi.

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

Tunguháls, Rvk, 530 fm. Til
leigu í nýl. steyptu iðnaðarh. Lofthæð
4,9 mtr., 2x háar innk.hurðir. Endabil.
Möguleiki er að skipta húsnæðinu
niður. Lóð Malbikuð. Frábær stað-
setning. Mögul. að fjölga
innk.hurðum. LAUST!

Drangahraun 763 fm. Til
leigu á tveimur hæðum vel staðsett
atvinnuhúsnæði sem hentar vel und-
ir ýmsan blandaðan rekstur. Mögu-
leiki á innkeyrsluhurð. Hvor hæð um
sig um 358 fm auk stigagangs. Sér-
inngangur.

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

Gjáhella, Hfj. Til sölu/leigu í
smíðum, allt að 2800 fm iðnaðarhús-
næði á 2 hæðum. Mögul. að fylgi árs
leigusamn. um skrifstofuhæðina sem
er 1400 fm eða ½ hússins. Inn-
keyrsluhæðin 1400 fm,, mjög góð
lofthæð. Skilalýsing og teikningar á
skrifstofu.

INNFLUTNINGUR OG FRAMLEIÐSLA.
Til sölu framsækið fyrirtæki með góða verkefnastöðu. Vönduð framleiðsla. Er í
góðu leiguhúsnæði. Vaxandi fyrirtæki í sinni grein. Leitið nánari upplýsinga.

FYRIRTÆKI Í MÁLMIÐNAÐI
Til sölu landsþekkt fyrirtæki í málmiðnaði, hið eina sinnar teg. á landinu.
Getur hentað hvar sem er á landinu. Landsþekkt framleiðsla á ótrúlega
góðu verði.

HVERFISVERSLUN Í NÝLENDUVÖRUM
Til sölu vel þekkt matvöruverslun í góðu hverfi. Verslunin gengur vel og
hentar einkar vel sem fjölsyldufyrirtæki. Gott tækifæri á góðu verði.

TÍSKUVERSLUN Í KRINGLUNNI.
Til sölu kventískuverslun með eigin innflutning í fatnaði, skófatnaði,
skarti og fylgihlutum. Er í góðu plássi í Kringlunni og rekur aðra verslun
utan Rvík. Frábært tækifæri og verð.

SÓLBAÐSSTOFA Í EIGIN HÚSNÆÐI.
Falleg sólbaðsstofa með 5-6 bekki og nuddaðstöðu, talsvert endurnýjað.
Er í rúmlega 100 fm góðu eigin húsnæði. Stofa með sérstöðu. 

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

GLÆSILEG TÍSKUVERSLUN Í MIÐBORGINNI.
Til sölu glæsileg kvenfataverslun í miðborginni, með heimsþekkt vörumerki, og
í flottu húsnæði. Frábært tækifæri. Traustur meðeigandi kemur líka til
greina. 

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

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

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

HÁRSNYRTISTOFA Í KÓPAVOGI - Góð Kjör.
Af sérstökum ástæðum er til sölu þekkt hársnyrtistofa, í nýlegu góðu hús-
næði í Kópavoginum. Er með eigin innflutning. Mjög góð aðstaða og bún-
aður. Auðveld kaup og gott verð. Þetta er gott tækifæri. 

ANNAÐ
GLÆSILEGUR VEITINGASTAÐUR, sala eða meðeigandi
HEILDVERSLUN Í SPORTVÖRUM á fínu verði. 
BÍLAPARTASALA. Þekkt fyrirtæki í 27 ár. Auðveld kaup.
NUDD OG GUFUBAÐSTOFA á aðeins 2,5 millj.
PÚSVERKSTÆÐI með 4 lyftur, gott verð.

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

Fyrirtækjasala Ís lands
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.is : : 535_1000

Tjarnarmýri - 2ja herb með bílskýli
Mjög falleg og vel skipulögð 58.5 fm
tveggja herb. íbúð á 2 hæð  fjölbýli á Sel-
tjarnarnesi. Stæði í lokuðu bílskýli fylgir.
Eignin skiptist í hol, eldhús, stofu, svefnh
og bað. 
Verð 21.5 millj.

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

Hjallabraut - 4ra herb.
108,1 fm² á 3. hæð við Hjallabraut,
Hafnafirði. Íbúðin skiptist í forstofu, borð-
stofu, stofu, eldhús, baðherbergi, svefn-
herbergi og hjónaherbergi. 
Verð 22.5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG 17.00 - 18.30
Línakur - 4.herb. 
Fallegar nýjar íbúðir.  Allt tréverk í íbúð-
unum er úr eik fyrir utan þvottah. Þar eru
hvítar innr.  Bað og þvottah. með flísum
og gólfhita.  Allar innihurðir eru yfirfelldar.
Verð frá 34.9 millj.

Sörlaskjól - sérhæð með bílskúr
Nánast algjörlega endurnýjuð 109,2 fm
sérhæð ásamt 25,1 fm bílskúr á þessum
góða stað í vesturbæ Reykjavíkur. Mikið
útsýni frá stofu og borðstofu til suðurs og
vesturs.  Útgengt á suð-vestur svalir úr
stofu.

Unnarbraut - Seltjarnarnesi -parhús 
212.7 fm  parhús. Efri hæð: Forstofa, 2
baðh., 2 saml. stofur, 3 svefnh. og sjón-
varpshol. Í kjallara séríbúð: Forstofa, 2
svefnh., bað, þvottah., eldhús og stofa.
MÖGULEIKI Á GÓÐUM LEIGUTEKJUM
AF KJALLARAÍBÚÐ.

Kúrland 19 - Raðhús 
300 fm raðhús. Eignin er á 2 hæðum og er
stór skjólsæll garður. Húsið skiptist í and-
dyri, stofu, eldhús, 4 herb. og baðh. á efri
hæð og á neðri hæð forstofu, hol, 4 herb.,
snyrtingu, þv.hús og geymslu. Íbúðin er
skráð 276.1 fm og bílskúrinn 25.6 fm með
köldu vatni og rafmagni. Verð 67 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17.30 – 18.00
Engihjalli -  LÆKKAÐ VERÐ
84 fm þriggja herbergja íbúð á fyrstu hæð
mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.
Íbúðin skiptist í 2 svefnh. stofu, eldhús
og bað. Sérgeymsla á jarðhæð. Þvottah.
Á hæðinni. 
Verð 19,9 millj.

Mánagata - Norðurmýri - 2ja herb
53.6 fm tveggja herb. íbúð mjög mið-
svæðis í 108 Reykjavík í litlu fjölbýli. Stutt
í alla þjónustu og skóla. Þvottaherbergi á
jarðhæð.
Verð 14.5 millj.

Þorfinnsgata 101 - nálægt Landsspít-
ala. 4ra herb. íbúð 77.3 fm á 2. hæð  auk
14.09 fm herbergis í kjallara með sameig-
inl. salerni. Tilvalið til ÚTLEIGU . 8.4 fm
geymsla, alls 100,6 fm Íbúðin skiptist í
gang, eldhús, tvær stofur, 2 svefnh. og
bað. Sameiginlegt þvottah. í kjallara. Sjón
er sögu ríkari. TILBOÐ

Hjarðarhagi - UPPGERÐ-4ra m/ bílskúr
Falleg 109 fm íbúð á 1. hæð með bílskúr.
Baðh. er allt flísalagt t.f.þv.vél og þurrkara.
Á gólfi náttúrusteinn. Baðkar með sturtu.
Eldh. er með hvítri háglans innr, eikar plötu
og á gólfi náttúrusteinn. Svefnh, gangur og
stofa með Kährs eikarparketi með 30 ára
ábyrgð. Verð 30.9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17.00-18.30
Hallakur - Ný 3ja herb.
Glæsileg 3ja herb íbúð á jarðhæð í litlu
fjölbýli með útgengi í garði. Eikarparket
og flísar á gólfum. Eikar innréttingar.
Glæsileg eign mjög miðsvæðis og stutt í
aðal umferðaræðar. 
Verð 29.5  millj.

Rauðarárstígur - 2ja herb.
48 fm  íbúð á fyrstu hæð miðsvæðis í
Rvk. Hvítar fulninga innréttingar í eldhúsi.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf.
Geymsla og þvottahús í kjallara. Stæði
bakatil.
Verð 15.5 millj 

Stigahlíð - 3ja herb.
84 fm íbúð miðsvæðis í Reykjavík. Stutt
frá H.R. og Kringlunni. Íbúðin öll endur-
nýjuð, ný gólfefni, nýtt rafmagn, eldhús-
innr. lökkuð og uppfærð, nýjar flísar, tæki
og blöndunartæki á baði. Sem sagt; íbúð
í topp standi.
Verð 24.4 millj. 

Seljuskógur 18 - Akranesi - 100% lán
Húsið er 213 fm Kanadískt timburhús.
Búið er að klæða húsið að utan, setja
veggjagrindur, rafmagnstöflu og vatns-
lagnir. Innangengt er í 26 fm bílskúrinn.
Verð 30 millj 

Bollagarðar - Seltjarnarnesi - Útsýni.
200 fm tvílyft einbýlishús að meðtöldum
bílskúr á þessum góða stað á Seltjarnar-
nesi. Eignin skiptist í anddyri, hol, eldhús,
4 herb., 2 baðh., þvottah. og geymslu.
Suðurverönd með timbur skjólveggjum.
Frábært útsýni til norðurs. 

Reynimelur - 2ja herb. - 1. hæð
Ný uppgerð íbúð á 1. hæð. Nýjar hvítl-
akkaðar  innréttingar í elddhúsi með nýj-
um stáltækjum. Perket út hlyn. Ný úti-
hurð. Baðherb flísalagt með upphengdu
salerni, ný tæki og ný sturta. Hvítlakkaðir
fataskápar.
Verð 19 millj.

Flétturimi - 3ja herb. - Bílskýli
102.5 fm íbúð þ.m.t. stæði í bílskýli. End-
aíbúð meö hátt til lofts og einstaklega
björt. Þvottaherbergi innan íbúðar. Stórar
suðursvalir með miklu útsýni. Eikarparket
á allri íbúð nema baði og þvottah. 
Verð 22.5 millj.

Fróðengi - 3ja herb. með bílskúr.
114.9 fm íbúð á annarri hæð í litlu fjölbýli.
Eignin skiptist í eldhús, baðherbergi, 2
svefnherbergi, þvottahús og stofu. Bíl-
skúr 21.4 fm fylgir. Sér geymsla og hjóla-
geymsla á jarðhæð. 
Verð 28.9 millj.

Stararimi - einbýlishús með útsýni
Fallegt 165 einbýlishús á einni hæð með
32.3 bílskúr. Eignin skiptist í 3 svefnh.,
baðherbergi með hornbaðkeri, eldhús
með nýlegri innréttingu, samliggjandi
stofu og borðstofu. Til suðvesturs er stór
falleg afgirt hellulögð verönd. Vönduð
eign á frábærum stað. Verð 55 millj.

Laufengi - 4ra herb.
OPIÐ HÚS Í DAG KL 18-19.

106.4 fm fjögurra herbergja íbúð sem skiptist í stofu með S.A. svölum, eldhús, 3 svefnh., miðjuhol, for-
stofu og bað með baðkeri, sturtu og þvottahúsi innaf. Stofan rúmgóð og hefur verið tekinn niður veggur
og opið er inn í gott eldhúsið. Við það verður íbúðin mun bjartari og rúmbetri. Verð 25.9 millj.

Stórholt - 3ja herb.
67 fm íbúð mjög miðsvæðis í 105 Reykjavík. Íbúðin er björt og skemmtileg  með góðu útsýni. Parket og
hurðar úr Eik. Baðherbergi flísalagt með ljósri innréttingu. Verð 23.5  millj

Leitum að eignum sem þarf að
gera upp, allar stærðir.

Leitum að tvíbýlishúsi í
Smáíbúðahverfi.

Leitum að raðhúsi á einni hæð
með bílskúr undir 50 millj.

Leitum að stórri sérhæð, par-
eða raðhúsi á svæði 107 og
170. Verð allt að 60 millj.
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Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

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

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

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

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

Ryð og lekavarnir á 
þökum

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

parketogsmidar.is
Parketlögn/slípun, gluggaskipti, þakvið-
gerðir, uppsetning á veggjum og öll 
almenn smíðavinna. Uppl. í s. 896 
9819.

Flísalögn, málun, smíði eða nánast 
hvað sem er. Get bætt við verkum. S. 
662 4332.

Flíspol ehf
Flísalagnir parketlagnir málning S. 860 
0286, Julian. flispol@simnet.is

 Tölvur

WWW.VORTEX.IS

 Stífluþjónusta

 Nudd

Whole body massage. Tel. 849 5247.

Heilnudd í síma 841 8529.

 Spádómar

Englaljós S. 908 7000 & 
863 1987. Visa/Euro

 Ef þig vantar hlustanda eða 
ráðgjöf, andleg leiðsögn, fyrir-
bænir, tarot. Fullur trúnaður. Er 
við alla virka daga frá hádegi til 

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

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

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

 Rafvirkjun

 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

Til sölu IKEA rúm 160X200 vel með 
farið 10þús. Einnig skiptiborð m. baði 
8þús. Bílstóll (9-18kg) 1 árs 8þús. 
Glerfulningahurð hvít 10þús

 Hljóðfæri

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

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

 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

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

 Sjónvarp

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

 Verslun

 Heilsuvörur

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.

LR-kúrinn er ótrúlega einfaldur og öfl-
ugur. Léttist um 22 kg á aðeins 6 mán-
uðum. Dóra 869-2024 www.dietkur.is

 Fæðubótarefni

www.perform.is - Mesta úrval landsins 
af fæðubótarefnum.

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

 Nudd

Whole body massage Telepone 846 
4768.

Ekta Bodynudd, heilnudd. Tímapantanir 
í síma 8486 255 Svara ekki leyninr. Kv

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

 Námskeið

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

Þjónusta
Auglýsingasími

– Mest lesið
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 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

 Heimilistæki

Ísskápur, husqvarna, vandaður og vel 
með farinn. Srærð 1.85 x 59.5 Selst 
ódýrt - tilboð. Uppl. í síma 5579391

 Ýmislegt

Goodway Píanó Ein bestu píanókaup-
in í dag. Leifur Magnússon píanós-
tillari aðstoðar við val á hljóðfærum. 
Píanóstillingar ehf, s.898-8027-898-
8029

 Dýrahald

Hundagrind í bíl
Tilboð aðeins kr 5000.- passa í flestar 
stærðir bíla, mjög vandaðar grindur. 
Hundaheimur - Háholt 13 Mosfellsbæ 
- www.hundaheimur.is

Hundaskóli Heimsenda Hunda Hvolpa 
og unghundanámskeið hefst 18 sept. 
Sýningarnámskeið hefst 17 sept. 
Björn Ólafsson BIPDT(British Institute 
of Professional Dog Trainers) www.
hundaskoli.net - s. 897 1992.

 Ferðaþjónusta

Sjóstangveiði - Andrea
Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið 
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa. 
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari 
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

 Fyrir veiðimenn

Sjóstöng- Sjóstöng!
Fyrirtæki,starfsmannafélög nú er tíminn 
að skella sér í veiði. Ísafold er eitt besta 
skipið fyrir stærri hópa í sjóstöng. Leitið 
tilboða og skoðið einnig síðuna okkar 
www.sjavarferdir.is Frábær skemmtun 
fyrir alla konur sem karla. Sjávarferðir 
- Ísafold s. 861 6062 & 861 5828.

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

 Húsnæði í boði

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

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

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

Opnunartilboð
Frítt í september. Langtímaleiga á gisti-
heimili. Uppl. í s. 824 4530.

Rooms for rent. Long term from 25th 
august. Tel: 588 5588 or lobby@hot-
elvik.is

ROOM NEAR KRINGLAN w/furniture, 
smal kitchen. Price 65000 a month 
single 80000 two. Tel. 897 3611.

2herb. íbúð í Hlíðunum. leiga 
115þ+rafm&hiti upplýsingar s:6604526. 
Laus 15sept

3 bedroom flat (98 sqm) for rent in a 
small apartment house in Kopavogur 
(201). Fully furnished and completely 
equipped. Very good location. Bus stop 
in front of the building. Price 150.000 
kr. pr. month, everything included ex. 
electricity. lilia66@simnet.is

Til leigu 100 fm. sérhæð 4 herb. á 
Góðum stað í GRINDAVÍK. Leiga 75 
þ. per mán. Laus 1 okt. Uppl. í s. 897 
7694.

70 fm 2ja herbergja lúxusíbúð á 
Laugavegi 40 með 15 fm svölum og 
heitum potti. Lyfta í húsi. Verð 140 þús. 
+ rafm. og hiti á mán. 3 mánuðir fyrir-
fram í pening. Uppl. í s. 896 4029.

4ra herb. í Hraunbæ Rvk. til leigu 
Leiga kr.159.000. Trygg. kr.477.000. S. 
898 3420.

2ja herb. í Hraunbæ Rvk. til leigu. 
Leiga kr.118.000 Trygg. kr. 354.000. S. 
898 3420.

Ung og róleg stúlka í vinnu og námi 
auglýsir herbergi til leigu í 105. 10 
skrefum í burtu frá Hlemm. Aðgengi að 
eldhúsi og baðhergi + internet. Leiga 
40.000 Uppl í síma 8439145

 Studio apartament 40m2 for rent in 
Árbær, 110 R. NON-Smoking. Whith 
furniture. Tel.:820 40 62

3 herb. íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi til leigu í Seljahverfi Breiðholti. 
Langtímaleiga. Reglusemi áskilin. Laus 
strax. Verð 120þ. uppl. í s. 664 8363.

85fm 3ja herb. í Hafnarfirði laus 1.okt. 
Sjá: http://supersonic.eloadsheet.net/
ibudir Uppl.6646501 og 8200757

 Atvinnuhúsnæði

Stálgrindarhús. Flytjum inn stálgrindar-
hús frá Kína. Upplýsingar í s. 897 9161 
-blikkgylfa@internet.is - Blikksmiðja 
Gylfa ehf.

Snyrtileg skrifstofuherb. til leigu við 
Ármúlann & Suðurlandsbraut. Uppl. í 
s. 899 3760.

 Geymsluhúsnæði

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mót-
orhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176 & 895 
3176.

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

Vetrargeymsla
Geymdu gullin þín í Gónhól Eyrarbakka. 
Uppl. og skráning Gónhóll.is - Símar 
771 1936 & 899 1128 http://www.
gonholl.is

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

Til leigu upphitað geymsluhúsnæði í 
Þorlákshöfn undir hjólh. fellih. tjaldv. 
V. á fm. 3800kr fyrir veturinn. S. 893 
3347.

Fellihýsi-Hjólhýsi-bátar-bílar-o.fl . 
Upphitað á Höfuðborgarsvæði. Uppl S. 
661 3131 og 897 2000.

Tilboð

Rannsóknarsjóður
Öldrunarráðs Íslands
auglýsir eftir umsóknum um styrk

Úr 5. gr. skipulagsskrár Rannsóknarsjóðsins:

“Hlutverk sjóðsins er að styrkja rannsóknir í öldru-
narmálum á Íslandi svo og þau verkefni sem stjórn 

sjóðsins ákveður.”

Umsóknarfrestur er til 10. október 2008 og skulu 
umsóknir sendar Öldrunarráði Íslands, Hverahlíð 20, 

810 Hveragerði.

Frekari upplýsingar veitir Gísli Páll Pálsson, formaður stjór-
nar ÖÍ í síma 480 2000

Stjórn Öldrunarráðs Íslands

Styrkir

Hjálpaðu umhverfinu með
Blaðberanum
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is
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Sími 594 5000

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

BORGARTÚNI 31

 Atvinna í boði

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA.
Við óskum eftir að ráða trausta starfs-
menn á þjónustustöðvar okkar í 
Reykjavík og á Akureyri. Um er að ræða 
tímabundin störf í haust. Áhugasamir 
hafi samband í síma 577 3080 eða á 
alorka@alorka.is

Veitingastaðurinn Domo
Óskar eftir aðstoðar yfirkokki 

og matreiðslunemum.
Upplýsingar gefur Viktor í s. 

697 9069.

Atvinna í boði
óskum eftir að ráða vana 

menn í húsaviðgerðir / múr og 
steypuvinnu.

Uppl. í s. 517 0117

Villtu ganga til liðs við 
okkur?

Bakarameistarinn Smáratorgi, 
Mjóddinni, Húsgagnahöllinni, 

Suðurveri, Austurveri og 
Glæsibæ leitar eftir hressum 
og skemmtilegum einstakl-
ingum til starfa. Í boði eru 

bæði hlutastörf og fullt starf. 
Skemmtilegur vinnustaður og 
góð laun í boði fyrir rétt fólk. 

Íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar 897 5470 milli kl. 

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

Helgarvinna Bakarí í 
Garðabæ

Óskum eftir strákum og stelp-
um til afgreiðslustarfa, hentar 

vel skólafólki.
Upplýsingar í síma 565 8070 & 

891 8258, Þóra.

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

Matreyðslumaður
Veitingastaðurinn Kringlukráin 
óskar eftir matreiðslumanni 
eða manni / konu með góða 
reynslu í eldhús sem getur 

hafið störf sem fyrst.
Uppl. síma í 893 2323 eða 

umsóknir á staðnum eða á 
netinu. www.kringlukrain.is

Morgunþrif - ræsting
Veitingastaðurinn Kringlukráin 
Óskar eftir starfsfólki í ræst-

ingu. Um er að ræða 50% starf 
fyrir hádegi.

Uppl. síma í 893 2323 eða 
umsóknir á staðnum eða á 

netinu. www.kringlukrain.is

Vantar menn
í hellulagnir ofl. Íslensku kunnátta 
skilyrði. S. 821 8983, Hjörtur. HJÁ 
Verktakar.

Hellulist
Óskum eftir vélamönnun og verka-
mönnum til starfa. Umsóknir sendist á 
gisli@hellulist.is eða í s. 698 5222.

HENDUR.IS
Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

 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.

HENDUR.IS
Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu 
okkar.

NULL
Vanur smiður óskar eftir verkefnum. 
Uppl. í s. 848 6904.

 Einkamál

908 6666
Tvær nýjar byrjaðar og eru í 
góðum gír. Hver verður kær-
astan þín í kvöld ? Opið allan 

sólarhringinn, engin bið.

Stefnumót.is
Nýr vefur: „Þar sem íslendingar kynn-
ast“. Nýttu þér vandaðan vef fyrir fólk 
sem gerir kröfur! Vertu velkomin/n.

Leitar þú að dansfélaga?
Nýttu þér nýjan vef, www.stefnumót.
is, til að kynnast dansfélaga við hæfi. 
Stefnumót.is.

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.

Fasteignir

Auglýsingasími

– Mest lesið
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timamot@frettabladid.is

Bryggjuhúsið í Reykjanes -
bæ gengur nú í endurnýj-
un lífdaga. 

Það var byggt árið 1877 
af Hans Peter Duus kaup-
manni og var á þeim tíma 
stærsta hús á landinu fyrir 
utan Alþingishúsið. Grunn-
flötur er 250 fermetrar á 
þremur hæðum. Í bryggju-
húsinu var einn af fáum 
brunnum þorpsins, ein-
ungis fyrir verslunina og 
kaupmannsheimilið. 

Húsið þarfnaðist alls-
herjar endurbóta en 
grunnviðir voru góðir. Það 
hefur nú verið tekið í gegn 
að utanverðu en fram-
kvæmdum inni á að ljúka 
vorið 2010. 

EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN ER 
ÞRÍTUGUR Í DAG.

„Við þurfum kannski að fara 
aftur í tímann og ná í vík-

ingaeðlið og þessa geðveiku 
stemningu sem var á pöllun-

um þegar ég var strákur.“

Eiður Smári er einn fræknasti 
knattspyrnumaður landsins um 

þessar mundir og leikur með 
Barcelona. Hann skoraði eina 
mark Íslendinga gegn Skotum 
í nýlegum landsleik á Laugar -

dalsvelli. 

MERKISATBURÐIR
1604 Svíar bíða ósigur 

fyrir Pólsk-litháíska 
samveldinu í orrustunni 
við Weissenstein. 

1929 Kvæðamannafélagið 
Iðunn er stofnað. 

1947 Þórunn S. Jóhannsdóttir 
heldur sína fyrstu píanó-
tónleika í Reykjavík, átta 
ára að aldri. 

1962 BSRB gerir sinn fyrsta 
kjarasamning við ríkið.

1967 Sjónvarpsútsendingar 
hersins á Keflavíkurflug-
velli eru takmarkaðar við 
flugvallarsvæðið. 

1967 Þjóðgarður er stofnaður í 
Skaftafelli í Öræfum. 

1972 Ásgeir Ásgeirsson, fyrrver-
andi forseti Íslands, and-
ast, 78 ára að aldri. 

Helgi Áss Grétarsson varð heimsmeistari í skák í 
flokki 20 ára og yngri þennan dag árið 1994. 

Heimsmeistaramótið fór fram í Brasilíu og fyrir 
síðustu umferðina ríkti gífurleg spenna. Efst og jöfn 
með átta vinninga voru þrjú ungmenni: Helgi Áss, 
ungverska stúlkan Soffia Polgar og hinn þýski Chris-
topher Gabriel, sem var annar tveggja keppenda 
mótsins sem þegar hafði náð stórmeistaratitli. Soff-
ía Polgar tefldi við Spangenberg frá Argentínu og 
lauk þeirri skák með jafntefli.

Helgi Áss og Gabriel mættust í úrslitaskákinni. 
Helgi Áss hafði hvítt og upp kom drottningarbragð. 
Skákin varð strax æsispennandi og báðir urðu 
knappir á tíma í lokin. Í þokkalegri stöðu tók Gabriel 
þá örlagaríku ákvörðun að fórna drottningunni og 
það varð honum að fótakefli. Helgi náði yfirhönd-
inni með því að gefa sína til baka og verða peði yfir 
í endatafli. Hann tefldi af miklu öryggi og varð fyrsti 
Íslendingurinn til að vinna sigur í flokki 20 ára og 
yngri, aðeins sautján ára að aldri. Með heimsmeist-
aratitlinum var hann útnefndur stórmeistari.

ÞETTA GERÐIST : 15. SEPTEMBER 1994

Íslenskur heimsmeistari í skák
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Ari Benjamínsson,
bifreiðastjóri, Hringbraut 2a, Hafnarfirði,

verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju þriðjudag-
inn 16. september kl. 13.00.

                             Sigríður Ólafsdóttir

Sóldís Aradóttir Jóhannes Harðarson

Ólafur Arason Agnes Arthúrsdóttir

Ingibjörg Þ. Aradóttir Guðmundur Sigurjónsson

Draumey Aradóttir Lars Nyström

barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaðurinn minn, faðir okkar, tengda-
faðir og afi,

Sverrir Haraldsson
læknir, Selbrekku 6, Kópavogi,

lést á heimili sínu 8. september. Útförin verður gerð frá 
Fossvogskirkju miðvikudaginn 17. september kl. 11.00. 
Blóm vinsamlega afþökkuð, en þeim sem vilja minnast 
hans er bent á Krabbameinsfélagið.

Hjördís Rósa Daníelsdóttir

Ásgeir Sverrisson Helga Sigurðardóttir

Svandís Sverrisdóttir Kristján Gíslason

Hasse Svedberg Annika Svedberg

Kristín Sverrisdóttir Jón Magnús Jónsson

Arnbjörg Sverrisdóttir Robin Svendsen

Jóhann Sverrisson

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Helga Charlotte Jónsson,
andaðist á dvalarheimilinu Hrafnistu Laugarási 
miðvikudaginn 10. september. Útförin fer fram frá 
Fossvogskirkju fimmtudaginn 18. september kl. 13.00.

Reynir Hólm Jónsson Anna Stefánsdóttir

Sigrún Hólm Jónsdóttir Benedikt Arason

Haukur Franz Jónsson Auður Hafsteinsdóttir

Jón Ingimar Jónsson Anna Finnbogadóttir

Stefán Jónsson Theodóra  Marinósdóttir

barnabörn og barnabarnabörn. 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Sigríður Guðmundsdóttir
frá Einarsnesi, 

sem andaðist á heimili sínu að Sóltúni í Reykjavík þann 
8. september verður jarðsungin frá Fossvogskirkju 
miðvikudaginn 17. september. Athöfnin hefst klukkan 
13.00. Jarðsett verður að Borg á Mýrum.

Þórarinn Sigþórsson Ragnheiður Jónsdóttir

Guðmundur Sigþórsson Herborg Árnadóttir

Helga Sigþórsdóttir Þórður S. Gunnarsson

Jóhanna S. Sigþórsdóttir

Þór Sigþórsson Guðný Björg Þorgeirsdóttir

Óðinn Sigþórsson Björg Karítas Bergmann 

 Jónsdóttir

Sigríður Sigþórsdóttir Hallmar Sigurðsson

barnabörn og barnabarnabörn.

AFMÆLI

RANNVEIG 
GUÐ-
MUNDS-
DÓTTIR 
fyrrverandi 
alþingis-
maður er 
68 ára í 
dag.

PÁLL 
GUNNAR 
PÁLSSON 
forstjóri 
er 41 árs í 
dag.

Menningar- og fjölskyldu-
hátíð Breiðholts hefst í dag 
með metnaðarfullri dagskrá 
víðs vegar um hverfið. Ólaf-
ur Ragnar Grímsson forseti 
heiðrar Breiðhyltinga með 
nærveru sinni þegar hann 
setur hátíðina klukkan tvö 
í félagsmiðstöðinni Árskóg-
um. Þar verður líka opnuð 
málverkasýning heyrnar-
lausra myndlistarmanna. 
Svo fer sögurútan um hverf-
ið klukkan 17. Þetta er bara 
byrjunin því gamanið stend-
ur alveg fram á laugardag. 

Kolbrún Baldursdóttir 
sálfræðingur er ein þeirra 
sem hafa undirbúið þenn-
an fagnað allan, sem full-
trúi frá íbúasamtökunum 
Betra Breiðholt, og er spurð 
í upphafi hvort svona hátíð 
hafi verið haldin áður. „Já, 
en þá hefur hún bara staðið 
einn dag og við átt allt undir 
veðri og vindum,“ svar-
ar hún. „Því var ákveðið að 
teygja dagskrána yfir heila 
viku og enda á Breiðholts-
daginn 20. september með 
hátíðarsamkomu í íþrótta-
húsinu Austurbergi þar sem 
Hanna Birna borgarstjóri 
mun afhenda heiðursviður-
kenningar.“ 

Breiðholtið er fjölmenn-
asta hverfi borgarinnar með 
margbrotnu mannlífi sem 
meðal annars felst í fjöl-
skyldum af ólíkum upp-
runa. Það er því við hæfi að 
Alþjóðahús verður opnað 
þar með viðhöfn á morgun 
klukkan 17 til að auka enn á 
hin fjölmenningarlegu sam-
skipti. Kolbrún segir einmitt 
kjarna hátíðarinnar felast í 
að íbúar hverfisins fái tæki-
færi til að kynnast nágrönn-
unum. Einnig að fyrirtæki, 
félagasamtök og stofnan-
ir hafi möguleika á að viðra 
starfsemi sína.

Pottakaffi og prjónakaffi 

er á dagskránni. Pottakaff-
ið verður í Breiðholtslaug á 
hverjum morgni og þangað 
koma góðir gestir og prjóna-
kaffið verður í félagsstarfi 
Gerðubergs á föstudag. Svo 
eru skipulagðar göngur um 
hverfið, annars vegar Selj-
aganga með Guðrúnu Jóns-
dóttur arkitekti og hins 
vegar bókmenntaganga á 
vegum Borgarbókasafnsins. 

Börn og unglingar Breið-
holts láta ekki sitt eftir 
liggja. Samkoma verður á 
föstudag í umsjón barna-
starfs Miðbergs þar sem 
tónlistarmyndband verður 

tekið upp og á hátíðarsam-
komunni á laugardag munu 
nemendur úr Breiðholts-
skóla sýna atriði úr Grease 
og ÍR-danshópurinn tekur 
sporið.

Kórar, söng- og danshópar 
láta til sín taka í hátíðarvik-
unni. Vinabandið lætur sig 
ekki vanta og mun spila og 
syngja í Fríðuhúsi. Kolbrún 
segir kirkjurnar í hverf-
inu líka koma myndarlega 
að hátíðinni því samveru-
, og kyrrðarstundir sem 
og guðþjónustur og fyrir-
bænastundir verða á vegum 
þeirra.

„Það verður boðið upp á 
viðburði fyrir öll aldurs-
skeið og lögð áhersla á að 
sem flestir taki þátt,“ segir 
Kolbrún. Hún nefnir eldri 
borgara sem séu öflugir í 
Breiðholti. „Það er oft svo 
mikið fjör í félagsmiðstöðv-
um þeirra. Maður hlakkar 
bara til að verða gamall,“ 
segir hún glaðlega. „Sam-
hugur og samvera íbúanna 
er merki um hversu stoltir 
Breiðhyltingar eru af hverf-
inu sínu og hversu umhugað 
þeim er um að hlúa að ímynd 
þess.“

 gun@frettabladid.is

BREIÐHOLTSHÁTÍÐIN:  BYRJAR Í DAG OG STENDUR ALLA VIKUNA

Breiðhyltingar bregða á leik

HLÚÐ AÐ ÍMYNDINNI Kolbrún Baldursdóttir sálfræðingur segir að Samhugur og samvera íbúanna sé merki 
um hversu stoltir Breiðhyltingar eru af hverfinu sínu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Bryggju-
húsið bætt



Gjafavara

Smávara

Jólagreinar

Kertastjakar

Ljós og lampar

Sófar og stólar

Borðstofuhúsgögn

Hillur og skápar

Barnahúsgögn frá Cilek

Útlitsgallaðar dýnur

og skiptidýnur frá 

Kletthálsi 13
mán.-fös. 10-18, lau. 12-15

Sími 660 0035

Inngangur

Allt að 

 80%
 afsláttur

Takmarkað magn af öllu

LAGERHREINSUN
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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

Eins og þú sérð er hann mjög 
þægilegur! Fullkominn staður til 
að leggjast á og tja ... kannski fá 

sér smá matarbita?
Njaaa.. 

Ég 
held 
ekki.

Takk fyrir 
hjálpina, Jói! Hm?

Þvílíkur 
dagur!

Kaldur, dimmur, 
drungalegur ...

Í alvöru?

Frábært!

Veðrið og skapið 
mitt mega alveg 

vera í stíl.

Skurðstofa
Áður en við 

byrjum, geturðu 
sett þessi upp? 
Þú gætir rekist á 
mjög bjart ljós!

Hérna, Stína, borðaðu 
matinn minn og svo 
skal ég halda á þér 

heim. Ég get leitað að 
malinu mínu seinna. 

Vá. Mal

MAL

Vá

Á meðan ég þríf 
efri skápana, 
getur þú ekki 

tekið þá neðri?

Allt í 
lagi

Tortillaflögur úr afmælisveislunni 
hennar Sollu ... steingert 
súkkulaðikex ... hálfur sleikjó ... 
poki af vöfflumixi sem fylgdi með 
vöfflujárninu sem við fengum í 
brúðkaupsgjöf ...

Ég veit ekki hvort við 
eigum að hringja í 

meindýraeyði eða á 
Þjóðminjasafnið

Haha... 
Úps.

Bandaríski demókratinn John Edwards, 
sá sem var varaforsetaefni hins 
viðkunnanlega John Kerry í baráttunni 

við Bush-veldið fyrir fjórum árum, beitti 
nýverið gamalreyndu, örvæntingarfullu og 
mistæku bragði til þess að verða sér úti um 
smá athygli. Hann viðurkenndi að hafa átt í 
ástarsambandi við konu nokkra sem vann 
fyrir hann fyrir tveimur árum síðan. Það er 
svosem engin nýlunda að valdamiklir menn 
haldi við konur sem vinna fyrir þá, en 
þetta tiltekna framhjáhald Edwards er 
sérlega nútímalegt þar sem hann 
hélt fram hjá með konunni sem 
gerði um hann vandaða fjögurra 
þátta vefsjónvarpsröð sem birtist á 
Youtube. Í auglýsingaskyni, að 
sjálfsögðu.

Ljóst er að almannatenglar 
Edwards eru ekki alveg að standa 
sig. Hugmyndin um að opinbera 

framhjáhald er vond en hugmyndin um 
vefþáttaröð er aftakavond; hver sá sem 
hefur eitthvað fylgst með þeirri þróun sem 
orðið hefur á myndbandsefni á vefnum á 
síðustu árum ætti að vera meðvitaður um að 
þáttaraðir ganga tæplega upp í því umhverfi. 
Veflúðar vilja bara sjá stutt og samhengis-
laus myndbönd sem eru helst fyndin eða 
ofbeldisfull. Vandlega framleidd þáttaröð 
um bandarískan öldungadeildarþingmann 

og helstu baráttumál hans vekur ekki 
áhuga annarra vefnotenda en þeirra sem 
þegar hafa einlægan áhuga á manninum.

En kynlífshneykslið réttlætti fokdýra 
þáttagerðina; í kjölfarið fór fólk að 
nenna að kynna sér þættina. Því þó svo 
að þeir væru ekki þess eðlis sem fólk 
sækir mest í þegar það flakkar um 
óravíddir veraldarvefsins, þá var kominn 
nægur hneykslisfnykur af þeim til að 
gera þá áhugaverða.

Illa heppnuð almannatengsl

NOKKUR ORÐ
Vigdís 

Þormóðsdóttir

Á þriðjudagskvöldum hittast kátar konur og taka lagið!

Viltu vera memm?
Kvennakórinn Léttsveit Reykjavíkur  tekur á móti nýjum konum í haust.

Áhugasömum konum er bent á að inntökupróf fara fram þann 
16. september kl. 20.00 í Fóstbræðraheimilinu, Langholtsvegi 107-109

Hlökkum til að sjá ykkur!

Nánari upplýsingar veitir kórstjórinn  Jóhanna V. Þórhallsdóttir                                
netfang: lettsveit@lettsveit.is

Upplýsingar um Léttsveitina má fi nna á www.lettsveit.is

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!
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Jessica Alba hefur vakið tals-
verða athygli fyrir þátttöku sína í 
nýrri herferð sem á að fá ungt 
fólk í Bandaríkjunum til að nýta 
sér kosningarétt sinn.

Myndirnar sýna leikkonuna 
hálfbera í bindingum og með límt 
fyrir munninn. Hún segist þó ekki 
sjá eftir myndatökunni, sem 
stjórnað var af ljósmyndaranum 
Marc Liddel og hún skammast sín 
ekkert fyrir útkomuna. 

Haft er eftir henni: „Mér leið 
ekki illa meðan á myndatökunni 
stóð. Ég dáist að verkum Marcs 
því þau segja sögu og hann 
framkallar alvöru tilfinningar 
með myndum sínum.“

Þá finnst henni málstaðurinn 
þess virði að berjast fyrir. „Ef 
maður skráir sig ekki og kýs ekki 
til þess að bæta ástandið í 
landinu, þá er maður í raun að 
reyra sjálfan sig niður og 
múlbinda sig.“

Jessica Alba í 
bindingum

ÓHRÆDD Alba hvetur fólk til að nýta sér 
kosningaréttinn á áberandi hátt. 

Paris Hilton og Idol-kynnirinn 
Ryan Seacrest munu leiða 
saman hesta sína og þróa 
sjónvarpsþætti. Þeir verða ekki 
með raunveruleikasniði, eins og 
flest annað sem parið hefur 
komið að, heldur verður lagst í 
handritavinnu. Paris Hilton má 
bráðlega sjá á MTV þar sem 
þáttaröðin Paris Hilton‘s My 
New BFF verður sýnd, en 
þar leitar hótelerfinginn 
sér að nýrri vinkonu. 
Fyrirtæki Seacrests 
framleiðir hins vegar 
raunveruleika þættina 
Keeping Up with the 
Kardashians, þar sem 
vinkona Parisar, Kim 
Kardashian, er í aðalhlutverki. 

Ekki er vitað um hvað 
sjónvarpsþáttaröð skötuhjúanna 
mun fjalla, eða hver kemur til með 
að skrifa handrit, en þau munu 
hafa verið í viðræðum um þetta 
samstarf svo mánuðum skiptir.  

Paris og Ryan 
gera þætti

FRÁ KIM TIL PARIS Fyrirtæki 
Ryans Seacrest framleiðir nú 
raunveruleikaþætti með vinkonu Parisar, 
Kim Kardashian, í aðalhlutverki.

Tískuvikunni í New York er nú lokið og Lond-
on tekur við. Á pöllunum í New York-borg sást 

töluvert af samfestingum í ýmsum mynd-
um, sem henta öllu frá afslöppuðum degi 
heima við til fínustu kvöldverðarboða. 

Samfestingar fyrir 
öll tækifæri

Flottur samfestingur og 
jakki í stíl hjá 3.1 Phillip 
Lim. NORDICPHOTOS/GETTY

Marc by Marc Jacobs 
sýndi þennan sport-
lega samfesting fyrir 

rólega daga.

Þessi samfestingur 
hjá Derek Lam 
jafnast á við fínasta 
samkvæmiskjól.

Afslappaður samfest-
ingur Derek Lam er 
gerður töffaralegri 
með vel sniðnum 
svörtum jakka og 

hælaskóm.
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ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍKKRINGLUNNI

JOURNEY 3D kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

DEATH RACE kl. 8 - 10:20 16

TROPIC THUNDER kl. 8 - 10:20 16

SVEITA BRÚÐKAUP kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

DARK KNIGHT kl. 8:30 12

DARK KNIGHT kl. 5:50 - 8:30 VIP
THE MUMMY 3 kl. 6 12

STAR WARS kl. 5:50 L

WALL-E m/íslensku tali kl. 5:50 L

DIGITAL-3D

DIGITAL-3DJOURNEY 3D kl. 6 - 8:10 - 10:20 L

SMART PEOPLE kl. 5:40 - 8 - 10:20 12

DEATH RACE kl. 10:10 16

GET SMART kl. 5:50 -  8 L

MIRRORS kl. 8 - 10:10 16

SVEITABRÚÐKAUP kl. 8 L

DEATH RACE kl. 10:10 16

TROPIC THUNDER kl. 8 16

DEATH RACE kl. 10:20 16

SVEITABRÚÐKAUP kl. 8 L

THE STRANGERS kl. 10:20 16

MAMMA MÍA sýnd næst 19,20,21 sept. L

Dennis Quaid Ellen Page
Sarah Jessica Parker   Thomas Haden Church

Frábær gamanmynd frá framleiðendum Sideways

THE ROCKER kl. 8 7

X-FILES kl  10:10 16

SKRAPP ÚT kl. 8 12

DECEPTION kl. 10 12

- bara lúxus
Sími: 553 2075

JOURNEY 3D - DIGITAL 3D kl. 4, 6, 8 og 10 L

STEP BROTHERS kl. 8 og 10 7

GRÍSIRNIR ÞRÍR kl. 4 og 6 L

MAMMA  MIA kl. 4, 6.30 og 9 L

UPPLIFÐU FERÐINA TIL UPPLIFÐU FERÐINA TIL 
MIÐJU JARÐAR Í MIÐJU JARÐAR Í 

M Y N D O G H L J Ó Ð

���
V.J.V – Topp5.is/FBL

���
S.V – MBL.

���
T.S.K. – 24 stundir

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
16
12
16
L
L
L

JOURNEY TO THE CENTER EKKI Í 3D kl. 8 - 10
STEP BROTHERS kl. 8
TROPIC THUNDER kl. 10
MAMMA MIA      kl. 6
GRÍSIRNIR 3 kl. 6 - 650 KR.

L
12
16
L
L

MIRRORS kl. 8 - 10.30
MIRRORS LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
STEP BROTHERS kl. 5.45 - 8 - 10.15
TROPIC THUNDER kl. 5.30 - 8 - 10.30
MAKE IT HAPPEN kl. 4 - 6 
MAMMA MIA kl. 5.30 - 8 - 10.30
GRÍSIRNIR 3 kl. 4

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

16
12
L
L

MIRRORS kl. 5.30 - 8 - 10.30
STEP BROTHERS kl. 5.45 - 8 - 10.15
SVEITABRÚÐKAUP kl. 5.45 – 8 – 10.15 
MAMMA MIA kl. 5.30  - 8 - 10.30

5%

5%

SÍMI 551 9000

16
7
L
12
L

TROPIC THUNDER kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE ROCKER kl. 8 - 10.20
MAKE IT HAPPEN kl. 6 - 8 - 10.20
SKRAPP ÚT kl. 6 - 8 - 10 
GRÍSIRNIR 3 kl. 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!

Frábæra teiknimynd fyrir alla 
fjölskylduna með íslensku tali.

Hið klassíka ævintýri um 
grísina þrjá og úlfinn í nýrri 
og skemmtilegri útfærslu.

550kr.

fyrir börn

650kr.

fyrir fullorðna

ILLIR ANDAR HERJA Á ILLIR ANDAR HERJA Á
FJÖLSKYLDU HANS! KIEFER FJÖLSKYLDU HANS! KIEFER
SUTHERLAND Í MAGNAÐRI SUTHERLAND Í MAGNAÐRI

SPENNUMYND!SPENNUMYND!

ALLS EKKI FYRIR VIÐKVÆMA!ALLS EKKI FYRIR VIÐKVÆMA!

ILLIR ANDAR HERJA Á 
FJÖLSKYLDU HANS! KIEFER 
SUTHERLAND Í MAGNAÐRI 

SPENNUMYND!

ALLS EKKI FYRIR VIÐKVÆMA!

„Þetta er rós í hnappagatið fyrir okkur,“ segir Anna 
Hildur Hildibrandsdóttir hjá Útón um umfjöllun 
tímaritsins Musicweek um tónlistarráðstefnuna You 
are in Control sem verður haldin á Hótel 
Sögu 15. til 16. október.

„Okkur finnst það skemmtilegt að 
Musicweek skuli finnast þetta svona 
metnaðarfull dagskrá. Við höfum lagt 
mikinn metnað í þetta og það er alltaf 
gaman að fá hrós fyrir það sem við 
erum að gera,“ segir Anna. „Music-
week hefur gríðarleg áhrif og 
það að við fáum svona góða 
umfjöllun frá þeim hefur áhrif 
og við finnum fyrir því.“

Í greininni, sem ber titilinn 
„Making Iceland Even Cooler“ 
(eða: „Ísland verður ennþá svalara“) 
eys blaðamaður Musicweek, Christop-
her Barrett, lofi á íslenska tónlist og 
þær óhefðbundnu leiðir sem íslenskt 

tónlistarfólk beitir gjarnan við kynningu á tónlist 
sinni. „Þrátt fyrir að þar búi aðeins 300.000 manns er 

Ísland gróðrarstía sköpunarkrafts í tónlist 
og heimili mjög sjálfstæðs tónlistar-
bransa. Alþjóðleg velgengni listamanna 
á borð við Björk, Sigur Rósar og Gusgus 
sýnir reglulega fram á að þegar kemur 
að sköpunargáfunni hitta Íslendingar 
endurtekið í mark án þess að blása úr 
nös.“

Útflutningsskrifstofa íslenskrar 
tónlistar, Útón, stendur að ráðstefn-
unni í október ásamt Útflutningsráði. 
Hægt er skrá sig hjá greta@utflutn-
ingsrad.is eða í gegnum vefsíðuna 
Icelandmusic.is.

Musicweek hrifið af Íslandi

Strákarnir í Buff hamast nú við að 
klára þriðju breiðskífuna sína sem 
fyrirhugað er að komi út í lok okt-
óber. Bandið hefur unnið gott und-
irbúningsstarf og sendi nýlega frá 
sér fimmta lagið af plötunni í spil-
un, „Enginn nema þú“. Lög eins og 
„Núna mun ég vaka“, „Þakklæti“ 
og „Í gær“ hafa þegar orðið vin-
sæl og því er spenningur fyrir 
nýju plötunni, sem enn er ónefnd. 

Pétur Örn söngvari segir strák-
ana kalla plötuna „Sgt. Peppers 
númer þrjú“ sín á milli. „Það hlýt-
ur einhver að hafa gert Sgt. pepp-
ers númer tvö svo við notum 
númer þrjú,“ segir hann. „Við 
höfum hægt og sígandi verið á 
uppleið, held ég, og það breyttist 
mikið hjá okkur þegar Palli Papi 
umboðsmaður tók bandið upp á 
sína arma, þá urðum við mark-
vissari. Það heyrði eiginlega eng-
inn þessar tvær fyrstu plötur 
okkar og við eigum eiginlega enn 
þá öll eintökin sjálfir!“

Hljómsveitin er fyrst núna farin 
að spila eigin lög á böllum og Pétur 
segir að nú í fyrsta sinn verði 

haldnir útgáfutónleikar sem Buff-
ið spilar sjálft á. „Fyrir fyrstu 
plötuna fengum við ellefu vinsæl-
ustu hljómsveitir landsins á þeim 
tíma til að spila hvert eitt lag af 
plötunni á Gauknum. Það var fullt 
út úr dyrum, en ég sé mest eftir 
því að þetta hafi ekki verið tekið 
upp. Við héldum svo enga útgáfu-
tónleika fyrir plötu númer tvö.“

Grunnar fyrir nýju plötuna voru 
teknir upp í Danmörku í janúar. 
„Hljómborðsleikarinn Stefán Örn 

semur eiginlega öll lögin núna en 
ég samdi mest á fyrstu tveimur 
plötum,“ segir Pétur. „Svo gerum 
við textana saman, ég, Stefán og 
Hannes trommari, saman eða hver 
í sínu lagi.“

Buff byrjaði sem húsband í 
spjallþáttum á Skjá einum, fyrst 
hjá Axel, svo hjá Gunna Helga og 
loks hjá Birni Jörundi. Nú hefur 
Buffið snúið aftur á Skjáinn í þátt-
unum Singing Bee sem hefjast 
seinna í mánuðinum. - drg

Gera Sgt. Peppers númer þrjú

BUFF Pétur Örn og félagar eru að leggja lokahönd á þriðju breiðskífu sína.

BJÖRK Sköpunarkraftur íslenskra tónlistar-
manna á borð við Björk Guðmundsdótt-
ur, er mikill að mati Musicweek.

Unnsteinn Jóhannsson 
ákvað að breyta til í haust 
og skella sér í nám. Hann 
kaus þó að fara frekar 
óvenjulega leið, valdi nám í 
„óreiðustjórnun“ í Hollandi.

„Síðasta hálfa árið fór mig að langa 
til að fara aftur í skóla og heyrði af 
kaospilots-náminu í gegnum Ingu 
Auðbjörgu Kristjánsdóttur vin-
konu mína. Ég ákvað því að sækja 
um og komst inn í skólann í Hol-
landi,“ segir Unnsteinn Jóhanns-
son, fyrrverandi formaður Kaffi-
barþjónafélags Íslands sem hóf 
nýverið nám í svokallaðri „óreiðu-
stjórnun,“ sem felst í ferlishönnun 
og verkefna- og viðburðastjórnun 
fyrir stefnumótun fyrirtækja. 

„Það sem heillaði mig er að við 
sitjum ekki bara í kennslustofu og 
lesum bækur heldur er allt námið 
verklegt og rosalega opið. Þetta 
hefur verið kennt í um fimmtán ár 
í Danmörku, en skólinn í Rotter-
dam var stofnaður fyrir tveimur 
árum svo við erum að taka þátt í að 
byggja upp nýjan skóla,“ segir 
Unnsteinn sem mun útskrifast 
með diplómagráðu eftir þrjú ár. „Á 
fjórðu önninni förum við í skipti-
nám, þar sem við vinnum verk-
efnavinnu fyrir fyrirtæki úti í 
heimi. Ég vonast til að sjá hvert ég 
vil stefna á þessum tíma því það 
eru svo mörg tækifæri að náminu 
loknu,“ bætir hann við.

Eflaust kannast fáir Íslendingar 
við kaospilots-námið. Þrátt fyrir 
það er Unnsteinn ekki fyrsti 
Íslendingurinn sem leggur stund á 
námið. Samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins hafa nokkir Íslend-
ingar lokið náminu í Árósum í Dan-
mörku.

Áður en Unnsteinn hélt í nám 
hafði hann starfað hjá Te og kaffi í 
tvö og hálft ár eftir að hann útskrif-

aðist úr Iðnskólanum í Hafnafirði. 
Aðspurður hvort hann hafi sagt 
skilið við kaffið segir hann svo 
ekki vera. „Ég er búinn að fara 
daglega á uppáhalds kaffihúsið 
mitt í Rotterdam eftir að ég kom út 
og mig er farið að langa að taka 

aftur í kaffivélina. Ég er svolítið 
fiðrildi svo ég vil hvíla mig á viss-
um hlutum, en hver veit nema ég 
fari að vinna á ein hverju kaffihúsi 
í Rotterdam meðfram náminu?“ 
Segir Unnn steinn að lokum.  alma@

frettabladid.is

Úr kaffinu í kaospilots-nám

LÍKAR LÍFIÐ Í ROTTERDAM Unnsteinn Jóhannsson, fyrrverandi formaður Kaffibar-
þjónafélags Íslands, stundar nú kaospilots-nám í Hollandi.



� Verkefnið er unnið undir ströngu eftirliti sérfræðinga, í krafti réttrar astmameðferðar og þjálfunar.
� Undirbúningur verkefnisins hefst í september 2008 og því lýkur með göngu á Hvannadalshnjúk í maí 2009.
� Líkamsþjálfun og fjallgöngur eða þjálfun í fjallamennsku í hverjum mánuði.
� Lækniseftirlit, leiðsögn þolþjálfara og reyndra fjallamanna.
� Æfingaáætlun sniðin að þörfum hvers þátttakanda.

Skilyrði til þátttöku:
1. Samþykki frá læknum verkefnisins
2. 18 ára aldurstakmark
3. Regluleg notkun astmalyfja
4. Löngun til að sanna fyrir sjálfum sér og öðrum að þetta sé hægt

Hefur þú áhuga á að taka þátt?
Hægt er að skrá sig á kynningarfundinum eða á www.astmafjallganga.is.
Í framhaldinu verður haft samband við þig.

Kynningarfundur í Laugum,
World Class,
17. september kl. 20:00

Astma- og ofnæmisfélagið, í samvinnu við AstraZeneca og fleiri, leitar að fólki með astma 
sem er reiðubúið að taka þeirri áskorun að klífa Hvannadalshnjúk, hæsta tind Íslands, og 

veita sjálfu sér þar með þá áskorun að takast á við astmann.
Engin fyrri reynsla nauðsynleg!

Langar þig að fara í fjallgöngur og komast á Hvannadalshnjúk 2009?
ERTU MEÐ ASTMA?

Leitin er hafin að þátttakendum!

www.astmafjallganga.is

ao
astma- og ofnæmisfélagið

astma
FJ LLG NG
2009

Ljósmynd:  Þorvaldur V. Þórsson
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sport@frettabladid.is

Valsmenn fögnuðu vel á 64. mínútu leiks síns gegn Stjörnunni á 
laugardaginn en þá kom markvörðurinn Guðbjörg Gunn-
arsdóttir inn á sem varamaður. Guðbjörg hefur náð 
ótrúlega hröðum bata eftir að hafa slitið hásin í leik 
á móti KR í Lengjubikarnum 1. apríl síðastliðinn.

„Það er ólýsanleg tilfinning að vera komin til baka. 
Þetta er búinn að vera hrikalega erfiður tími því 
það er skelfilegt að lenda í svona meiðslum. 
Það eru svona stundir sem gera það þess 
virði að leggja svona mikið á sig,“ sagði Guð-
björg eftir að fjórði Íslandsmeistaratitill-
inn á fimm árum var í höfn. Guðbjörg 
veit líka að það er nóg eftir að tímabilinu 
hjá Val. „Það er Evrópukeppnin eftir þannig 
að ég á enn möguleika á að spila eitthvað 
í ár,“ sagði Guðbjörg sem hefur sýnt 
ótrúlegan styrk að brjótast í gegnum 
þetta mikla mótlæti með jafnmiklum 
glæsibrag. „Það hafði enginn trú á 

því að ég kæmi til baka eftir fimm mánuði en ég hafði trú á því að 
ég gæti náð til baka í september,“ sagði Guðbjörg sem leit mjög 

skynsamlega á endurhæfinguna. „Ég tók bara viku og viku fyrir og 
reyndi að einbeita mér að því að taka bara lítið skref í einu.

Það er ótrúlegt að vera komin til baka því þetta er það 
erfiðasta sem ég hef lent í en ég hef lent í öðrum erfiðum 
meiðslum áður,“ sagði Guðbjörg sem fór meðal annars 

nokkrum sinnum úr axlarlið á sínum yngri árum.
„Ég var tvo mánuði á hækjum og gat þá ekki gert 

neitt og fyrir þremur mánuðum þá leið mér alveg 
eins og ég væri með staurfót. Það eru síðan rétt um 
þrír mánuðir síðan ég byrjaði að labba eðlilega,“ 

segir Guðbjörg sem vill þakka einni sérstaklega 
fyrir þessa ótrúlegu endurkomu. „Að mínu mati 
þá er ég með besta þjálfara á Íslandi. Ég vil meina 

að Elísabet Gunnarsdóttir hafi hreinlega bjargað 
mér bæði andlega og líkamlega,” segir Guðbjörg 
sem er samt ekkert farin að hugsa um að komast í 
landsliðið aftur. 

GUÐBJÖRG GUNNARSDÓTTIR, MARKVÖRÐUR VALS, ER KOMIN AF STAÐ: SLEIT HÁSIN FYRIR AÐEINS FIMM MÁNUÐUM

Það var Elísabet Gunnarsdóttir sem bjargaði mér

FÓTBOLTI Valskonur tryggðu sér 
ekki bara Íslandsmeistaratitilinn 
með sigrinum á Stjörnunni á 
Vodafone-vellinum á laugardag-
inn því þær bættu markametið á 
einu tímabili í efstu deild kvenna 
með því að skora átta mörk í 
leiknum. 

Það var markadrottningin 
Margrét Lára Viðarsdóttir sem sá 
bæði um að jafna og bæta metið 
en metmarkið komi aðeins 
nokkrum sekúndum fyrir 
leikslok. Gamla metið var frá 
árinu 2006 þegar Valur skoraði 90 
mörk en þrjú þeirra fengust þó 
„gefins“ þá þar sem FH mætti 
ekki til leiks. Valur skoraði 88 
mörk í fyrra og svo 91 mark í ár.

Margrét Lára Viðarsdóttir náði 
einnig þeim einstaka árangri að 
skora yfir 30 mörk þrjú tímabil í 
röð og á nú þrjú markahæstu 
tímabilin í efstu deild. - óój

FLEST MÖRK Á TÍMABILI:
91  Valur 2008
90  Valur 2006
88  Valur 2007
83  KR 2002
81  KR 2006
79  Breiðablik 1996

FLEST MÖRK LEIKMANNS 
Á TÍMABILI:
38  Margrét Lára Viðarsdóttir 2007
34  Margrét Lára Viðarsdóttir 2006
32  Ásta B. Gunnlaugsdóttir, 1981
32  Margrét Lára Viðarsdóttir 2008
30  Laufey Sigurðardóttir 1981

Landsbankadeild kvenna:

Valur bætti 
markametið

GLEÐISTUND Valskonur syngja sigur-
söngva eftir stórsigur á Stjörnunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

> Besta mót Ólafar Maríu í ár

Ólöf María Jónsdóttir, atvinnukylfingur úr Keili, varð í 
37. til 39. sæti á opna austurríska mótinu í gær. Ólöf 
lék lokahringinn á tveimur höggum yfir pari og var því 
samtals á pari á holunum 72. Hún lék mjög jafnt golf alla 
helgina, var á einu undir pari á tveimur dögum og lék á 
pari þann þriðja. Ólöf María fékk samtals 10 fugla, lék 53 
holur á pari og var undir pari allt 
fram á síðustu holur lokadagsins. 
Laura Davies frá Englandi sigraði 
á mótinu en hún var 15 höggum 
á undan Ólöfu Maríu. Ólöf María 
hafði best náð 42. sæti á 
tímabilinu en það var á 
SAS Ladies Masters í 
Osló.

GOLF Síðasta golfmót sumarsins 
fór fram á Urriðavelli um helgina 
og eftir það var ljóst hverjir unnu 
Kaupþingsmótaröðina í sumar. 
Keilismaðurinn Hlynur Geir 
Hjartarson fullkomnaði flott 
sumar hjá sér með því að vinna 
tvö síðustu mótin og þar með 
öruggan sigur í stigakeppninni. 
Það dugði Ragnhildi Sigurðardótt-
ur að enda í 4. sæti á lokamótinu 
en þar vann 19 ára stelpa ofan af 
Akranesi, Valdís Þóra Jónsdóttir, 
sinn fyrsta sigur á stóru móti.

Hlynur Geir Hjartarson úr GK 
tryggði sér sigur í karpaflokki á 
lokamóti Kaupþingsmótaraðar-
innar á Urriðavelli og um leið 
stigameistaratitilinn 2008. Hlynur 
lék á 74 höggum í gær, eða 3 högg-
um yfir pari og lauk leik á samtals 
5 höggum yfir pari. Alfreð Brynj-
ar Kristinsson úr GKG varð annar 
á 8 höggum yfir pari. Páll 
Theo dórsson úr GKj varð þriðji á 
9 höggum yfir pari.

„Það var frábært að ná að vinna 
þetta mót strax á eftir að hafa 
unnið Íslandsmeistaratitilinn í 
holukeppni,“ sagði Hlynur Geir 
Hjartarson, sigurvegari lokamóts 
Kaupþingsmótaraðarinnar á 
Urriðavelli, og nýkrýndur stiga-
meistari ársins.  

Verðlaun í fjórum mótum af sex
„Sumarið hefur gengið frábær-
lega hjá mér og ég er búinn að 
vera í verðlaunasæti á fjórum af 
sex mótum. Ég er kominn með 
þrjú gull, eitt silfur og eitt brons 
þannig að þetta er búið að ganga 
mjög vel,“ sagði Hlynur sem grín-
aðist með að fæðingarorlofið eigi 
mikinn þátt í því hversu vel hann 
er að spila í ár. 

„Ég flutti til Spánar í einhverja 
tvo mánuði og var á Spáni og æfði 
þar við bestu aðstæður. Ég var að 
ná að æfa í tíu tíma á dag og með 
þessu kom ég mér á annað stig,“ 

segir Hlynur kátur.
„Þetta var völlur sem hentar 

mér ágætlega því hann er erfiður 
og frekar þröngur. Ég kann vel við 
mig á svoleiðis velli. Stefnan var 
sett á að koma sér í verðlaunasæti 
og tryggja sér stigatitilinn. Ég 
ætlaði líka ekki að vera í neinni 

vitleysu í þessu móti heldur reyna 
að spila bara öruggt golf,“ sagði 
Hlynur sem hefur verið í feikna-
formi að undanförnu. 

„Það er verst að það eru ekki 
fleiri mót eftir,“ sagði sagði hann 
hlæjandi en Hlynur hefur einnig 
ákveðið að reyna að komast aftur 
út næsta vor enda gaf það svo 
góða raun í sumar. „Ég fer pott-
þétt aftur til Spánar næsta vor,“ 
sagði nýkrýndur stigameistari að 
lokum.

Meiddist í árekstri en vann samt
Valdís Þóra Jónsdóttir lék hring-
ina tvo á samtals 14 höggum yfir 
pari og vann sinn fyrsta sigur á 
mótaröðinni.  Hún lét það ekki á 
sig fá að hafa meiðst á hendi eftir 
að hafa lent í árekstri á leiðinni til 
keppni í gærmorgun.

Það mátti þó ekki miklu muna 
því Ragna Björk Ólafsdóttir úr 
GK og Ásta Birna Magnúsdóttir 
úr GK urðu jafnar í þriðja sæti 
aðeins einu höggi á eftir. Ragn-
hildur Sigurðardóttir úr GR hafn-
aði í 4. sæti á 18 höggum yfir pari 
og dugði það henni til að tryggja 
sér stigameistaratitil kvenna 2008. 
Fimmta varð síðan Ingunn Gunn-
arsdóttir úr GKG á 26 höggum 
yfir pari.

„Ég var nú ekki að spila neitt 
voðalega vel í dag en það er mjög 
gaman að ná að vinna svona mót. 
Þetta var mjög jafnt,“ segir Valdís 
og bætir við. „Ég var að pútta illa 
og vippa illa en annars var ég að 
slá vel,“ segir Valdís sem er fyrsta 
konan úr Leyni sem vinnur mót á 
Kaupþingsmótaröðinni. 

„Það var kalt en ég var með hita-
poka innan í lúffunum þannig að 
það bjargaði mér alveg,“ sagði 
Valdís sem ætlar að nýta veturinn 
vel til æfinga. „Ég er meðal ann-
ars að fara til Brasilíu 23. október 
til að keppa,“ segir Valdís spennt.

 ooj@frettabladid.is

Hlynur Geir vann tvö síðustu mótin
Hlynur Geir Hjartarson úr GK og Valdís Þóra Jónsdóttir úr GL unnu lokamót Kaupþingsmótaraðarinnar 

sem fram fór á Urriðavelli. Hlynur er stigameistari ársins en Ragnhildur Sigurðardóttir vann hjá konunum.

SIGURKOSS Hlynur Geir Hjartarson, 
til vinstri, hefur spilað vel á síðustu 
mótum. Hér fyrir ofan sést síðan Valdís 
Þóra Jónsdóttir sem vann sinn fyrsta 
sigur á Kaupþingsmótaröðinni um 
helgina. Fyrir neðan er síðan sigurvegari 
mótaraðarinnar hjá konunum, Ragnhild-
ur Sigurðardóttir.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



MÁNUDAGUR  15. september 2008 25

OG ENGIN 
FÆRSLUGJÖLD

www.nb.is

M
iðast við m

eðal-y �rdráttarvexti á sam
bæ

rilegum
 reikningum

.

Kynntu þér málið og sæktu um á www.nb.is 
eða hafðu samband við þjónustufulltrúa okkar 
í síma 550 1800.

Nýir viðskiptavinir Netbankans sem sækja um debetkort 
án færslu- og árgjalda, fá 18,45% y�rdráttarvexti fyrstu 
6 mánuðina sem þeir eru í viðskiptum. Að auki býðst 
nýjum viðskiptavinum almennt e-Vildarkort án árgjalds 
fyrsta árið.

TRYGGVI GUÐMUNDSSON
Fæddur: 30. júlí 1974
Markatími: 1993-
Leikir: 157
Mörk: 100
Mörk fyrir félög:  ÍBV(53), KR (3), FH (44)
Markakóngur:  2 sinnum (1997, 2005)
Flest mörk á einu tímabili:  19 mörk 1997
Tímabil með mark:  Níu
Yfir 10 mörk á sumri:   Fimm sinnum
Fyrsta markið:   
  23. maí 1993 með ÍBV á móti Fram
Hundraðasta markið:  
 13. september 2008 með FH á móti Val
Flest mörk á móti:  Valur 12

GUÐMUNDUR STEINSSON
Fæddur:  18. júlí 1960
Markatími: 1978-1993
Leikir: 228
Mörk:  101
Mörk fyrir félög:  Fram (80), Víkingur (21)
Markakóngur:  2 sinnum (1984, 1991)
Flest mörk á einu tímabili:   16 mörk 1976
Tímabil með mark:  Fimmtán
Yfir 10 mörk á sumri:  Fimm sinnum
Fyrsta markið:  
 13. ágúst 1978 með Fram á móti FH
Hundraðasta markið:  
  23. júni 1993 með Víkingi á móti Fram
Flest mörk á móti: ÍBV 14

FÓTBOLTI Tryggvi Guðmundsson 
talaði um það í fjölmiðlum eftir 
leikinn á móti Val á laugardaginn 
að hann hefði farið til Henson og 
látið útbúa sérstak-
an bol með róm-
verska tölustafn-
um C á því hann 
væri viss um að 
að 100. markið 
kæmi á móti 
Val. 

Þegar töl-
fræðin á bak 
við öll þessi 
mörk hans er 
skoðuð þá kemur 
þetta útspil Tryggva ekki 
á óvart því hann hefur skorað 
flest mörk á móti Val af öllum 
liðum og flest mörk í september 
af öllum mánuðum. Hefði leik-
urinn farið fram á Hásteinsvell-
inum þá hefði verið að minnsta 
kosti 99 prósenta líkur á því að 
hann myndi skora. 

Tryggvi er þriðji leikmaðurinn 
sem nær því að skora hundrað 
mörk í efstu deild karla. Hann náði 
þessu takmarki í færri leikjum en 
fyrirrennarar sínir, en hann er þó 
eldri en hinir báðir þegar þeir náðu 
100 mörkum. Tryggvi skoraði sitt 
hundraðasta mark í sínum 157. leik 
en hann varð 34 ára í júlílok.

Ingi Björn Albertsson var 
fyrstur til að skora 100 mörk í 
efstu deild en hann náði því í 
leik með Val á móti KR á Hall-
arflötinni í Laugardal 18. júní 
1983. Markið skoraði Ingi 
Björn úr vítaspyrnu strax á 
23. mínútu leiksins. Ingi 
Björn var ekki orðinn 31 árs 
þegar hann skoraði 100. 
markið og markið kom í hans 
161. leik í efstu deild. Ingi 
Björn átti líka eftir að bæta 
við 26 mörkum 
og er enn í 
dag sá leik-
maður sem 
hefur skorað 
langflest mörk 
í efstu deild á 
Íslandi. 

Guðmundur Steins-
son var annar í röðinni 
til að skora 100 mörk í efstu 
deild en hann náði því í leik með 
Víkingum á móti sínum gömlu 
félögum í Fram á Laugardalsvell-
inum 23. júní 1993. Markið skoraði 
Guðmundur á 60. mínútu með góðu 
vinstri fótar skoti eftir þvögu í 
vítateignum. Guðmundur var rétt 
tæplega 33 ára þegar hann skoraði 
100. markið sitt og markið kom í 
hans 203. leik í efstu deild. Guð-
mundur átti eftir að bæta aðeins 
einu marki við og er sem stendur 
annar markahæsti leikmaðurinn í 
efstu deild frá upphafi.

Tryggvi hefur skorað mörkin sín 
fyrir þrjú félög, 53 í 75 leikjum 
fyrir ÍBV, 3 í 13 leikjum fyrir KR 
og loks 44 í 69 leikjum fyrir FH. 

Tryggvi skoraði 56 af mörkum 
sínum áður en hann fór út í atvinnu-
mennsku í Noregi en hefur skorað 
44 mörk eftir að hann sneri heim 
eftir átta ár sem atvinnumaður í 

Noregi og Svíþjóð.
Tryggvi hefur skoraði 

í 71 leik af sínum 157 
leikjum. Hann hefur 
skorað tólf tvennur, 

sex þrennur og eina 
fernu. Með 

því að 
skora 

tvö 

mörk gegn Val þá hefur 
Tryggvi skoraði flest marka 
sinna á móti Hlíðarendalið-

inu eða tólf en hann hefur 
síðan skorað ellefu mörk 
á móti bæði ÍA og Grinda-

vík. Tryggvi 
hefur skorað 
langflest 
marka sinna á 
Hásteinsvelli 

eða alls 34 en 
mörkin á 
móti Val 
voru númer 
20 og 21 á 
Kapla-

krikavellin-
um. 

Tryggvi hefur skorað 66 marka 
sinna með vinstri fæti, þar af 
fimmtán úr vítum og sjö beint úr 
aukaspyrnum. Tryggvi hefur síðan 
skorað 22 mörk með hægri fæti og 
12 skallamörk. 28 af mörkum 
Tryggva hafa komið úr markteign-
um og þrettán þeirra hefur hann 
skorað fyrir utan vítateig.

Mörk Tryggva gegn Val voru 
fyrstu mörk hans í 19. umferð enda 
í fyrsta sinn sem keppt er í tólf liða 

deild en hann hefur skorað flest 
mörk í 1. umferð en 12 marka hans 
hafa komið þar. Tryggvi hefur 
síðan skorað 11 mörk í 17. umferð 
og 10 mörk í þeirri fimmtándu.

Tryggvi hefur oftast skorað hjá 
þeim Gunnleifi Gunnleifssyni og 
Lárusi Sigurðssyni eða sjö mörk 
hjá hvorum. Tryggvi hefur síðan 
skorað sex sinnum hjá þeim Þor-
valdi Jónssyni og Alberti Sævars-
syni en alls hefur hann skorað 
mörkin sín hundrað hjá 43 mark-
vörðum. 

 ooj@frettabladid.is

Tryggvi sá þriðji í hundrað mörk
Tryggvi Guðmundsson komst í hóp með þeim Inga Birni Albertssyni og Guðmundi Steinssyni á laugardag-

inn þegar hann skoraði sitt 100. mark í efstu deild. Fréttablaðið hefur skoðað nánar þessi hundrað mörk.

100. MARKINU FAGNAÐ Tryggvi fagnaði tímamótunum með því að lyfta upp 
peysunni og sýna bol merktum rómverska tölustafnum C. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

100. MARKIÐ Á LEIÐINNI Tryggvi Guð-
mundson undirbýr aukaspyrnuna sem 
hann skoraði hundraðasta markið úr.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MÖRK Á MÓTI FÉLÖGUM
Valur  12 mörk
ÍA  11 mörk
Grindavík  11 mörk
Fram  9 mörk
KR  8 mörk
Leiftur  7 mörk
HK  7 mörk
Breiðablik  6 mörk
Fylkir  5 mörk
Keflavík  5 mörk
Þróttur  5 mörk
Víkingur  5 mörk
FH  3 mörk
Skallagrímur 2 mörk
Stjarnan 2 mörk
Fjölnir og  ÍBV 1 mark

MÖRK Á VÖLLUM
Hásteinsvöllur  34 mörk
Kaplakrikavöllur  21 mörk
Laugardalsvöllur  7 mörk
Kópavogsvöllur  7 mörk
KR-völlur  6 mörk
Akranesvöllur  5 mörk
Valbjarnarvöllur  4 mörk
Grindavíkurvöllur  4 mörk
Ólafsfjarðarvöllur  3 mörk
Hlíðarendi  2 mörk
Helgafellsvöllur  2 mörk
Fylkisvöllur  2 mörk
Keflavíkurvöllur  1 mark
Fjölnisvöllur  1 mark
Borgarnesvöllur  1 mark

MÖRK EFTIR MÁNUÐUM
September  28 mörk
Maí  24 mörk
Júní  18 mörk
Ágúst  18 mörk
Júlí  12 mörk

MÖRK EFTIR TÍMA LEIKS:
1. til 15. mínúta  14 mörk
16. til 30. mínúta  8 mörk
31. til 45. mínúta  17 mörk
46. til 60. mínúta  17 mörk
61. til 75. mínúta  21 mark
76. til 90. mínúta  23 mörk
Í fyrri hálfleik  40 mörk
Í seinni hálfleik  60 mörk

INGI BJÖRN ALBERTSSON
Fæddur: 3. nóvember 1952
Markatími: 1970-1987
Leikir:  210
Mörk:  126
Mörk fyrir félög:  Valur (109), FH (17)
Markakóngur:  2 sinnum (1976, 1983)
Flest mörk á tímabili:  13 mörk 1991
Tímabil með mark:  Fimmtán
Yfir 10 mörk á sumri:  Fimm sinnum
Fyrsta markið:            
 24. maí 1970 með Val á móti ÍBV
Hundraðasta markið: 
 18. júní 1983 með Val á móti KR
Flest mörk á móti:   Breiðablik, Víkingur 17

100 MARKA MENN

VÍTASPYRNUR:  15

AUKASPYRNUR:  7

VINSTRI
66

HÆGRI
22

SKALLI
12
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Valbjarnarvöllur, áhorf.: 863

Þróttur ÍA

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  15–15 (11–6)
Varin skot Bjarki 4  – Trausti 7
Horn 2–11
Aukaspyrnur fengnar 15–18
Rangstöður 4–2

ÍA 4–4–2  
Trausti Sigurbjörnss. 6
Árni Thor Guðmunds. 5
Heimir Einarsson 6
Helgi Pétur Magnúss. 6
Kári Steinn Reynisson 4
(46. Guðjón Heiðar 5)
Þórður Guðjónsson 5
(85. Aron Pétursson -)
Bjarki Gunnlaugsson 4
Pálmi Haraldsson 3
(32. Guðm. Böðvar 4)
Jón Vilhelm Ákason 7
Björn Bergmann 5
Stefán Þór Þórðarson 4

*Maður leiksins

ÞRÓTTUR 4–3–3 
Bjarki Guðmundsson 7
Eysteinn Lárusson 5
Michael Jackson 6
Þórður Hreiðarsson 5
Kristján Ómar Björn. 5
Rafn Andri Haraldss. 6
Hallur Hallsson 6
Dennis Danry 5
(85. Kristinn Steinar -)
Andrés Vilhjálmsson 7
(67. Magnús Már 4)
Jesper Sneholm 5
(70. Hjörtur Hjartars. 6)
*Sigmundur Kristj. 7

1-0 Sigmundur Kristjánsson (19.)
2-0 Dennis Danry, víti (24.)
3-0 Sjálfsmark (65.)
3-1 Jón Vilhelm Ákason (79.)
4-1 Hjörtur Júlíus Hjartarson (88.)

4-1
Kristinn Jakobsson (5)

Nánar á expressferdir.is 
eða í síma 5 900 100

Kynntu þér tæmandi lista yfir ferðir á leiki á www.expressferdir.is

26.–28. september
Man. Utd. – Bolton

45.900 kr.
Flug og miði á leik

26.–28. september
Arsenal – Hull

69.900 kr.
Verð á mann í tvíbýli

30. september–1. október
Arsenal – Porto

62.900 kr.
Verð á mann í tvíbýli
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Meistaradeildin

Haukar – Valur  25-21 (10-10)
Mörk Hauka: Einar Örn Jónsson 5/5 (6/5), Gísli 
Jón Þórisson 5 (9), Kári Kristján Kristjánsson 
4 (4), Elías Már Halldórsson 3 (5), Hafsteinn 
Ingason 2 (5), Freyr Brynjarsson 2 (2), Arnar 
Jón Agnarsson 2 (3), Andri Stefan 2 (7), Arnar 
Pétursson (1), Sigurbergur Sveinsson (6)
Varin skot: Gísli Guðmundsson 19 (38/2 50%), 
Birkir Ívar Guðmundsson 1/1 (3/3 33,3%)
Hraðaupphlaup: 5 (Hafsteinn, Freyr, Andri, Elías, 
Gísli)
Fiskuð víti: 5 (Kári 2, Hafsteinn, Freyr, Gísli)
Utan vallar: 8 mínútur
Mörk Vals: Elvar Friðriksson 8/2 (14/2), Arnór 
Þór Gunnarsson 5/2 (11/3), Sigfús Páll Sigfússon 
2 (4), Anton Rúnarsson 2 (5/1), Sigfús Sigurðs-
son 2 (5), Ingvar Árnason 1 (2), Hjalti Pálmason 
1 (9), Orri Freyr Gíslason (3), 
Varin skot: Ólafur Haukur Gíslason 18 (42/4 
42,3%), Ingvar Guðmundsson (1/1 0%)
Hraðaupphlaup: 3 (Elvar, Arnór, Sigfús S.)
Fiskuð víti: 6 (Ingvar 3, Orri, Sigfús P., Elvar)
Utan vallar: 8 mínútur

MEISTARAKEPPNI HSÍ

LANDSBANKADEILD KARLA
Keflavík 19 13 4 2 48-25 43
FH 18 12 2 4 41-19 38
KR 19 10 2 7 32-21 32
Valur 19 10 2 7 31-25 32
Fram 19 10 1 8 23-18 31
Breiðablik 18 8 6 4 37-25 30
Grindavík 19 7 3 9 25-35 24
Fjölnir 19 7 1 11 30-32 22
Þróttur 19 5 7 7 26-38 22
Fylkir 19 5 4 10 21-33 19
HK 19 4 3 12 23-41 15
ÍA 19 2 5 12 17-42 11

NÆSTU LEIKIR
Keflavík-Breiðablik mið. 17. sept. kl. 17.15
Fram-FH mið. 17. sept. kl. 21.10
ÍA-KR  fim. 18. sept. kl. 17.15     
Fylkir-Fjölnir  fim. 18. sept. kl. 17.15      
Valur-Þróttur fim. 18. sept. kl. 17.15      
HK-Grindavík fim. 18. sept. kl. 17.15

STAÐAN Í DEILDINNI

FORMÚLA 1 Þýski ökuþórinn 
Sebastian Vettel varð í gær sá 
yngsti frá upphafi til að vinna 
kappakstur í formúlu eitt þegar 
hann vann Monza-kappaksturinn 
á Ítalíu. 

Vettel, sem keppir fyrir Toro 
Rosso, er aðeins 21 árs og 73 daga 
gamall en hann er fæddur 3. júlí 
1987. Gamla metið átti Spánverj-
inn Fernando Alonso sem var 22 
ára og 26 daga gamall þegar hann 
vann ungverska kappaksturinn 
árið 2003.

Vettel kom í mark 12,5 sekúnd-
um á undan Heikki Kovalainen 
hjá McLaren; Robert Kubica hjá 
BMW-Sauber var þriðji,  fjórði 
var Fernando Alonso hjá Renault 
og Nick Heidfeld hjá BMW-Sau-
ber kom síðan fimmti í mark. 

Í sjötta og sjöunda sætinu 

komu síðan efstu menn í keppni 
ökumanna. Felipe Massa hjá 
Ferrari varð sjötti og er nú aðeins 
einu stigi á eftir Lewis Hamilton 
hjá McLaren í heildarkeppninni. 
Hamilton vann sig upp  í sjöunda 
sætið eftir að hafa byrjað fimmt-
ándi á ráslínu.

Þetta var fyrsti sigur Toro 
Rosso-liðsins og menn þar réðu 
sér ekki fyrir kæti í lokin og þar 
fór hinn ungi Þjóðverji fremstur 
í flokki.

„Þetta er án nokkurs vafa besti 
dagur lífs míns. Ég mun aldrei 
gleyma þessum degi eða þessari 
tilfinningu,“ sagði Vettel „Hver 
hefði trúað þessu í upphafi tíma-
bilsins. Við erum stoltir af sjálf-
um okkur og ætlum að fagna 
þessum sigri vel. Hvílík helgi,“ 
sagði Vettel kátur. - óój

Monza-kappaksturinn fór fram í grenjandi rigningu á Ítalíu um helgina:

Vettel sá yngsti sem vinnur

KÁTUR Sebastian Vettel fagnaði vel í 
lokin þegar sögulegur sigur hans var í 
höfn.  NORDICPHOTOS/AFP

HANDBOLTI Íslandsmeistarar 
Hauka tryggðu sér nafnbótina 
meistarar meistaranna þegar þeir 
lögðu bikarmeistara Vals í Meist-
arakeppni HSÍ, 25-21, í hörkuleik.

Mun meiri spenna var í leiknum 
en lokatölurnar gefa til kynna. 
Valsmenn náðu einu sinni tveggja 
marka forystu í fyrri hálfleik en 
annars munaði aldrei meira en 
einu  marki á liðunum þar til Elías 
Már Halldórsson kom Haukum í 
21-19, þegar 8 mínútur voru eftir.

Gísli Guðmundsson fór á kost-
um í marki Hauka og þá sérstak-
lega á lokakaflanum þegar hann 
varði hvert dauðafærið á fætur 
öðru og gerði í raun út um leikinn. 
Það virðist oft vera sem það 

komist upp í vana hjá sigursælum 
liðum að sigra og sýndu Haukar 
sömu seiglu á lokasprettinum í 
gær og liðið gerði svo oft á síðustu 
leiktíð.

„Árið í fyrra var mjög gott hjá 
okkur og við náðum upp vissri sig-
urhugsun þegar líða fór á tímabil-
ið. Vonandi að það sé að síga inn í 
mannskapinn að við séum í þessu 
til að vinna og menn breyti rétt á 
ögurstundu. Við gerðum góða hluti 
þegar leikurinn var mjög spenn-
andi og Gísli varði mjög vel í 
markinu. Varnarleikurinn var líka 
mjög sterkur,“ sagði Aron Krist-
jánsson, þjálfari Hauka, í leikslok.

Það vantaði marga lykilmenn í 
lið Vals og segir það margt að línu-
tröllið Sigfús Sigurðsson byrjaði 
leikinn í hægri skyttunni. „Eitt-
hvað verður að gera þegar öll úti-
línan hjá okkur er meidd, en þetta 
var auðvitað bara taktík hjá 

þjálfaranum,“ sagði Sigfús sem 
leysti inn á línu við fyrsta tæki-
færi í hverri sókn. 

„Við töpuðum þessu ekki af því 
að þeir voru svo góðir heldur af 
því að við klúðruðum of mörgum 
dauðafærum. Þar var munurinn í 
dag. Mér líst mjög vel á þetta. 
Þetta eru ungir, mjög góðir strák-
ar og ég held að Haukarnir megi 
ekki við því að missa sex leik-
menn. Við höfum átt í meiðslum 
og það vantar stóran hluta af lið-
inu okkar. Þetta var merkilega 
gott miðað við að við höfum bara 
æft í viku saman allir sem spiluðu 
hér. Liðið fór til Spánar í rúma 
viku og ég fékk frí þá og kann ekki 
helminginn af kerfunum.“  - gmi

Skemmtilegur handboltavetur fram undan ef eitthvað er að marka Meistarakeppni HSÍ í Laugardalshöllinni:

Haukar urðu meistarar meistaranna í gær

MEISTARI Í FYRSTA LEIK Einar Örn Jóns-
soner kominn heim. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Dagar Skagamanna í 
Landsbankadeildinni eru nánast 
taldir eftir 4-1 tap fyrir Þrótti á 
Valbjarnarvellinum í gær. Þetta 
var enn einn úrslitaleikurinn þar 
sem Skagamenn gátu nælt sér í 
dýrmæt stig gegn hinum liðunum í 
fallbaráttunni en líkt og áður tókst 
það ekki. 

Seinheppni Skagamanna í sumar 
kom síðan hvergi betur fram en í 
gær þegar hlutirnir snerust þeim í 
óhag á vendipunktum leiksins. Það 
verður þó ekki tekið af Þrótturum 
að þeir komu grimmir til leiks og 
voru greinilega staðráðnir að 
tryggja sæti sitt í deildinni.

Kristinn Jakobsson gerði stór 
mistök í gær sem urðu Skaga-
mönnum dýrkeypt. Fyrst gaf hann 
Þrótturum vítaspyrnu sem Dennis 
Danry kom Þrótti í 2-0 úr og svo 
sleppti hann tveimur augljósum 
vítaspyrnum í seinni hálfleik. 

Kristinn kom þó hvergi nálægt 
þegar Björn Bergmann Sigurðar-
son og Þórður Guðjónsson klúðr-
uðu algjörum dauðafærum, Bjarki 
Gunnlaugsson skallaði í slá af 
stuttu færi eða þegar Heimir Ein-
arsson skoraði stórbrotið sjálfs-
mark frá miðjum eigin vallarhelm-
ingi. Þar gátu Skagamenn sjálfum 
sér um kennt en það er samt ekki 
hægt annað en vorkenna þeim því 
það gengur allt á afturfótunum hjá 
liðinu.

Sagan okkar í sumar
„Þetta er sagan okkar í sumar og 
maður veit eiginlega ekki hvað á 
að segja,“ sagði Þórður Guðjóns-
son, fyrirliði ÍA, spurður um sein-
heppni Skagaliðsins. 

„Ótrúlegar ákvarðanir falla 
gegn okkur í þessum leikjum og 
það er eins og þetta sé dauðadæmt 
hjá okkur,“ sagði Þórður. Hann var 
allt annað en sáttur við frammi-
stöðu Kristins Jakobssonar 

dómara. „Ég vissi ekki til að Kiddi 
væri kominn með ferðaskrifstofu 
og væri farinn að panta farseðla 
fyrir heilu liðin niður um deildir 
en það virðist vera.“ 

Þungur völlurinn fór greinilega 
illa í gömlu mennina í Skagaliðinu 
en það verður þó ekki tekið af þeim 
að þeir að reyndu. „Þetta var bar-
áttuleikur og vallaraðstæður mjög 
erfiðar til að spila fótbolta.Við 
vissum að þetta yrði barátta frá A 
til Ö,“ sagði Þórður. 

„Við vorum að reyna en það gekk 
ekkert voðalega vel að spila á vell-
inum eins og hann var. Svo kemur 
vítið eins og skrattinn úr sauða-
leggnum. Við leggjum allt kapp á 
að jafna í seinni hálfleik og fáum 
færi til þess auk þess að eiga að fá 
lágmark tvö víti. Við fengum þau 
ekki og svo kemur sjálfsmark árs-
ins því miður fyrir Heimi greyið 

sem stóð sig annars vel í dag.“ 
En eru Skagamenn fallnir? „Það 

borgar sig aldrei að segja aldrei og 
það eru níu stig eftir í pottinum. 
Við getum náð 20 stigum og Fylkir 
er með 19 stig. Þetta verður  mjög 
erfitt ef það á að takast. Við erum 
ekki fallnir en Kristinn bókaði 
allavega ferðina í dag fyrir okkur,“ 
sagði Þórður. 

Frábær ferð á Selfoss
Sigmundur Kristjánsson var frá-
bær framan af leik þegar Þróttar-
ar tóku frumkvæðið í leiknum og 
hann var líka sáttur í leikslok. 

„Mér fannst við eiga þennan leik 
frá fyrstu mínútu og mér fannst 
þeir brotna um leið og við skoruð-
um. Það var eitthvað smá líf í þeim 
í fyrri hálfleik en svo fannst mér 
við bara vera með þetta,“ sagði 
Sigmundur, fyrirliði Þróttar.  „Við 

vorum með þennan leik í vasanum 
og ég vil minnast á það að við 
fórum á Selfoss um helgina. Þjálf-
arateymið á allan heiðurinn af því 
að ná að rífa mannskapinn upp. 
Það að fara út úr bænum var ein-
mitt það sem við þurftum eftir 
ömurlegt gengi að undanförnu,“ 
sagði Sigmundur en Þróttur var 
ekki búið að skora í þremur leikj-
um í röð fyrir leikinn í gær. 

„Við erum búnir að vera úti að 
skíta í síðustu leikjum og það 
þurfti að gera eitthvað. Þeir fundu 
greinilega lausnina með því að 
fara með okkur í fallega ferð á Sel-
foss,“ sagði Sigmundur kíminn og 
bætti síðan við: 

„Þetta var allt annað í dag en 
undanfarið og ég vona bara að við 
klárum mótið svona. Við getum 
þetta greinilega þannig að það er 
bara að sýna það.“  ooj@frettabladid.is

Kristinn bókaði ferðina fyrir okkur
Þórður Guðjónsson, fyrirliði Skagamanna, var ekki sáttur við Kristin Jakobsson sem klikkaði á þremur 

stórum ákvörðunum í 4-1 sigri Þróttar á ÍA og þær féllu allar seinheppnum Skagamönnum í óhag.

GRIMMIR ÞRÓTTARAR Andrés Vil-
hjálmsson skapaði alls konar vand-
ræði fyrir Skagamenn og hér er Kári 
Steinn Reynisson búinn að missa 
hann fram hjá sér. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Minnt  er  á  að  í fyrri hluta okt ób er 
fer  fram álagn ing op in berra  gjalda
lög að ila  vegna rekstr ar árs ins 2007.

Fram tals frest ur  er  nú lið inn  og  eru  því  þau  félög  
sem  enn  eiga  eftir  að  skila  skatt fram tali 2008  ásamt 
árs reikn ingi  hvött  til  að  skila  hið  allra  fyrsta.

Bent  skal  á  að skatt fram tali  skal allt af  skila, jafn vel 

þó  að  engin eig in leg at vinnu starf semi  eða rekst ur

hafi  verið  til stað ar  hjá fé lag inu.

Minnt er á að félög skulu jafnframt skila ársreikningi

til Ársreikningaskrár.

Til forráðamanna hlutafélaga, einkahlutafélaga og 
annarra skattskyldra lögaðila

Framtalsfrestur 
félaga er liðinn

skattur.is

Hægt  er  að  skila skatt fram tali  og árs reikn ingi raf rænt  á www.skatt ur. is.

LANDSBANKADEILD KVENNA
Margrét Lára Viðarsdóttir, Val  32
- fær gullskóinn
Rakel Hönnudóttir, Þór/KA  20
- fær silfurskóinn
Hrefna Huld Jóhannesdóttir, KR  19
- fær bronsskóinn
Hólmfríður Magnúsdóttir, KR  18
Dóra María Lárusdóttir, Val  15
Mateja Zver, Þór/KA  10
Björk Gunnarsdóttir, Stjörnunni  10
Harpa Þorsteinsdóttir, Breiðabliki  10
Berglind Björg Þorvaldsdóttir, Breiðabl.  10

MARKAHÆSTAR

FÓTBOLTI Rakel Hönnudóttir, fyrir-
liði Þórs/KA, og félagar hennar í 
Akureyrarliðinu kórónuðu besta 
tímabil kvennafótboltans fyrir 
norðan með því að vinna 6-3 sigur 
á Keflavík í lokaumferðinni. 

Þór/KA endaði í 4. sæti deildar-
innar og skoraði alls 45 mörk í 
sumar en hvort tveggja er félags-
met. Það er ekki nóg með að norð-
anliðið hafi í fyrsta sinn verið með 
markatölu í plús heldur var liðið 
með þriðju bestu markatöluna í 
Landsbankadeild kvenna í sumar.

Rakel á mikinn þátt í velgengni 
liðsins enda hefur hún spilað frá-
bærlega í sumar. Rakel náði því 
síðan að skora fernu í lokaleiknum 

og tryggja sér 
með því silfur-
skóinn sem annar 
markahæsti leik-
maður deildarinn-
ar en hún varð jafn-
framt fyrsta norðanstúlkan til 
þess að skora 20 mörk á einu 
tímabili. 

Rakel bætti sinn 
besta árangur um 
tólf mörk en hún 
hafi mest skorað 8 
mörk sumarið 
2006. og alls 14 
mörk í efstu deild 
fyrir þetta tíma-
bil.

„Ég er mjög sátt. Ég 
vissi að ég þyrfti að 
skora mörg mörk til 
þess að ná þessu því 
að Hrefna skoraði 
fjögur mörk í síðasta 
leik. Hrefna var þrem-

ur mörkum á undan mér og Hólm-
fríður var tveimur mörkum á 
undan mér,“ sagði Rakel kát í gær 
en var markmiðið að ná í skóinn. 

„Ég ætlaði mér fyrst að vinna 
leikinn en eftir að ég var búin að 
skora tvö mörk á fyrstu þrettán 
mínútunum þá hugsaði ég um að 
ná allavegana að skora eitt í við-
bót,“ segir Rakel sem skoraði tvö 
mörk í seinni hálfleik og það síð-
ara á lokamínútunni. 

Nú er silfurskórinn í höfn en 
kemur gullskórinn einhvern tím-
ann seinna. „Hver veit,“ svarar 
Rakel en hún var í gær að undir-
búa sig að fara suður og hefja 
æfingar með landsliðinu. - óój

Besta tímabil Þórs/KA í efstu deild kvenna frá upphafi endaði með skemmtilegum hætti á laugardaginn:

Rakel skoraði fernu og fær silfurskóinn

FRÁBÆR Í SUMAR
Rakel Hönnudótir 

er ein af bestu 
leikmönnum 

deildarinnar 
í ár.

FRÉTTABLAÐ-

IÐ/AUÐUNN
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EKKI MISSA AF
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

18.15 Fréttir og Að Norðan  Endurtekið 
á klukkutíma fresti til kl 12.15 daginn eftir

20.30 Gönguleiðir  Þáttur um áhugaverð-
ar gönguleiðir á Íslandi. Endurtekið kl. 21.30 
og 22.30

08.00 The Ant Bully 

10.00 To Walk with Lions 

12.00 Tenacious D: in The Pick of 
Destiny 

14.00 Blue Sky 

16.00 The Ant Bully 

18.00 To Walk with Lions 

20.00 Tenacious  D. in The Pick of 
Destiny 

22.00 Hollywoodland 

00.05 Crimson Rivers 2: Angels of the 
Apocalypse 

02.00 From Dusk Till Dawn 2. 

04.00 Hollywoodland 

06.05 The Holiday 

16.35 Leiðarljós  (Guiding Light)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Hanna Montana  (2:26) (e)

18.00 Kóalabræðurnir  (58:78)

18.12 Herramenn  (20:52)

18.25 Út og suður  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.10 Saga Indlands  (The Story of 
India) (1:6) Breskur heimildamyndaflokkur 
um Indland fyrr og nú. 

21.10 Anna Pihl  (Anna Pihl) (8:10) 
Dönsk þáttaröð um erilsamt starf lögreglu-
konunnar Önnu Pihl á Bellahoj-stöðinni í 
Kaupmannahöfn. Aðalhlutverk: Charlot-
te Munck, Iben Hjejle, Paw Henriksen, Kurt 
Ravn og Peter Mygind. 

22.00 Tíufréttir

22.20 Sportið  Í þættinum verður farið yfir 
íþróttaviðburði helgarinnar, innlenda sem 
erlenda.

22.45 Leyninefndin í Listasafninu 
 (AK3: Akademiens Kommitté för Kontroll av 
Kultur) (1:4) Sænsk þáttaröð byggð á skáld-
sögu eftir Ernst Billgren sem einnig leikstýrir 
þáttunum. Í listheiminum er leynileg nefnd 
sem ákveður hvaða listamenn verða frægir 
og hverjir ekki. En ekki eru allir sáttir við val 
nefndarinnar. Aðalhlutverk: Sven Ahlström, 
Anna Petterson, Ellen Mattson og Bergljót 
Árnadóttir.

23.30 Kastljós  (e)

00.00 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Sylvester og 
Tweety, Kalli kanína og félagar og Ben 10.

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 La Fea Más Bella (148:300) 

10.15 Missing (12:19) 

11.10 60 minutes

12.00 Hádegisfréttir

12.35 Neighbours

13.00 Moonlight And Valentino

14.40 Derren Brown: Hugarbrellur  

15.05 Friends (8:24) 

15.30 Friends (9:23) 

15.55 Háheimar 

16.20 Leðurblökumaðurinn 

16.40 Tracey McBean 

16.53 Louie 

17.03 Skjaldbökurnar 

17.28 Bold and the Beautiful

17.53 Neighbours

18.18 Markaðurinn og veður

18.30 Fréttir

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.17 Veður 

19.30 The Simpsons 9

19.55 Friends (14:24) 

20.20 So you Think you Can Dance 
(20:23) Keppendur vinna með bestu og 
þekktustu danshöfundum Bandaríkjanna til 
að ná tökum á nýrri danstækni í hverri viku 
þar til að lokum stendur einn eftir sem sig-
urvegari.

21.05 So you Think you Can Dance 

21.55 Missing (19:19) Jess Mastrini er sjá-
andi og sérlegur aðstoðarmaður alríkislög-
reglunnar í leit af týndu fólki. Nicole Scott er 
félagi hennar og er hörkulögga sem veigr-
ar sér ekki við að beygja reglurnar til þess að 
leysa glæpi. 

22.40 Peep Show (1:12) 

23.05 Nobody‘s Baby 

00.55 Silent Witness (10:10) 

01.50 Moonlight And Valentino 

03.30 Peep Show (1:12) 

03.55 Missing (19:19) 

04.40 Friends (14:24) 

05.05 The Simpsons 9 

05.30 Fréttir og Ísland í dag 
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15.05 NFL deildin Útsending frá leik New 
York Jets og New Englands Patriots í NFL. 
Þetta er fyrsti heimaleikur Brett Favre með 
Jets sem gekk í raðið liðsins fyrir leiktíðina.

17.05 Landsbankadeildin 2008 FH - 
Valur. 

18.55 Landsbankamörkin 2008

19.55 History of the Ryder Cup

21.15 10 Bestu - Eiður Smári Guð-
johnsen Sjöundi þátturinn af tíu í þátta-
röð um tíu bestu knattspyrnumenn Íslands-
sögunnar. 

22.00 Spænsku mörkin Allir leikirnir og 
öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð. 

22.45 Þýski handboltinn - Hápunktar 
Hver umferð gerð upp í þessum flotta þætti 
um þýska handboltann. Handknattleikur á 
heimsmælikvarða.

23.25 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.

00.05 World Series of Poker 2008 
Sýnt frá World Series of Poker þar sem mæta 
til leiks allir bestu og snjöllustu pókerspilar-
ar í heiminum.

07.15 Rachael Ray  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg

09.45 Óstöðvandi tónlist

16.15 Vörutorg

17.15 Game tíví  (e)

17.45 Dr. Phil  Sjónvarpssálfræðingurinn 
dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa vanda-
mál og gefur góð ráð.

18.30 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Racheal Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti.

19.20 Kitchen Nightmares  Kjaftfori 
kokkurinn Gordon Ramsey heimsækir veit-
ingastaði sem enginn vill borða á og hefur 
eina viku til að snúa við blaðinu. (e)

20.10 Friday Night Lights - NÝTT 
 Fyrsti þátturinn í nýrri þáttaröð og ekkert 
er eins og það var. Sumarið er á enda og 
nýtt skólaár að hefjast með nýjum ástum, 
nýjum vandræðum og atburði sem á eftir 
að breyta lífi þeirra að eilífu. Taylor þjálfari er 
hrofinn á braut en fjölskylda hans er ennþá 
í bænum. Julie er hrifin af nýjum strák sem 
hún vinnur með og Matt er afbrýðissamur.

21.00 Eureka  (6:13) Bandarísk þáttaröð 
sem gerist í litlum bæ með stórt leyndar-
mál. Þar hefur helstu snillingum heims verið 
safnað saman og allt getur gerst. Eiturefni 
sleppa út í andrúmsloftið og íbúar Eureka 
fara að dreyma undarlega drauma.

21.50 C.S.I. New York  (4:21) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og fé-
laga hans í rannsóknardeild lögreglunnar í 
New York. Þegar dauðvona maður játar á sig 
morð sólarhring áður en það gerist kanna 
Mac og félagar hvort tímaflakk sé mögulegt.

22.40 Jay Leno  Jay Leno fær til sín góða 
gesti og slær á létta strengi.

23.30 Swingtown  (e)

00.20 Criss Angel Mindfreak  (e)

00.45 Nokia Trends  (e)

01.10 Vörutorg

02.10 Óstöðvandi tónlist

07.00 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Stoke og Everton í ensku úrvalsdeildinni.

13.25 Enska 1. deildin Útsending frá leik 
QPR og Southampton í ensku úrvalsdeildinni.

15.05 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Newcastle og Hull City í ensku úr-
valsdeildinni.

16.45 English Premier League 

17.45 Goals of the season Öll glæsileg-
ustu mörk hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar 
frá upphafi til dagsins í dag.

18.50 Enska úrvalsdeildin Bein út-
sending frá leik Tottenham og Aston Villa í 
ensku úrvalsdeildinni.

21.00 English Premier League 

22.00 Coca Cola mörkin Allir leikirnir, 
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í 
þessu magnaða markaþætti.

22.30 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Tottenham og Aston Villa í ensku úr-
valsdeildinni.

> Jack Black
„Ef Beethoven og Bach 
stofnuðu hljómsveit með 
Mozart, þá er möguleiki á 
að þeir yrðu jafn góðir og 
hljómsveitin Tenacious D. En 
aðrir eiga ekki séns.“ Black 
leikur í myndinni Tenacious 
D: in The Pick of Destiny 
sem fjallar um hljómsveitina 
Tenacious D. Myndin er sýnd 
á Stöð 2 bíó í kvöld. 

18.50 Tottenham - Aston 
Villa   STÖÐ 2 SPORT 2

20.10 Friday Night Lights 
  SKJÁREINN

20.20 So You Think You Can 
Dance   STÖÐ 2

21.30 Happy Hour  
 STÖÐ 2 EXTRA

22.45 Leyninefndin í Lista-
safninu   SJÓNVARPIÐ

Fyrir tuttugu árum síðan fannst illa útleikið lík í Elliðaánum. 
Um var að ræða karlmann á fimmtugsaldri. Þrátt fyrir ítarlega 

rannsókn tókst lögreglu ekki að upplýsa hvernig dauða 
hans bar að, þrátt fyrir að margt benti til að ekki væri allt 
með felldu. Klæðnaður mannsins þótti sérstakur 
og lögreglan taldi lengi vel að lykillinn að lausn 

málsins fælist í að rekja hvaðan spjarirnar væru 
upprunnar.

Neongrænar sokkabuxur voru að öllum líkindum keyptar í 
verslun á Skólavörðustíg. Enginn starfsmaður mundi eftir að 
hafa afgreitt karlmann sem sýndi áhuga á sokkabuxum eða 
korseletti í daufbleikum lit sem maðurinn íklæddist og var 
keypt í sömu verslun.

Appelsínugult tjullpils þótti líklegt til að hafa verið saumað 
í heimahúsi en efnið hafði verið keypt erlendis. 
Ljóst er að sá sem saumaði var fagmaður.

Líkið var með gúmmískó á hægri fæti en 
50 sentimetra, fjólubláan pinnahæl á vinstri. 

Nálægt líkinu fannst pípuhattur sem var rakinn til einnar elstu 
og virtustu herrafataverslunar Lundúnaborgar og handtaska 

sem var merkt framleiðanda sjónvarpsþáttanna Áfram 
Heiðargerði, sem byggðir voru á samnefndri bók eftir 
sænska rithöfundinn Max Lundgren. Eyvindur Eiríksson 
þýddi bókina á íslensku árið 1974. Hann var handtekinn 
og haldið í einangrun í tvo mánuði til öryggis en bókin 
reyndist ekki hafa neina þýðingu í rannsókn málsins.  
Svo líða öll þessi ár og blaðamaður fær tölvupóst sendan 

frá ónafngreindum einstaklingi með adressuna EE@
simnet.is. Hann hefur upplýsingar um málið sem lögreglan 
taldi ekki hafa neina þýðingu í rannsókninni á sínum tíma. 
Líkið var íklætt KR-treyju og aftan á henni stóð Sigurður. 

Eftir fyrirgrennslan sagði yfirlögregluþjónn 
blaðamanni að í ljósi þess sem komið hafði fram 
við rannsóknina þá hefði verið ákveðið að greina 
ekki nánustu ættingjum frá KR-treyjunni. Missirinn 
hafi verið nógu sár fyrir. 

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON BÍÐUR EFTIR COLD CASE

KErringur í gulu og grænu



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

06.05 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bak við stjörnurnar

15.03 Útvarpssagan: Dyr standa opnar
15.30 Heimsauga
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Framtíð lýðræðis
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Handa almúganum á Íslandi
23.05 Frá Tónskáldaþinginu í Dyflinni
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 Min kones ferie  15.30 Bamses Billedbog  
16.00 Drømmen om dybet  16.30 TV Avisen 
med Sport  17.00 Filmtricks - hundrede år med 
Nordisk Film  17.30 De store katte  18.00 DR1 
Dokumentaren - Børn bag tremmer  19.00 21 
Søndag  19.40 SportNyt med SAS liga  20.00 
Kronprinsparrets kulturpris. Prisuddelingen  20.30 
Kronprinsessen  21.25 Columbo  

10.00 NRK nyheter  10.10 Med hjartet på rette 
staden  11.00 NRK nyheter  11.05 Jessica Fletcher  
12.00 NRK nyheter  12.05 Niklas‘ mat  12.30 
‚Allo, ‚Allo!  13.00 NRK nyheter  13.01 Amigo  
13.30 Keiserens nye skole  14.01 NRK nyheter  
14.10 Hannah Montana  14.35 Edgar og Ellen  
15.00 NRK nyheter  15.10 Oddasat - nyheter 
på samisk  15.25 Tid for tegn  15.40 Mánáid-
tv - Samisk barne-tv  15.55 Nyheter på tegn-
språk  16.00 Små Einsteins  16.25 Gjengen på 
taket  16.40 Distriktsnyheter  17.00 Dagsrevyen  
17.30 Puls  17.55 Faktor. Søstrene mot strømm-
en  18.25 Redaksjon EN  18.55 Distriktsnyheter  
19.00 Dagsrevyen 21  19.30 Elskerinner  20.20 
Paralympics i Beijing  20.50 Billedbrev fra Latin-
Amerika  21.00 Kveldsnytt  21.15 Dalziel og Pascoe  
22.45 Nytt på nytt  23.15 Kulturnytt  23.25 Sport 
Jukeboks 

10.00 Rapport  10.05 Sportspegeln  11.50 Lata 
Lena och blåögde Per  13.10 Gomorron Sverige  
14.00 Rapport  14.05 Hannah Montana  14.30 
Vinnarskallar  15.00 Hannas hjälplinje  15.10 Rorri 
Racerbil  15.20 Jasper Pingvin  15.30 Krokodill  
15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 Regionala 
nyheter  16.15 Fråga doktorn  17.00 Kulturnyheterna  
17.15 Regionala nyheter  17.30 Rapport med A-
ekonomi  18.00 Hockeykväll  20.00 Murderball  
21.25 Paralympics 2008  21.55 Kulturnyheterna  
22.10 Brottskod. Försvunnen  22.55 Sändningar 
från SVT24  
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Sprenghlægilegir gam-
anþættir um Mark og 
Jez sem eru tveir sér-
vitringar á þrítugsaldri 
og deila íbúð saman 
en eiga ekkert sam-
eiginlegt nema það að 
líf þeirra einkennist af 
endalausum flækjum 
og óreiðu.

STÖÐ 2 KL. 22.40

Peep Show

20.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson 
ræðir þjóðmálin.

21.00 Vangaveltur  Steinunn Anna Gunn-
laugsdóttir veltir fyrir sér lífsspeki.

21.30 Sálartetur  Kolbrún Baldursdóttir 
skyggnist inní sálardjúpin.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

16.00 Hollyoaks (15:260) Bresk ungl-
ingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa 
Hollyoaks í Chester. 

16.30 Hollyoaks (16:260) 

17.00 Seinfeld

17.25 E.R. 

18.30 Happy Hour (6:13) 

19.00 Hollyoaks (15:260) 

19.30 Hollyoaks (16:260) 

20.00 Seinfeld 

20.25 E.R. Þættirnir sem gerast á bráða-
móttöku í Chicago þar sem erillinn er næst-
um óviðráðanlegur og læknarnir fá engan 
tíma til að taka ákvarðanir uppá líf og dauða.

21.30 Happy Hour (6:13) Lánið leik-
ur ekki við Henry Beckman. Konan yfirgefur 
hann, hann missir vinnuna og íbúðina. Hann 
ákveður að leigja íbúð með Larry, sjálfselsk-
um og raunveruleikafirrtum glaumgosa sem 
útvegar honum vinnu og reynir að kenna 
honum að lifa lífinu.

22.00 Women‘s Murder Club (13:13) 
Fjórar perluvinkonur sem allar vinna við 
morðrannsóknir. Ein er rannsóknarlögregla, 
önnur saksóknari, þriðja dánardómstjóri og 
sú fjórða er rannsóknarblaðakona. 

22.45 Numbers 

23.30 The Tudors (7:10)

00.25 The Wire (13:13) 

01.45 Sjáðu 

02.10 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-
an TV 

Breskur heimildarmyndaflokkur 
þar sem sagnfræðingurinn Michael 
Wood fer í reisu um Indland og leitar 
uppi sögulegar minjar þess. Wood 
notfærir sér flest þau verkfæri sem 
söguspæjari hefur yfir að ráða: DNA 
og loftslagsrannsóknir, munnlega 
geymd, forn handrit, fornleifafræði og 
rannsóknir á menningarsamfélögum 
landsins. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Saga Indlands (The Story of 
India)
Sjónvarpið kl. 20.10

SAGA INDLANDS

▼

▼
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT: 2. eyja í asíu, 6. samtök, 8. 
stroff, 9. fát, 11. tveir eins, 12. gra-
stoppur, 14. yfirstéttar, 16. vörumerki, 
17. þörungur, 18. skaut, 20. grískur 
bókstafur, 21. kvísl.
LÓÐRÉTT: 1. slitrótt tal, 3. frá, 4. 
hrörnun, 5. sigað, 7. gíll, 10. sam-
hliða, 13. eldsneyti, 15. slithólkur, 16. 
fyrirboði, 19. í röð.

LÁRÉTT: 2. java, 6. aa, 8. fit, 9. fum, 
11. tt, 12. skegg, 14. aðals, 16. ss, 17. 
söl, 18. pól, 20. pí, 21. álma. 
LÓÐRÉTT: 1. tafs, 3. af, 4 vitglöp, 5. 
att, 7 aukasól, 10. með, 13. gas, 15. 
slíf, 16. spá, 19. lm. 

„Já, mér finnst þetta ódrengileg 
framkoma. Ég hef verið með þeim 
nú í ár og var með þeim þegar þeir 
byrjuðu á sínum tíma. Á Skjá 
einum. Hef verið viðloðandi þetta 
band lengi og svo fæ ég þetta í 
andlitið,“ segir Hrói rót eða Hró-
bjartur Róbertsson.

Hrói er lentur í sérkennilegri 
stöðu. Á miðvikudag verður í 
Popplandi háð úrslitaviðureign í 
Popppunkti, spurningakeppni 
Popplands á Rás 2. Þar keppa lið 
Rótara, sem skipað er þeim Hróa 
og Ingólfi Magnússyni, og lið Jesú-
feðga, sem í eru Guðmundur Bene-
diktsson og Pétur Örn, sonur hans. 
Þannig háttar til að Hrói er rótari 
hljómsveitarinnar Buff en þar er 
einmitt Pétur Örn. Það er til marks 
um hversu hörð keppnin er að 
Pétur hefur hótað Hróa brott-
rekstri sigri Rótarar. „Þetta kallar 
maður vini sína. Þetta er ókristi-
legt,“ segir Hrói og er nú milli 
steins og sleggju.

„Hann verður að gera sér grein 
fyrir sinni stöðu í dýraríki Buffs-
ins – goggunarröðinni. Amaban 
segir ekki hákarlinum fyrir verk-
um,“ segir Pétur Örn sem leggur 
allt í sölurnar. Segist ætla að mæta 
til leiks og koma fljúgandi úr 
Kópavoginum með þyrlu og lenda 
á þaki útvarpshússins. Hrói geti 
mætt til leiks á bíl. „Ég er glaður 
að vera kominn með silfrið. Og 
ætla að hafa þetta Grand þegar ég 
mæti til leiks. Það þýðir ekki að 
mæta á gömlu bíldruslunni og 
enginn sér mig koma,“ segir 
Pétur.

Hvort lið um sig hefur unnið 
þrjár viðureignir og að sögn Hróa 
var erfiðasta viðureign Rótara við 
Poppskríbenta sem stóð tæpt. 
Minnisstæðasta atvik Péturs 
Arnar úr keppninni er hins vegar 
þegar þeir feðgar, sem báðir eru 
söngmenn góðir, töpuðu í liðnum 
„sungið fyrir hlustendur“ gegn 

liði Óttara: Óttari Proppé og Óttari 
Felix Haukssyni. „En ég er sáttur 
við það. Enda ógleymanlegt að 
heyra Óttar Proppé syngja Nínu 
með röddu prófessorsins. Ekki 

hægt að keppa við það og þeir Ótt-
arar mega mín vegna gefa út 
þrjár jólaplötur á ári. Og ekkert 
endilega í desember.“

jakob@frettabladid.is

PÉTUR ÖRN:  HRÓI VERÐUR REKINN EF HANN VINNUR

Rótari milli steins og sleggju

RÓTARINN SVARAR FYRIR SIG Hrói rót er kominn í sérkennilega stöðu því ef lið Rót-
ara vinnur Jesú-feðga í Popppunkti missir Hrói stöðu sína hjá Buffinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

„Þetta eru svín á Arnarnesinu 
að sulla í kóki og kjaftæði,“ segir 

Erpur Eyvindarson 
marmiðlunarhönnuð-
ur með meiru.

Erpur skilaði nýver-
ið inn útskrifarverkefni 
sínu í Margmiðlunar-

skólanum og hefur gripið 
til þess ráðs að sýna það á 

netinu. Um er að ræða átta 
mínútna stuttmynd, klippi- og 
hreyfimynd sem hefur hang-
ið uppi á Eyjunni og um þús-
und manns hafa nú skoðað. 
Það tók Erp heila önn að 
vinna myndina með full-
tingi þar til gerðra forrita 
og telst hann nú marg -
miðlunarhönnuður. Erpur 

útskrifaðist með glans. Fyrir 

verkefnið fékk hann níu en sem 
útskrifarverkefni hlýtur myndin 
að teljast sérstæð því hún er gall-
hörð ádeila á nýríkt lið sem búsett 
er á Arnarnesinu. Efni verkefnis-
ins virðist ekki hafa staðið í leið-
beinendum hans við skólann nema 
síður sé.

„Ég hef ekkert á móti Arnarnes-
inu. Á vini sem eru þar. En á nes-
inu eru reyndar meðaltekjurnar 
hærri en gengur og gerist miðað 
við vinnuframlag,“ segir Erpur 
sem aldrei dregur af sér þegar 
samfélagsgagnrýnin er annars 
vegar. Myndin fjallar um firrta 
svínafjölskyldu, Lobster-fjöl skyld -
una og vandamál hennar. Erpur 
segist aðdáandi George Orwells 
og svínin séu tákn fyrir óhóf og 
ósanngirni samanber Animal 
Farm. „En nú nenna engin svín að 
stofna stjórnmálaflokk. Þau fara 
bara beint í bankana. Þaðan ná þau 
völdum í samfélaginu og geta 
ráðið önnur svín til að vera á þingi 
í leiðindunum.“

- jbg

Erpur fékk níu fyrir gallharða ádeilu

Íslenska tískumerkið Andersen & 
Lauth hefur gert víðreist frá því 
að hjónin Gunnar Hilmarsson og 
Kolbrún Petrea Gunnarsdóttir 
endurvöktu það gamla nafn 
fyrir um þremur árum. Föt 
frá fyrirtækinu fást í um 
tuttugu löndum í Evrópu 
og Asíu og hafa víða vakið 
eftirtekt. 

Í svokallaðri „lookbook“ 
fyrir haustlínuna svífur 
rómantískur andi yfir vötn-
um, enda ber bókin yfir-
skriftina „A Love 
Story“. Auk mynda 
af fatnaðinum og 
fallegra mynd-
skreytinga er 
þar einnig að 

finna brot úr ástarsögu í formi 
kvikmyndahandrits. Þar er um að 
ræða kvikmyndahandrit Þorgríms 

Þráinssonar, sem hann lauk 
við nú í sumar en hefur 

ekki komið fyrir sjónir 
landsmanna enn. 

„Þau leituðu til mín 
um að fá ástarsögu og 

ég lánaði þeim bara hluta 
úr kvikmyndahandritinu 
mínu, í stað þess að skrifa 

sérstaklega fyrir bókina,“ 
útskýrir Þorgrímur. „Ég 
átti þessa ástarsögu til, 

svo það hentaði bara vel. Þau létu 
svo þýða handritið til að hafa það á 
ensku.“

Þorgrímur segir 
uppátækið bara hafa 
verið skemmtilegt. 
„Þetta er bara smá 
forskot á sæluna,“ 
segir hann kíminn. 
Bókin hefur farið 
víða og handritið 
meira að segja vakið 
athygli. „Mér skilst 
að þau hafi fengið 
að minnsta kosti 
eina fyrirspurn frá 
Frakklandi um hver 
væri að skrifa sög-
una,“ segir hann og 
hlær við. „Það er 

nú samt nánast ótrúlegt, því sagan 
er í rauninni bara bakgrunnstexti 
til að skreyta síðurnar, maður þarf 

að hafa sig allan við til að ná ein-
hverju samhengi,“ 
útskýrir Þorgrímur. 

Bókina, haustlínu 
Andersen&Lauth og 
nýja línu þeirra fyrir 
vor og komandi sumar 
má allt sjá á síðunni 
www.andersenlauth.
com, en bókinni má 
einnig fletta í verslun-
inni að Laugavegi 94.

  - sun

Lánaði kvikmyndahandrit í tískubók

FORSKOT Á SÆLUNA 
Útdrátt úr kvikmynda-
handriti Þorgríms Þráins-
sonar má sjá í „look-
book“ Andersen&Lauth.

ÁSTARSAGA Rómantíkin 
svífur yfir vötnum í línu And-
ersen&Lauth fyrir haustið.

BENEDIKT LOBSTER
Úr mynd Erps. Svínið 
á Arnarnesinu á við 
fáfengileg vandamála 
að stríða sé miðað við 
venjulegt fólk.

ERPUR Gallhörð ádeila í útskriftarverk-
efni hans stóð ekki í leiðbeinendum 
nema síður sé, en Erpur útskrifaðist 
með níu í einkunn.

FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Gylfi Blöndal deyr ekki ráðalaus 
þótt Organ-ævintýrið sé búið. Hann 
hefur nú slegist í för með Borko og 
Seabear á túr þeirra um Evrópu, 
en haldið er í mánaðartúr frá og 

með deginum í dag. Gylfi er 
svokallaður lausamaður í 
Borko og kemur viska hans 

á tónlist og tækjum 
eflaust að góðum 
notum þegar þeyst er 
á milli hvers landsins 
á fætur öðru. 
Meðal áfangastaða 
eru París, Köln, 

Antwerpen, Vínarborg og Malmö.

Freyr Eyjólfsson hefur 
að undanförnu verið 
einn eftirsóttasti 
veislustjóri 
landsins. Nú 
fer slíkum 
uppákomum 
snarfækkandi því Freyr 
hefur ráðið sig ásamt 
öðrum Geirfuglum í leiksýninguna 
Fólkið í blokkinni, sem er eitt af 
trompum Borgarleikhússins í vetur 
og verður sýnt um helgar. Freyr fær 
nokkrar línur í verkinu og æfir sig af 
kappi enda í fríðum hópi stórleikara. 
Sýningar hefjast 10. október.

Eins og kunnugt er hætti Páll 
Óskar við stórtónleika sem hann 
ætlaði að halda í Laugardalshöllinni 
í haust þegar styrktaraðilinn hætti 
við á síðustu stundu. Tónleikana 
ætlaði Palli að halda vegna 15 
ára bransaafmælis og var langt 
kominn með undirbúning, farinn 
að velja föt, hanna sviðsmynd og 
æfa dansa. Öll sú vinna er þó ekki 

fyrir bí því tónleikarnir 
verða haldnir seinna. 
það væri til dæmis gott 
tilefni þegar Páll verður 

fertugur í mars 
2010. Tvöföld 
safnplata og 
dvd-diskur, 
Silfursafnið, 
kemur eftir 
sem áður 

út í byrjun 
nóvember. - kbs, drg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Löggildir 
rafverktakar
Rafmagnsvandamál
Talaðu þá við okkur

Uppl. síma 
8604507 / 8494007
islagnir@islagnir.is

www.islagnir.is

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningurm á bls. 8

 11 Roskilde Bank.

 2   Safngestur hjó höfuðið af 
vaxmyndinni.

 3   Leikurinn fór 8-0 fyrir Val. 

„Við erum með tónlistarmynd-
bönd sem að rúlla allan daginn, 
Robbie Williams, Madonnu og 
allt mögulegt eiginlega.“

Þórdís Helgadóttir, hárgreiðslukona á 
Hárný.
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Þráins 
Bertelssonar

Í dag er mánudagurinn 
15. september, 259. dagur ársins.

6.49 13.23 19.56
6.34 13.08 19.39

Frú Sarah Palin, varaforseta-
efni ellibelgsins McCains, 

hefur ekki gert víðreist um ver-
öldina. Hún mun hafa ferðast fjór-
um sinnum til útlanda. Það þarf að 
sjálfsögðu ekki að vera ókostur að 
hafa asklok fyrir himin, því að til 
að mynda margir íslenskir stjórn-
málamenn sýna lítil merki um 
andlegar framfarir þótt þeir eyði 
allt að fjórðungi starfsævi sinnar 
á dagpeningum erlendis. Hitt er 
einkennilegra að frú Palin þver-
tekur fyrir að hafa nokkru sinni 
hitt að máli útlend mikilmenni og 
einkum og sérílagi harðneitar hún 
því að hafa hitt erlenda þjóðhöfð-
ingja – og aftekur þar með að við-
urkenna að síðastliðið haust mætti 
hún engum öðrum en forseta 
Íslands á ráðstefnu um jarðhita í 
Alaska. Dr. Ólafur Ragnar mun 
hins vegar hafa farið oftar en fjór-
um sinnum til útlanda. Engin skýr-
ing hefur ennþá fengist á þessari 
furðulegu afneitun frú Palin, en 
ekki er vitað um önnur dæmi þess 
að mektarfólk sem hefur eitt sinn 
hitt dr. Ólaf Ragnar gleymi þeim 
atburði.

AÐ undanförnu hefur Sarah Palin 
sagt fleiri athyglisverða hluti. Hér 
eru nokkur dæmi sem sýna að 
Íslendingar eiga alls ekki einka-
rétt á sérkennilegum tilsvörum 
stjórnmálamanna: „Varðandi þetta 
varaforsetaembætti sem allir eru 
alltaf að spyrja mig út í þá get ég 
ekki svarað spurningum um það 
fyrr en einhver er búinn að 
útskýra fyrir mér hvað það er 
nákvæmlega sem varaforsetinn 
gerir á daginn.“  

„VIÐ skulum biðja fyrir hermönn-
um okkar og -konum sem eru að 
bisa við að gera það sem er rétt. 
Líka skulum við biðja fyrir land-
inu okkar, og að leiðtogar þjóðar-
innar séu að senda hermenn til að 
ganga Guðs erinda. Þetta er það 
sem við verðum að minnast á í 
bænum okkar, að til sé áætlun og 
að sú áætlun sé áætlun frá Guði.“ 
„Ég hef reyndar einbeitt mér að 
því að stjórna Alaska að undan-
förnu svo að ég hef voða lítið getað 
pælt í stríðinu í Írak.“

„UMHVERFISBREYTINGAR 
munu hafa meiri áhrif á Alaska en 
nokkurt annað fylki í Bandaríkj-
unum – vegna þess hvar það er 
staðsett. Ég er þó alls ekki ein af 
þeim sem halda að umhverfis-
breytingar séu af manna völd-
um.“

SVO eru menn að tala um að 
George W. Bush sé ekki dæmi-
gerður fulltrúi þjóðar sinnar.

Athyglisvert 
(vara)forsetaefni


