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VEÐRIÐ Í DAG

HANNAÐI
LEGSTEIN RABBA
Friðgerður Guðmunds-
dóttir ekkja tónlistar-
mannsins Rabba, segir 
frá lífinu með honum, 
sorginni og nýjum 
starfsframa sem hönn-
uður.  VIÐTAL 10

HITTUST Í SIRKUSPORTINU, SMULLU Í BÓNUS

Lóa Hjálmtýsdóttir og Árni Rúnar Hlöð-
versson eru í hljómsveitinni FM Belfast 
sem brátt gefur út sína fyrstu plötu. 12

Alíslenskt kvöld við skjáinn
Fyrsti þáttur Svartra engla fer í loftið á RÚV 
í kvöld og strax á eftir hefst fyrsti þáttur 
Dagvaktarinnar á Stöð 2.

TÍMAMÓT Tvennir hátíðartónleikar 
verða haldnir í dag til heiðurs 
Atla Heimi Sveinssyni tónskáldi 

sem er sjötugur. 
Hátíðardagskrá 

verður í Þjóðleik-
húsinu klukkan 
fjögur og 
hátíðartónleikar í 
Salnum í Kópa-
vogi klukkan átta. 
Þeir eru liður í 
tónleikaröð sem 
verður haldin víðs 
vegar um 

Reykjavík næstu daga.
Þá rifjar Jón Baldvin Hanni-

balsson upp áratuga löng kynni 
sín af tónskáldinu á tímamótasíðu 
Fréttablaðsins í dag, en hann og 
Atli Heimir voru bekkjarfélagar í 
Gaggó Vest og MR. -ve / sjá síðu 14

Sjötugu tónskáldi fagnað:

Atli Heimir 
heiðraður

ATLI HEIMIR 
SVEINSSON
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STJÓRNSÝSLA Áætlað er að þátttaka 
Íslands í heimssýningunni í Sjang-
hæ kosti 600 milljónir króna.

Ríkisstjórnin ákvað í janúar á 
þessu ári að Ísland yrði þátt-
takandi í heimssýningunni Expo 
sem verður árið 2010 í Sjanghæ í 
Kína.

Samkvæmt greinargerð Júlíus-
ar Hafstein sendiherra er reiknað 
með að skáli Íslands á heimssýn-
ingunni verði eitt þúsund fer-
metrar. Framkvæmdastjóri verð-

ur ráðinn fyrir verkefnið og áætlað 
er að tvær nefndir komi að málinu, 
ein sem heldur utan um fram-
kvæmd og kostnað og önnur nefnd 
sem annast skipulag sýningarinn-
ar. Samkvæmt greinargerð Júlíus-
ar, sem send hefur verið Reykja-

víkurborg með ósk um 50 milljóna 
króna framlag, hafa nokkur íslensk 
fyrirtæki nú þegar staðfest þátt-
töku í heimssýningunni. Það eru 
meðal annars viðskiptabankarnir, 
Bakkavör og ónefnd orkufyrir-
tæki.

Fram kemur hjá Júlíusi að utan-
ríkisráðuneytið geri ráð fyrir að 
ríkissjóður borgi 350 milljónir 
króna af áðurnefndum 600 
milljónum.

„Þegar hafa náðst samningar um 
aðkomu helstu fjármála- og 
útflutningsfyrirtækja landsins. 
Það er því ljóst að viðlíka fjárfest-
ing í kynningarstarfsemi á þessu 
stærsta markaðssvæði heims verð-
ur ekki endurtekin í bráð,“ segir í 
greinargerð sendiherrans.

Í umsögn Svanhildar Konráðs-
dóttur, sviðsstjóra menningar- og 
ferðamálasviðs, til borgarráðs 
segir að mikil tækifæri geti falist í 
því fyrir Reykjavíkurborg að taka 
þátt í sýningunni í Sjanghæ.

„Sýningin mun ná til mikils 
fjölda gesta á markaðssvæði sem 
þegar er orðið mikilvægt í öllum 
skilningi, ekki síst hvað snertir 
orkumál og ferðaþjónustu,“ segir í 
umsögn sviðsstjórans. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er ekki vilji hjá borgar-
ráði til að taka þátt í sýningunni. 
Ráðið hefur hins vegar sent erindi 
utanríkisráðuneytisins til umsagn-
ar hjá Orkuveitu Reykjavíkur og 
Faxaflóahöfnum. 

 - gar

Verja 600 milljónum 
í Íslandsskála í Kína
Þátttaka Íslands í heimssýningunni í Sjanghæ árið 2010 á að kosta 600 milljón-
ir króna. Ríkið leggur fram 350 milljónir og biður Reykjavík um 50 milljónir. 

EFNAHAGSMÁL „Við höfum gefist upp á verðmerk-
ingum í íslenskum krónum,“ segir Leifur Örn 
Leifsson, framkvæmdastjóri Öskju, söluaðila 
Mercedes Benz á Íslandi, sem hefur tekið upp á því 
að verðmerkja bíla í evrum. Með þessu sé fyrir-
tækið að bregðast við óstöðugu  gengi krónunnar. 

„Krónan er handónýtur gjaldmiðill eins og 
staðan er í dag,“ segir Leifur Örn. Mikið sé um 
sérpantanir á Benz bílum þar sem viðskiptavinir 
fái  útbúna bíla eins og þeim hentar. Þá sé 
afgreiðslufrestur oft langur og með þessu vilji 
fyrirtækið tryggja sig og viðskiptavini fyrir 
gengissveiflum frá því bíll er pantaður, þar til 
hann er afhentur.

Verð á bílum sem seldir eru af lager sé þó enn 
gefið upp í krónum enda sé afgreiðslutími þeirra 
aðeins örfáir dagar.

„Við höfum þurft að breyta verðmerkingum 
daglega og svo þegar kemur að afhendingu bíls 
hefur ekkert staðist miðað við það sem talað var 
um í upphafi. Þetta er okkar leið til að allir gangi 
að hlutunum vísum.“

Leifur Örn segir Öskju hafa tekið þennan 
háttinn upp fyrir um tveimur mánuðum. „Við 
erum ekki búnir að einsetja okkur að vera með 
evruverð til lengri tíma. En á meðan umrót í 
gengismálum er svona þá sjáum við okkur ekki 
fært að gera annað.“   - ovd

Óstöðugt gengi krónunnar veldur bílasölum miklum erfiðleikum:

Bílasalar gefast upp á verð-
merkingum í íslenskum krónum

BJART EYSTRA   Í dag verða yfirleitt 
suðvestan 8-13 m/s. Bjart framan 
af degi austan til á landinu annars 
skúrir. Vaxandi væta með kvöldinu 
en þurrt að mestu eystra. Hiti 8-13 
stig.
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FÖGNUÐUR KR-stelpur fögnuðu bikarmeistaratitlinum í gær eftir 4-0 sigur á erkifjendunum í Val. Afmælisbarnið Hólmfríður 
Magnúsdóttir, sem hér sést fyrir miðri mynd, var hetja KR-inga en hún skoraði þrennu í leiknum. Sjá síðu 22 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KJARAMÁL Kjaradeila Læknafé-
lags Íslands og Ríkisins er í hnút 
eftir að sáttafundi í gær lauk án 
árangurs. Nýr fundur hefur verið 
boðaður 1. október og verkfalls-
boðun liggur í loftinu.

Birna Jónsdóttir, formaður 
Læknafélagsins, segir tilboð sem 
læknar fengu með öllu óásættan-
legt þrátt fyrir mánaðalangar 
samningaviðræður. „Það þýðir að 
við verðum að leita annarra leiða 
til að leiðrétta kjör okkar en með 
samningum.“ 

Læknafélagið hefur sent út 
viðhorfskönnun til lækna þar sem 
spurt er til hvaða aðgerða læknar 
vilja grípa í framhaldinu. 

Spurð hvort verkfall sé 
væntanleg niðurstaða segir Birna 
að tíðinda sé að vænta af aðal-
fundi Læknafélagsins sem 
stendur fyrir dyrum. „Það hefur 
ekki samist og við þurfum að 
grípa til annarra aðgerða. 
Verkfallsboðun er eitt af því sem 
verður skoðað.“  - shá

Kjaradeila lækna í hnút:

Verkfallsboðun 
ekki útilokuð

26
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SAMFÉLAGSMÁL Eftirlitsnefndir 
bæði Evrópuráðsins og utanríkis-
ráðuneytis Bandaríkjanna hafa 
gagnrýnt íslensk stjórnvöld fyrir 
seinagang við afgreiðslu lóðar 
fyrir mosku og menningarmiðstöð 
sem Félag múslima á Íslandi hefur 
óskað eftir frá árinu 2000.

Í ársskýrslu stjórnardeildar lýð-
ræðis-, mannréttinda- og atvinnu-
mála (Bureau of Democracy, 
Human Rights, and Labor) fyrir 
síðasta ár er lýst áhyggjum af því 
að fordómar gagnvart múslimum 
valdi því hversu lengi það hafi 
tekið að afgreiða umsóknina. 
Skýrslan er unnin fyrir utanríkis-
ráðuneyti Bandaríkjanna. 

Í ársskýrslu eftirlitsnefnd Evr-
ópuráðsins gegn kynþáttamisrétti, 
ECRI (The European Commission 
against Racism and Intolerance), 
fyrir árið 2006 er þeim tilmælum 
beint til yfirvalda að þau afgreiði 
mál félagsins án frekari tafa. 

„Ég velti því fyrir mér hvort 
kreddurnar um að múslimar séu 
svo hættulegir samfélaginu hafi 
þessi áhrif á stjórnmálamennina,“ 
segir Salmann Tamimi, formaður 
félagsins. „Ég tel ekki að þetta sé 
svo flókið skipulagsmál að það 
þurfi að taka níu ár, það þarf bara 
pólitíska ákvörðun. Ef þetta fer 
ekki að taka enda munum við 
vissulega leita til lögfræðinga 
með það fyrir augum að kæra 
málið.“

Hann segir að árið 2000 hafi 
skráðir félagar verið um tuttugu 
en nú séu þeir tæplega fjögur 
hundruð en líklegast séu um þús-
und múslimar í landinu.

Björn Axelsson, umhverfis-

stjóri skipulags- og byggingar-
sviðs, segir að önnur trúfélög hafi 
sótt um á svipuðum tíma og Félag 
múslima og hafi þá verið reynt að 
afgreiða málin heildstætt. Nú hafi 
tekist að finna lóð fyrir búddista, 
rússnesku rétttrúnaðarkirkjuna 
og Ásatrúarfélagið. „Það sem 
gerir mál Félags múslima erfið-

ara er að þar er verið að biðja um 
fjögur til fimm þúsund fermetra 
lóð, sem er mun meira en aðrir 
hafa lagt fram,“ segir hann. „Eins 
er gert ráð fyrir byggingu sem nái 
í um tíu metra hæð.“

Hann segir enn fremur að kann-
aðir hafi verið möguleikar á að 
veita félaginu lóð í Öskjuhlíð, 
Stekkjarbakka í Breiðholti og 
síðan í Laugardal en ekkert af því 
hafi gengið eftir. 

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, for-
seti borgarstjórnar, segir að verið 
sé að vinna í málinu og að engar 
annarlegar hvatir búi að baki því 
hversu langan tíma hafi tekið að 
afgreiða það. „Þetta kemur skýrt 
fram í bókun borgarráðs nú í byrj-
un mánaðarins.“ jse@frettabladid.is 

Ég velti því fyrir mér 

hvort kreddurnar um 

að múslimar séu svo hættulegir 

samfélaginu hafi þessi áhrif á 

stjórnmálamennina.

SALMAN TAMIMI
FORMAÐUR FÉLAGS MÚSLIMA Á ÍSLANDI

Náms- og rannsóknarstyrkur
Vísinda- og rannsóknarsjóður Fræðslunets Suðurlands auglýsir eftir umsóknum 
um  náms- og rannsóknarstyrk úr sjóðnum árið 2008. 
Styrkurinn nemur 750.000 krónum.

Styrkurinn er ætlaður námsfólki sem vinnur að rannsóknarverkefni til lokaprófs, 
bakkalárgráðu (BA/BS), sambærilegrar eða hærri gráðu. Verkefni, sem er lokið 
þegar umsóknarfrestur rennur út, telst ekki styrkhæft. Stjórn Fræðslunets Suður-
lands áskilur sér rétt til að leita eftir vottorði umsjónarmanns um að verkefni sé 
ólokið.
Skilyrði fyrir styrkveitingu er að fi nna í starfsreglum sjóðsins sem birtar eru í 
heild á heimasíðu Fræðslunets Suðurlands, http://fraedslunet.googlepages.com, 
en þar kemur m.a. fram að rannsóknarverkefnið skuli tengjast Suðurlandi og 
þjóni ótvíræðum atvinnu- og/eða fræðilegum tilgangi fyrir Suðurland eða hluta 
Suðurlands.

Umsóknir um styrk ásamt ítarlegri verklýsingu og verkáætlun (sjá 5. gr. starfs-
reglna) póstleggist til Fræðslunets Suðurlands,  Tryggvagötu  25, pósthólf 130,  
802 Selfoss, í síðasta lagi 3. nóv. 2008.

Nánari upplýsingar veitir Ásmundur Sverrir Pálsson, framkvæmdastjóri 
Fræðslunets Suðurlands, í síma 480 8155. 

TÓNLIST „Hann Jón [Ólafsson] 
sagði að þetta væri ekki síst til að 
koma í veg fyrir að allt færi í 
hund og kött innan hljómsveitar-
innar,“ segir Þröstur Leó Gunn-
arsson, leikari og lagaraðari.

Þröstur Leó fékk það vanda-
sama hlutverk að raða lögum á 
óútkominn disk með hljómsveit-
inni Ný dönsk. Hann hefur 
hlustað á lögin og raðar þeim svo 
upp eins og hann telur best henta, 
eftir tilfinningu en ekki einhverri 
tiltekinni formúlu.  - jbg/sjá síðu 26

Þröstur Leó Gunnarsson:

Raðar lögum 
Nýrra danskra

Múslimar langeygir 
eftir lóð undir mosku
Félag múslima íhugar að kæra borgaryfirvöld fái það ekki lóðaúthlutun fljótlega. 
Átta ár eru frá því það sótti um. Nefndir frá Evrópuráðinu og utanríkisráðuneyti 
Bandaríkjanna gagnrýna íslensk yfirvöld vegna seinagangsins. 

Í BÆNAHÚSI FÉLAGS MÚSLIMA Salmann Tamimi, formaður Félags múslima, leiðir hér 
trúbræður sína í bænastund í aðstöðunni sem þeir hafa í Ármúla en félagið hefur 
beðið í níu ár eftir lóð fyrir mosku og menningarmiðstöð. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ISLAMABAD, AP Að minnsta kosti 
fjörutíu manns létust og um 200 
særðust þegar sjálfsmorðs-
sprengjuárás var gerð fyrir utan 
Marriott hótelið í Islamabad í 
Pakistan í gær. Vörubíl, fullum af 
sprengiefni, var ekið upp að 
öryggishliði við hótelið og hann 
sprengdur í loft upp. Sprengingin 
var gríðarlega öflug og skildi 
meðal annars eftir sig sex metra 
djúpan gíg. Hótelið stóð í ljósum 
logum á eftir og hús í mörg 
hundruð metra fjarlægð skemmd-
ust. -kh

Hryðjuverk í Islamabad:

Fjörutíu létust í 
sprengjuárás

GRÍÐARLEG EYÐILEGGING Hótelið stóð 
í ljósum logum eftir sprenginguna. Að 
minnsta kosti fjörutíu manns létu lífið.
 NORDICPHOTOS/AFP

SUÐUR-AFRÍKA Thabo Mbeki, forseti 
Suður-Afríku, ætlar að segja af sér 
embætti að kröfu ANC, stærsta 
stjórnmálaflokks landsins.

ANC lagði fram kröfuna í 
kjölfar þess að dómari í spillingar-
máli gegn Jacob Zuma, leiðtoga 
ANC og einum helsta keppinaut 
Mbeki, fullyrti að forsetinn hefði 
skipt sér af málarekstrinum með 
óeðilegum hætti. Fullyrt er að 
Mbeki hafi lagt á ráðin um 
samsæri gegn Zuma en hann var 
sýknaður af ákæru þann 12. 
september síðastliðinn.

Mbeki varð forseti Suður-Afríku 
árið 1999 og átti kjörtímabili hans 
að ljúka á næsta ári.  -ve

Breytingar í Suður-Afríku:

Mbeki forseti 
segir af sér

HEILBRIGÐISMÁL Hópslysaæfing var 
haldin á Landspítalanum í gær 
vegna rútuslyss sem gert var ráð 
fyrir að orðið hefði í Ártúnsbrekku 
í Reykjavík. Unnið var samkvæmt 
nýrri viðbragðsáætlun spítalans og 
voru ýmsir verkferlar æfðir. Þá 
var nýtt fjarskiptaskipulag fyrir 
spítalann notað í fyrsta skipti.

Æfingin miðaðist við að 52 menn 
hefðu slasast og voru þeir fluttir á 
bráðamóttöku spítalans í Fossvogi 
og við Hringbraut. Í tilkynningu 
frá Landspítalanum segir að 
æfingin hafi tekist mjög vel og að 
næstu daga verði safnað upplýs-
ingum um hana. Það sé gert til að 
læra af reynslunni og meðal 
annars bæta viðbragðsáætlun 
spítalans.  - ovd

Æfing á Landspítala:

Vel heppnuð 
hópslysaæfing

52 SLASAÐIR Hópæfingin á Landspítal-
anum lukkaðist vel. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BJÖRGUN „Ég held að það sé alveg 
ljóst að þessi maður hefði aldrei 
staðið upp aftur,“ segir Páll Kjart-
ansson, bóndi í Víðikeri og einn  
gangnamanna sem bjargaði 
spænskum karlmanni á sjötugs-
aldri, nær dauða en lífi af hálendi 
Íslands í gær.

Maðurinn hafði þá verið viltur 
og matarlaus í fjóra sólarhringa. 
Svo virðist sem hann hafi verið að 
skoða sig um, gengið frá bíl sínum 
og villst.

Páll og félagar fundu manninn 
laust fyrir klukkan átta í gærmorg-
un við Krossá í Bárðardal en bíl 
hans fundu þeir um 25 kílómetra 
þaðan, á slóða sem liggur frá 
Trölladyngjuleið niður í Bárðar-
dal.

Páll segir þá hafa séð manninn 
liggja á bakkanum við ána. „Við 
flautuðum og hóuðum en hann rót-

aði sér ekki neitt,“ segir Páll. Þeim 
hafi því ekki dottið í hug annað en 
að maðurinn væri látinn. Hann hafi 
svo rankað við sér þegar þeir hafi 
hrist hann til.

 „Við vorum auðvitað ákaflega 
ánægðir að hann skildi vera með 
lífsmarki,“ segir Páll. Maðurinn 
hafi þurft aðstoð við að standa upp 
og þeir hafi stutt hann inn í bíl. 
„Hann hresstist við að fá vatn og 
kaffi og komast í hlýjan bílinn.“

Gangnamenn höfðu samband við 
bændur í Svartárkoti sem komu til 
móts við þá. Maðurinn var svo 
fluttur með sjúkrabíl til aðhlynn-
ingar á sjúkrahúsinu á Húsavík 
þar sem hann fékk meðferð vegna 
ofkælingar. Hann mun dvelja þar 
næstu daga á meðan hann jafnar 
sig.

Páll segir alveg ljóst að maður-
inn hafi verið orðinn mjög þrekað-

ur enda hafi hann verið lagstur 
fyrir. Slæmt veður hafi verið á 
þessum slóðum undanfarna daga 
og maðurinn hafi ekki verið vel 
búinn.

Þá segir Páll að tilviljun ein hafi 
ráðið því að þeir óku fram á mann-
inn. Síðast hafi þeir verið á þessum 
slóðum 30. ágúst síðastliðinn.  - ovd

Gangnamenn fundu mjög þrekaðan Spánverja á sjötugsaldri í Bárðardal í gær:

Létti að sjá lífsmark með manninum

STJÓRNMÁL „Stjórnvöld verða að 
axla sína ábyrgð en það verða fyr-
irtækin og einstaklingarnir líka að 
gera,“ sagði Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir, formaður Samfylkingarinn-
ar, í ræðu sinni á flokksstjórnar-
fundi í Hafnarfirði í gær. 

Hún sagði þá sem stunda áhættu-
sækni og skuldsetningu sem ekki 
byggði á aukinni verðmætasköpun 
einnig þurfa að axla ábyrgð. „Um 
leið er það skylda ríkisstjórnarinn-
ar og allra ábyrgra Íslendinga, og 
þar tiltek ég sérstaklega ábyrga 
fjármagnseigendur, að horfast í 
augu við veikleika hagkerfisins 
hér heima og fjárfestinganna víða 
um heiminn.“

Hún sagði enga töfralausn á hag-
stjórnarvandanum á Íslandi og í 
róðrinum gegn verðbólgunni þurfi 
alla á árarnar.

„Við sem byggjum þetta land 

þurfum að þétta raðirnar, taka 
höndum saman, senda áhættufíkl-
ana í meðferð og bjóða þá aftur 
velkomna í uppbygginguna þegar 
runnið hefur af þeim.“ Þá sagði 
hún fyrstu skyldu allra vera að 
leggja ofurkapp á að vinna bug á 
verðbólgunni.

Ingibjörgu Sólrúnu varð tíðrætt 
um efnahagsvandann og ræddi 
hann meðal annars í alþjóðlegu 
ljósi. Hún sagði almannavaldið, 
alþjóðastofnanir, ríkisstjórnir og 
seðlabanka nú vera helstu bjarg-
vætti fyrirtækja sem fyrir skömmu 
voru sögð úrræðabetri en nokkur 
stjórnvöld gætu nokkurn tíma 
orðið.   - ovd

Formaður Samfylkingarinnar ræddi efnahagsvandann á flokksstjórnarfundi í gær:

Engin töfralausn á vandanum

FRÁ FLOKKSSTJÓRNARFUNDINUM
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður 
Samfylkingarinnar á flokksstjórnarfund-
inum í Hafnarfirði í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FERÐAMAÐUR FINNST

x

Raggi, eruð þið einu jöklarnir 
sem stækkið á tímum hlýnun-
ar jarðar?

„Já, en við stækkum á alla kanta.“

Ragnar Gunnarsson - Raggi sót, söngvari 
Skriðjökla segist reikna með að syngja 
betur nú þegar hann sé orðinn spikfeitur.

EFNAHAGSMÁL Samtök atvinnulífs-
ins hafa sent aðildafélögum 
sínum bréf þar sem þess er óskað 
að þau kanni möguleika á að taka 
upp evru í stað íslensku krónunn-
ar. Búist er við niðurstöðu á 
næstu vikum eða mánuðum. Þetta 
kom fram í fréttum Ríkisútvarps-
ins í gær.

Vilhjálmur Egilsson, formaður 
SA, hefur haldið því fram í ræðu 
og riti að peningastefna Seðla-
banka Íslands með hafi brugðist 
með öllu og að stöðugleika verði 
að ná með öðrum leiðum. Hann 
vill að Ísland gangi í efnahags- og 
myntabandalag Evrópu og taki 
upp evru.   - shá

Samtök atvinnulífsins:

Félög kanni 
upptöku evru

SPURNING DAGSINS



Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn. 
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans.

FHsun. 21. sept.

sun. 21. sept.

sun. 21. sept.

sun. 21. sept.

sun. 21. sept.

sun. 21. sept.

21. umferð

Keflavík

Breiðablik Fylkir16:00

16:00

Fjölnir HK16:00

Grindavík ÍA16:00

KR 16:00

Fram Valur16:00

Þróttur R.

Landsbankadeild karla

Óopinber úrslitaleikur Landsbankadeildarinnar verður leikinn 
í Kaplakrika þar sem Keflvíkingar geta tryggt sér titilinn með jafntefli 
eða sigri gegn FH. Vinni FH leikinn er toppbaráttan ennþá galopin.
Á botninum berjast Fylkir og HK um sæti í deildinni að ári en 
Skagamenn eru nú þegar fallnir og spila því fyrir heiðurinn.
Valur, Fram, KR og Breiðablik eiga öll möguleika á Evrópusæti 
á meðan Grindavík, Fjölnir og Þróttur sigla lygnan sjó.

Fjölmennum á völlinn!  

Úrslitin gætu ráðist í dag!
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STJÓRNSÝSLA „Að sjálfsögðu er hér 
um uppsögn að ræða og ekkert 
annað. Aðrar skýringar eru ein-
faldlega fyrirsláttur“, segir 
Sveinn Andri Sveinsson hæsta-
réttarlögmaður um þá ákvörðun 
Björns Bjarnasonar dómsmála-
ráðherra að auglýsa stöðu lög-
reglustjóra á Suðurnesjum lausa 
til umsóknar. Ráðherra hafnar 
því alfarið að persónuleg óvild í 
garð Jóhanns R. Benediktssonar 
liggi að baki ákvörðun hans. 
Starfsmenn Jóhanns segja tíðind-
in vera áfall og að mikil óánægja 
sé með þróun mála. 

Til stendur að auglýsa stöðu 
lögreglustjórans á Suðurnesjum 
í apríl. Þá lýkur skipunartíma 
Jóhanns R. Benediktssonar sem 
gegnt hefur embættinu í fimm 
ár. Staða forstöðumanns ríkis-
stofnunar hefur aldrei verið aug-
lýst laus til umsóknar áður ef við-
komandi embættismaður hefur 
ekki óskað eftir því að láta af 
störfum.

Jóhann vill ekki tjá sig um 
ákvörðun Björns og hvort hann 
túlki hana sem uppsögn grund-
vallaða á persónulegri óvild ráð-
herrans í hans garð. „Ég hef fyrst 
og síðast áhyggjur af starfsmönn-
um embættisins og það eina sem 
mér finnst skipta máli eins og 
mál hafa þróast er að það fáist 
hreinar línur í þetta mál.“ 

Snorri Magnússon, formaður 
Landssambands lögreglumanna, 
segir ráðstöfun ráðherra furðu-
lega. „Þetta hefur ekki gerst áður 
og rétt að minna á að úttekt ríkis-
endurskoðunar sýndi að ekkert 
óeðlilegt var við starfsemina en 
að embættið væri í fjársvelti. 
Vandinn liggur ekki hjá mannin-

um heldur þeirri einföldu stað-
reynd að það vantar peninga. Ég 
hef orðið var við mikla óánægju 
manna innan okkar vébanda með 
allt þetta mál.“ 

Þeir starfsmenn lögregluem-
bættisins á Suðurnesjum sem 
Fréttablaðið ræddi við í gær 
sögðu allir sem einn að mikil reiði 

og vonbrigði ríktu í þeirra röðum. 
Til stendur að halda starfsmanna-
fundi þar sem ákveðið verður á 
hvaða hátt óánægju starfsmanna 
verður komið á framfæri. 

„Það skín í gegn að dómsmála-
ráðherra vill losna við Jóhann af 
því að hann hefur staðið uppi í 
hárinu á honum“, segir Sveinn 

Andri. „Jóhann er einfaldlega að 
gjalda fyrir það núna að vera ekki 
viljalaust verkfæri. Björn á að 
sjá sóma sinn í að ganga fram 
fyrir skjöldu og upplýsa af hverju 
hann er að losa sig við manninn 
og hætta þessum feluleik sem 
allir sjá í gegnum.“  

 svavar@frettabladid.is 

AFGANISTAN Mullah Omar, leiðtogi 
al-Kaída í Afganistan, hótar 
stórfelldum árásum á Bandaríkin 
og bandamenn þeirra. Þetta 
kemur fram í myndbandsupptöku 
sem hryðjuverkasamtökin sendu 
frá sér í tilefni af því að sjö ár 
eru liðin frá árásunum á tvíbura-
turnana þann 11. september 2001. 
Í myndbandinu er því einnig 
haldið fram að  Osama bin Laden 
sé á lífi og við góða heilsu. 

Fleiri leiðtogar al-Kaída hóta 
árásum í myndbandinu, sem 
birtist á heimasíðum tengdum 
samtökunum. Ekki er vitað um 
áreiðanleika myndbandanna. - ve

Myndband frá al-Kaída:

Hóta árásum á 
Bandaríkin og 
bandamenn

SÖFNUN Um 65 milljónir söfnuðust 
í landssöfnun Mænuskaðastofnun-
ar Íslands sem náði hápunkti með 
sjónvarpsþætti á Stöð 2 í fyrra-
kvöld. Söfnunarféð rennur óskert 
til tilrauna og rannsókna á 
meðferð við mænuskaða. Margir 
listamenn lögðu málefninu lið, svo 
sem Páll Óskar Hjálmtýsson, 
Stefán Hilmarsson, Guðrún 
Gunnarsdóttir, Ilmur Kristjáns-
dóttir og Bryndís Ásmundsdóttir. 

Söfnunin stendur enn yfir og 
eru söfnunarsímar opnir.   -kh

Mænuskaðastofnun:

Söfnuðu um 
65 milljónum

Borgarráð Reykjavíkur hefur samþykkt 
ósk formanns sóknarnefndar og 
sóknarprests Dómkirkjunnar um að 
halda áfram að greiða helming launa 
miðborgarprests. Nemur hlutur borg-
arinnar 4,6 milljónum og eru árslaun 
prestsins því 9,2 milljónir króna.

REYKJAVÍK

Prestur á 9,2 milljónir

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Basel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco
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ÚRKOMUSVÆÐI 
KOMA OG FARA  
Þegar horft er yfi r 
veðurhorfurnar í 
dag og næstu daga 
má sjá minniháttar 
úrkomu fyrripartinn 
en vaxandi vætu 
síðdegis og á kvöld-
in. Þannig má búast 
við töluverðri vætu 
sunnan og vestan 
til í kvöld og sömu 
sögu er að segja 
annað kvöld og á 
þriðjudagskvöldið. 
Úrkomuminnst 
verður þó austan til.   

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

Hæstaréttarlögmaður segir 
skýringar ráðherra fyrirslátt
Verið er að segja lögreglustjóranum á Suðurnesjum upp störfum, segir hæstaréttarlögmaður. „Skýringar 
dómsmálaráðherra um annað eru fyrirsláttur.“ Starfsmenn embættisins eru slegnir og ætla að mótmæla.  

JÓHANN BENEDIKTSSON SVEINN ANDRI SVEINSSON

STJÓRNSÝSLA Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra furðar sig á 
því hvað margir túlka hugmyndir 
hans um breytingar á embætti lög-
reglustjórans á Suðurnesjum sem 
aðför eða persónulega óvild í garð 
Jóhanns R. Benediktssonar sem 
gegnir embættinu. Hann segir 
breytingar á embættinu krefjast 
þess að starfið sé auglýst.

„Það er hæpið, svo að ekki sé 
meira sagt, að leggja ákvörðun um 
að auglýsa embætti að jöfnu við 
uppsögn embættismanns“ segir 
Björn á heimasíðu sinni. Aðspurð-
ur segist hann telja Jóhann hæfan 
til starfans og að grundvallar-
breytingar hafi orðið á embættinu 

sem ekki sé hægt að bera saman 
við breytingar á öðrum embættum 
innan löggæslunnar. 

Björn telur ekki hafa verið 
ástæðu til að auglýsa starf ríkis-
lögreglustjóra árið 2007 þrátt fyrir 
miklar breytingar á fimm ára 
starfstíma Haraldar Johannessen. 
„Ég mat það ekki svo, að nein sú 
breyting hefði orðið á embætti 
RLS að ástæða væri til að auglýsa 
það. Á Suðurnesjum hafa launa-
kjör breyst, hluti embættisins 
hefur verið lagður af með lögum 
og ráðuneytið hefur ákveðið upp-
skipti embættisins í þrjá hluta“ 
segir Björn í tölvubréfi og ítrekar 
rökstuðning fyrir ákvörðun sinni: 

„Embættið hefur tekið stakka-
skiptum, frá því að skipað var í 
það á sínum tíma. Þá missti lög-
reglustjórinn spón úr aski sínum, 
þegar embætti sýslumannsins á 
Keflavíkurflugvelli var aflagt og 
hann lækkaði í launum. Með vísan 
til þessa alls taldi ég einsýnt, að 
auglýsa bæri embættið til að 
umboð, ábyrgð og kjör þess, sem 
því gegndi væru alveg skýr.“

  - sh

Dómsmálaráðherra furðar sig á að auglýsing á starfi lögreglustjóra sé túlkað sem óvildarbragð í hans garð:

Auglýsa verður starfið vegna breytinga

DÓMSMÁLARÁÐHERRA
Björn furðar sig á því hvað margir túlka 

hugmyndir hans um breytingar á em-
bætti lögreglustjórans á Suðurnesjum 

sem aðförð eða persónulega óvild í garð 
Jóhanns R. Benediktssonar.

SNORRI MAGNÚSSON

GENGIÐ 19.09.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 173,0016
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 92,44 92,88

 166,13 166,93

 131,29 132,03

 17,594 17,696

 15,882   15,976

 13,742 13,822

 0,8597   0,8647

 143,01 143,87

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 
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Dönsk króna
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BELGÍA, AP Róttæka breytingu þarf 
að gera á stjórnskipan Belgíu til 
að tryggja bæði flæmskumælandi 
og frönskumælandi héröðum 
aukin sjálfstjórnarvöld.

Þetta er niðurstaða þriggja 
manna nefndar, sem sett var á 
laggirnar til að finna lausn á 
stjórnarkreppunni sem hefur 
lamað allt stjórnmálalíf í landinu 
síðan þingkosningar voru haldnar 
sumarið 2007.

Nefndin, sem skipuð er tveimur 
frönskumælandi þingmönnum og 
leiðtoga hins smáa þýskumælandi 
minnihluta landsins, telur 
hugmyndir sínar geta bjargað 
landinu frá því að klofna í tvö 
ríki.  - gb

Vandræðin í Belgíu:

Vilja breytingar 
á stjórnarskrá

SVÍÞJÓÐ Svíar velta fyrir sér að 
koma á fót kvótakerfi þannig að 
sjómenn og útvegsfyrirtæki fái 
úthlutað fiskveiðiheimild á hverju 
ári. Þetta kemur fram í skýrslu 
sem var lögð fyrir sænsku 
ríkisstjórnina í sumar, að sögn 
Dagens Nyheter. Markmiðið er að 
bjarga með þessum hætti 
þorskstofni Svía. 

Allir hafa rétt á fiskveiðum 
eins og staðan er í Svíþjóð í dag, 
eða þar til sænski kvótinn hefur 
verið veiddur. Til að koma á fót 
kvótakerfi á íslenska vísu þarf 
lagabreytingu. Stuðningsmenn 
nýs kerfis benda hins vegar á að 
Svíar séu þegar farnir að vinna 
eftir slíku kerfi, til dæmis með 
síldarkvótum.  - ghs

Sænskur sjávarútvegur:

Vill íslenskt 
kvótakerfi

NÁTTÚRUVERND Þórunn Sveinbjarn-
ardóttir umhverfisráðherra 
opnaði á miðvikudag, að viðstödd-
um fulltrúum Framtíðarlandsins, 
vefsíðu með Íslandskorti sem 
sýnir orkuframleiðslu á Íslandi.

Á kortinu má sjá núverandi 
virkjanir og svæði þar sem 
fyrirhugað er að virkja. Fyrirhug-
uð virkjanasvæði eru að auki 
flokkuð niður eftir því hvar í 
virkjanaferlinu viðkomandi 
svæði eru. 

Tilgangurinn með kortinu er að 
upplýsa almenning um virkjunar-
áform á Íslandi.  - bj

Náttúrukort Framtíðarlandsins:

Netkort sýnir 
virkjanasvæði

OPNAÐ Þórunn Sveinbjarnardóttir 
umhverfisráðherra opnaði aðgang að 
náttúrukortinu í Norræna húsinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

DÓMSMÁL Landssamtök landeig-
enda hafa skrifað Geir H. Haarde 
forsætisráðherra bréf þar sem 
farið er fram á að hann beiti sér 
fyrir því að landeigendur þurfi 
ekki að bera kostnað af málaferl-
um vegna þjóðlendumála.

Í bréfi samtakanna segir að 
þrátt fyrir loforð stjórnvalda um 
að landeigendur ættu ekki að 
bera kostnað af málaferlunum 
hafi raunin verið önnur. Dómarar 
ákveði iðulega að greiða lægri 
kostnað en til falli. Verði ekki 
bætt úr sé stjórnarskrárvarinn 
eignarréttur ekki virtur að fullu.

Bréfið er dagsett 11. septemb-
er, en í fyrradag höfðu engin svör 
borist frá forsætisráðherra.  - bj

Landssamtök landeigenda:

Þurfa sjálfir að 
borga kostnað

ÓBYGGÐANEFND Sætti landeigendur 
sig ekki við úrskurði óbyggðanefndar 
geta þeir höfðað mál, en slíkt hefur oft 
talsverðan kostnað í för með sér.

SKIPULAGSMÁL „Þessi útfærsla 
okkar eykur skuggavarp lítillega 
vegna þessarar óvenjulegu bygg-
ingar,“ segir Trausti Þór Sverris-
son, íbúi á Vegamótastíg 9 og eig-
andi Efri-Vegamóta ehf. Hann 
hyggst reisa þriggja hæða nýbygg-
ingu á reitnum auk kjallara og þá 
verður eldra hús, sem fyrir er á 
reitnum, endurbyggt sem turn 
ofan á nýbyggingunni. Borgarráð 
samþykkti nýlega deiliskipulags-
breytinguna.

Í Fréttablaðinu fyrir skömmu 
var vitnað í andmælabréf Andra 
Björnssonar, veitingamanns á 
Vegamótum, til skipulags- og bygg-
ingasviðs þar sem hann segir að 
skuggavarp muni koma til með að 
hafa mjög neikvæð áhrif á sölu í 
hádegi á Vegamótum.

„Mér finnst skipta máli að menn 
geri ekki úlfalda úr mýflugu,“ 
segir Trausti Þór. Í deiliskipulagi 
frá árinu 2002 hafi verið gert ráð 
fyrir skuggavarpi af húsum sem 

það skipulag leyfði að byggð yrðu. 
Skuggavarp sem fylgi breyttu 
skipulagi sé óverulegt umfram það 
þó vissulega sé minna skuggavarp 
af núverandi byggingum.

Hann bendir á að klukkan 12 í 

maí og júní verði skuggavarp á um 
fimmtungi af veitingasvæði Vega-
móta. Skugginn sé svo horfinn 
klukkan 13. „Ég held að það muni 
ekki hafa mikil áhrif á viðskipti 
þeirra,“ segir Trausti Þór.  - ovd

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti deiliskipulagsbreytingu fyrir Vegamótastíg 9:

Skuggavarp eykst á torginu

SKUGGAVARP Myndin sýnir skuggavarp klukkan tólf á hádegi í maí og júlí miðað við 
deiliskipulag frá 2002 annars vegar og miðað við breytt deiliskipulag hins vegar. Örin 
á myndinni sýnir hvar port Vegamóta er.

NOREGUR Norski herinn hefur 
ákveðið að fella í ár niður hina 
árlegu flugæfingu sem gengur 
undir heitinu Norðanvindur. Það 
er gert vegna fjárskorts. 

Allir peningarnir sem herinn 
hafði til umráða til slíkra æfinga 
fóru, að sögn norska ríkisútvarps-
ins NRK, í þátttöku Norðmanna í 
æfingunni Norðurvíkingi sem 
haldin var hér við land í byrjun 
september. Norðmenn voru með 
fimm orustuþotur á æfingunni, 
Bandaríkjamenn fjórar og 
Kanadamenn sex. 400 manns tóku 
þátt í æfingunni. 

Fyrirhugað var að halda 
flugæfinguna Norðanvind í 
Halkavarre, nyrst í Noregi, í 
haust. Haft er eftir talsmanni 
norska hersins að æfingunni hafi 
verið aflýst vegna þess að 
eldsneyti sé orðið svo dýrt.  - ghs

Æfing flughersins féll niður:

Féð fór allt í 
Norðurvíking

VÖLDU NORÐURVÍKING Norski flug-
herinn sendi fimm orustuflugvélar 
á Norðurvíking við Ísland og á því 
ekki pening til að halda flugæfinguna 
Norðanvind í ár.

Styrkir til dansskóla
Menntamálaráðuneytið hefur auglýst 
eftir umsóknum um rekstrarstyrki 
til dansskóla sem kenna listdans 
samkvæmt aðalnámskrá fyrir listdans-
skóla. Styrkjunum er ætlað að efla 
framboð grunnnáms í listdansi.  

MENNTUN

BÓKMENNTIR Í nýútkominni bók 
um Bítilinn John Lennon er því 
haldið fram að Lennon hafi þráð 
kynmök með Paul McCartney, 
félaga sínum í hljómsveitinni. 
Því er einnig haldið fram að 
Lennon hafi dreymt um að sofa 
hjá Juliu móður sinni.

McCartney og Yoko Ono, 
ekkja Lennons, samþykktu bæði 
að leyfa höfundinum Philip 
Norman að taka við sig viðtal 
vegna bókarinnar, sem ber 
titilinn John Lennon: The Life. 
Þau ku hins vegar afar ósátt við 
efnistök höfundarins og hafa 
afneitað bókinni algjörlega.

 - kg

Ný bók um John Lennon:

McCartney og 
Ono bálreið

STJÓRNMÁL „Vesturlönd hafa sam-
þykkt að bæta þurfi velferð í þró-
unarríkjunum en sækjast á sama 
tíma eftir heilbrigðisstarfsmönn-
um frá þessum ríkjum með þeim 
afleiðingum að ekki er hægt að 
bólusetja börn.“ 

Þetta segir Siv Friðleifsdóttir, 
þingflokksformaður Framsóknar-
flokksins og formaður velferðar-
nefndar Norðurlandaráðs, um til-
mæli nefndarinnar þess efnis að 
Norðurlöndin taki frumkvæði að 
alþjóðlegu samkomulagi um 
hvernig ráðningu heilbrigðis-
starfsmanna frá þróunarlöndun-
um skuli háttað. Skal það byggjast 
á samstarfi um að auka menntun 
heilbrigðisstarfsmanna í þróunar-
löndunum og að sama skapi 
aðgerðum sem miða að því að þró-
unarlönd haldi heilbrigðisstarfs-
mönnum sínum í heimalandi. 

Siv segir tvennt þurfa að koma 
til. Að vesturlönd geri átak í að 

efla heilbrigðis-
stéttirnar í þró-
unarríkjunum 
og geri heil-
brigðisstörf 
heima fyrir eft-
irsóknarverðari 
fyrir ungt fólk. 
Það gerist með 
bættri kennslu 
og kjörum. „Hin 
ríkari lönd 
þurfa að vera 

sjálfbær hvað þetta varðar,“ segir 
Siv. 

Ekki stendur til að banna ráðn-

ingar fólks frá þróunarríkjum en 
að sögn Sivjar þurfa vesturlönd 
að hætta að lokka til sín starfsfólk 
með markvissum hætti, líkt og 
tíðkist. Það sé gert í gegnum sér-
stakar ráðningarskrifstofur og 
því þurfi að linna. „Þetta er sið-
fræði sem gengur ekki upp,“ segir 
Siv og nefnir sem dæmi að fleiri 
læknar frá Benín starfi í Frakk-
landi heldur en í Benín og á 
Manchestersvæðinu í Bretlandi 

séu fleiri heilbrigðisstarfsmenn 
frá Malaví heldur en í Malaví.

Félags- og tryggingamálanefnd 
Alþingis hefur fengið tilmæli vel-
ferðarnefndar Norðurlandaráðs 
til umfjöllunar en þau hafa ekki 
verið afgreidd. 

Samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins eru engir heil-
brigðisstarfsmenn frá þróunar-
ríkjunum við störf á Landspítal-
anum. bjorn@frettabladid.is

Þróuðu ríkin hætti að 
lokka til sín starfsfólk
Norðurlandaráð vill að vesturlönd hætti að lokka til sín heilbrigðisstarfsfólk 
frá þróunarríkjunum. Fleiri læknar frá Benín starfa í Frakklandi en í heima-
landinu. Félagsmálanefnd Alþingis fjallar um tilmæli Norðurlandaráðs. 

BEÐIÐ EFTIR HEILBRIGÐISÞJÓNUSTU Bólusetningar barna í þróunarríkjunum þurfa að 
sitja á hakanum þar sem heilbrigðisstarfsfólk er oft á tíðum lokkað til vesturlanda. 
Norðurlandaráð vill að Norðurlöndin fari sameiginlega fyrir aðgerðum sem miða að 
því að stöðva þróunina.  NORDICPHOTOS/AFP

SIV 
FRIÐLEIFSDÓTTIR

� �

FÓLK Íslenska tónlistarhátíðin London Airwaves var 
haldin á átta skemmtistöðum í Shoreditch-hverfinu í 
London á föstudagskvöld. Hátíðin þótti heppnast 
ágætlega og var vel sótt. Íslensku hljómsveitirnar FM 
Belfast og Steed Lord komu fram. Íslensku listamönn-
unum var vel fagnað af samlöndum þeirra sem sóttu 
hátíðina.

Talið er að um tvö þúsund manns hafi sótt London 
Airwaves.

Hr. Örlygur, sem hefur veg og vanda af Iceland 
Airwaves-hátíðinni, sá um skipulagningu London 
Airwaves. Að sögn Þorsteins Stephensen, eiganda Hr. 
Örlygs, hefur mikil vinna farið í að koma hátíðinni á 
laggirnar. Þannig hefur fjöldi Íslendinga unnið í 
London undanfarið. 

Auk þess hafa tvö bresk fyrirtæki unnið að 
kynningarstarfsemi og nokkrir þarlendir einstakling-
ar hafa hjálpað við kynningar. Þetta skilaði sínu því 

talsvert var fjallað um London Airwaves í breskum 
fjölmiðlum í síðustu viku og víða var mælt með 
hátíðinni sem einum af athyglisverðustu viðburðum 
helgarinnar. -hdm

Íslenska tónlistarhátíðin London Airwaves var haldin í fyrsta sinn á föstudag:

Fjölmenni á íslenskri tónlistarhátíð

ÍSLENDINGAR Á LONDON AIRWAVES Hljómsveitin FM Belfast 
kom fram á London Airwaves á föstudagskvöld. Sveitinni var 
vel fagnað, sérstaklega af Íslendingum á svæðinu.

KJÖRKASSINN

Tekur þú inn lyf daglega?

Já 15,9%
Nei 84,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Bregður þér við fréttir af 
hryðjuverkaárásum?

Segðu skoðun þína á visir.is



ÚRVAL ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS

Það er enginn vetur á Kanarí. Golfstraumurinn sér 

eyjunum fyrir stöðugri veðursæld - loftið er þurrt og 

hitastig stöðugt allt árið um kring. Kanarí hefur lengi 

verið vinsælasti vetraráfangastaður Íslendinga og 

býður Úrval-Útsýn fleiri gististaði á hverju ári. 

Vatnasport, verslunarferðir, diskótek og barir, allt 

blómstrar á Gran Canaria og Tenerife, áfangastöðum 

okkar í vetur.

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting og íslensk fararstjórn. Verð miðast við að bókað 
sé á netinu. Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Verðdæmi:67.341,- Verðdæmi:86.020,-

Skemmtileg íbúðagisting, skammt frá ströndinni á góðum stað 
á Ensku ströndinni. Góður sundlaugargarður með stórri laug 
og stórum nuddpotti

Skemmtileg íbúðagisting, skammt frá ströndinni á góðum stað 
á Ensku ströndinni. Góður sundlaugargarður með stórri laug 
og stórum nuddpotti

m.v. 2 með 1 barn í smáhýsi með 1 svefnherbergi í 1 viku 14. 
janúar. Verð á mann m.v. tvo fullorðna í stúdíó í 1 viku: 71.862,-

m.v. 2 með 1 barn í íbúð með 1 svefnherbergi og morgunverði 
í 1 viku 14. janúar.  Verð á mann m.v. 2 fullorðna í íbúð með 1 
svefnherbergi og morgunverði í 1 viku: 93.664,-

Ódýrustu sætin bókast fyrst!

Paraiso Almendros Barbacán Sol

Vetrarfrí á Kanarí
Þú sérð ekki eftir því
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Þ
egar Samfylkingin gekk inn í núverandi stjórnarsam-
starf hafði hún á vissan hátt tekið fyrri stöðu Fram-
sóknarflokksins sem fólst í því að geta samið af nokkr-
um styrk til beggja handa. Í ljósi reynslunnar var því 
rökrétt að álykta á þá leið að vinstri vængur Samfylk-

ingarinnar væri líklegur til að ókyrrast á úthallandi kjörtímabili. 
Það gerðist gjarnan með stuðningsmenn Framsóknarflokksins 
þegar hann var af sömu stærð. Þetta á eftir að koma í ljós.
Nú þegar ríkisstjórnarsamstarfið er rétt rúmlega ársgamalt er 
það á hinn bóginn svo að formaður Sjálfstæðisflokksins sætir 
talsverðri gagnrýni innanbúðar fyrir að hafa gengið til samstarfs 
við Samfylkinguna. Reyndar bar lítið eitt á slíkri gagnrýni við 
upphaf samstarfsins. Á hinn bóginn hefur ekki enn komið upp á 
yfirborðið sams konar innri gagnrýni á formann Samfylkingar-
innar fyrir að verja stjórnarforystu Sjálfstæðisflokksins. Þetta 
er um margt athygli vert í sögulegu samhengi.

Gagnrýnin á formann Sjálfstæðisflokksins er reist á þeirri 
röksemdafærslu að stjórnarsamstarfið hafi bjargað pólitísku 
lífi formanns Samfylkingarinnar og fyrir vikið blómstri bæði 
formaðurinn og flokkurinn í skoðanakönnunum. Rétt er að Sam-
fylkingin hefur bætt sig í síðustu skoðanakönnunum meðan 
samstarfsflokkurinn hefur dalað. En eru þetta gild pólitísk rök 
gegn stjórnarsamstarfi?

Segja má að pólitík sé blanda af þremur gildum: Persónum, 
völdum og málefnum. Gagnrýni af þessum toga er algjörlega 
blind á málefni. Pólitísk umræða á þeim forsendum getur ekki 
leitt til skynsamlegrar niðurstöðu. Síst af öllu er unnt að loka 
augunum fyrir málefnagildunum þegar fjármálamarkaðurinn 
er í jafn miklu uppnámi og raunin er.

Eftir síðustu kosningar var samstarf Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks óráð af tveimur ástæðum: Annars vegar var 
þingmeirihlutinn tæpur. Hins vegar var skynsamlegt að líta svo 
á að valda- og málefnagerjunin innan Framsóknarflokksins ætti 
fremur að fá útrás innan hans en á vettvangi ríkisstjórnarinnar.

Málefnagjáin milli Sjálfstæðisflokks og VG hefði kallað á 
að stjórnarsáttmáli þeirra bæri yfirskriftina: Það sem ekki má 
gera. Þar hefði þurft að njörva niður að ekki mætti koma á nýju 
kerfi sjúkratrygginga, ekki yrðu leyfðir fleiri sjálfstæðir skólar, 
ráðstafanir til að tryggja öryggi landsins væru óheimilar á kjör-
tímabilinu og hagvöxtur með orkufrekum nýiðnaði skyldi stöðv-
aður. Slíkur sáttmáli hefði verið of dýru verði keyptur.

Evrópumálin eru trúlega vafningasamasta mál Sjálfstæðis-
flokksins eins og sakir standa. Stjórnarsáttmálinn bindur hins 
vegar Samfylkinguna við stefnu Sjálfstæðisflokksins í þessum 
efnum. Um skynsemi þess ákvæðis má deila. En á móti því verð-
ur ekki mælt að það gefur Sjálfstæðisflokknum alltént meira 
rými til að glíma við málið á sama tíma og ríflega helmingur 
kjósenda hans styður aðildarviðræður í könnunum.

Að öllu þessu virtu væri við ríkjandi aðstæður pólitískt 
áhættusamara til framtíðar litið fyrir Sjálfstæðisflokkinn að 
hafa Samfylkinguna lausbeislaða í stjórnarandstöðu. Ljóst er 
því að innanbúðargagnrýnin á formann Sjálfstæðisflokksins 
fyrir samstarfið við Samfylkinguna á rætur í einhverju öðru en 
pólitísku viti.

Innanbúðargagnrýni í Sjálfstæðisflokknum:

Pólitískt óvit
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

– með þér alla leið 
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Eftir Helgu Jónsdóttir 

Norðurlöndin hafa sérstöðu í 
hópi ríkja heims. Velmegun 

er almennari en annars staðar, 
félagslegur jöfnuður og jafnrétti 
meira, menntunarstig hátt, 
blómstrandi menningarlíf og 
áhersla á virðingu fyrir náttúru og 
umhverfi. Gegnsæi og jafnræði í 
stjórnkerfi og stjórnsýslu er meira 
en annars staðar. Þegar Þróunar-
stofnun Sameinuðu þjóðanna 
(UNDP) ber saman lífsgæði landa 
á milli eru Norðurlöndin í efstu 
sætum ár eftir ár. Gæfa Íslands er 
sú að tilheyra þessum þjóðahópi 
og fá notið stefnu, strauma og 
verka þar. Norðurlandaþjóðirnar 
hafa virka og faglega utanríkis-
þjónustu. Hagsmunamat hjá sér-
fræðingum í öllum löndunum 
hefur verið að þjóðirnar skuli taka 
þátt í samstarfinu og samruna-
ferlinu í Evrópu. Norðmenn hafa 
að vísu tvisvar fellt slíka tillögu 
ríkisstjórnar í þjóðaratkvæða-
greiðslu. Sú niðurstaða er liður í 
því virka lýðræði sem íbúar Norð-
urlandanna búa við. Takist ríkis-
stjórn ekki að færa íbúum nægi-
lega sannfærandi rök fyrir því að 
taka þátt í Evrópusamrunanum 
verður ekki af því. Rökræða um 
þessi mál hefur þó átt sér stað, 
ólíkt því sem verið hefur hér á 
landi. Ég vona að nú sé að verða 
breyting þar á.

Kostir 
Ég held að helstu kostir Evrópu-
sambandsaðildar fyrir Ísland 
felist í því að tryggja áframhald-
andi virkt samstarf við þá sem 
okkur eru skyldastir. Við verðum 
fullgild í sameiginlegri stefnumót-
un á þeim sviðum þar sem Evrópa 
er sterkari sameinuð en skipt í 
einstök þjóðríki. Gagnrýni þess 
efnis að íslensk rödd muni ekki 
heyrast vegna smæðar á sam-
kvæmt minni reynslu ekki við rök 
að styðjast. Sameinuð eru Norður-
löndin sterkt afl á alþjóðavett-

vangi, þau búa sig vel undir 
umræðu, taka fullan þátt í henni 
og njóta þess að stjórn mála heima 
fyrir þykir oftar en ekki til eftir-
breytni. Innan Norðurlandahóps-
ins njóta Íslendingar jafnræðis í 
þeim málum þar sem þeir undir-
búa sig vel og geta lagt þekkingu 
og góða reynslu af mörkum. Fyrir 
íslenskt þjóðfélag er sú þekking-
aröflun og þekkingaryfirfærsla 
sem felst í Evrópusambandsaðild 
mikilvæg. Einangrun lítillar þjóð-
ar, þegar aðrir treysta á samstarf 
og samvinnu, hlýtur að vera 
hættuspil. Landamæri vernda 
ekki hagsmuni þjóðríkjanna þegar 
váin sem að steðjar virðir ekki 
landamæri. Hvernig standa ein-
stök þjóðríki best að vörslu hags-
muna sinna varðandi loftslags-
breytingar og önnur umhverfismál, 
viðskipti með eiturlyf, peninga-
þvætti, hryðjuverk, mansal, klám 
o.s.frv.? Ef undan EES-samstarf-
inu fjarar með stuttum fyrirvara 
gæti staða Íslendinga orðið mjög 
erfið.

Gallar 
Gallar Evrópusambandsaðildar 
sem oftast eru nefndir lúta annars 
vegar að fullveldi Íslands, þ.e. að 
valdið færist til Brussel, og hins 
vegar að stjórn fiskveiða. Ég er 
sannfærð um að við stöndum betur 
vörð um fullveldi okkar og ákvarð-
anatökurétt með fullri þátttöku í 
undirbúningi ákvarðana sem hvort 
eð er hafa áhrif hér á landi. Því 
minni sem einangrun okkar er 
þeim mun betur stöndum 
við vörð um fullveldi og 
stjórn auðlinda. Það eru 
einmitt smáríki, sem 
byggja allt sitt á 
alþjóðlegum viðskipt-
um, sem hafa meiri 
hagsmuni en nokkur 
önnur af skýrum reglum 
í samskiptum.

Það er mikið umhugsun-
arefni fyrir Íslendinga 
hversu dregist hefur 
að koma af stað hjá 
þjóðinni faglegri og 
góðri umræða um 
þessi mál. Í umræð-
unni er þörf á fag-
þekkingu hvort 
heldur er stjórn-
valda, faglegra 
samtaka, 
háskólastofn-
ana eða ein-
staklinga. Fjöl-
miðlar hafa 
hlutverki að 

gegna í að tryggja vandaða grein-
ingu og óhlutdrægni í slíkri 
umræðu. Ein grundvallarspurn-
ingin, sem sjaldan er velt upp, er 
hver Evrópuhugsjónin er. Hvaða 
gildi liggja til grundvallar í ESB 
og aðhyllumst við þau? Þar getum 
við ekki bara horft á einstaka 
þætti heldur heildarmynd. Er eitt-
hvað í sáttmálunum sem kenndir 
eru við Róm, Maastricht eða Kaup-
mannahöfn, sem er okkur öndvert 
eða viljum við halda þeim mark-
miðum sem þar eru tíunduð á 
lofti? Svo getum við velt fyrir 
okkur hagsmunum og ávinningi. 
Munu markmiðin um efnahags-
legan stöðugleika nýtast okkur? 
Er vernd í gjaldmiðilssamstarf-
inu, er lýðræðishugsunin og 
aðhaldið að ríkisvaldi æskilegt? 
Opnar aðildin fleiri möguleika 
fyrir íslenska námsmenn, atvinnu-
líf og menningu?

Ég fagna hvatningu Fréttablaðs-
ins til umræðu um þessi mál. Per-
sónulega lít ég svo á að við eigum 
undanbragðalaust að búa okkur 
undir aðild að Evrópusambandinu. 
Því fyrr sem við náum tökum á því 
sem til aðildar þarf – efnahags-
lega og stjórnskipulega – þeim 
mun farsælli verður framtíðin. 
Eftir engu er að bíða – brýnum 
spurningum verður ekki svarað 
nema í viðræðum um fulla aðild 
Íslendinga að Evrópusambandinu. 
Það þjónar engum tilgangi að velta 
endalaust fyrir sér hvort svörin 
verða þau sem við viljum eða ekki 
– á það verður einfaldlega að 

reyna.

Höfundur er bæjarstýra í 
Fjarðabyggð.

Margt er líkt með skyldum

Eðalbloggið
Einar Ben. Þorsteinsson Eyjublogg-
ari segir frá því á síðu sinni að 
Hallgrímur Thorsteinsson, ritstjóri 
Eyjunnar, hafi gert athugasemdir 
við skrif sín um Egil Helgason, sem 
hann kallar„gullkálf“ Eyjunnar. 
Hallgrímur sér sig knúinn 
til að svara Einari á síðu 
sinni og kvartar yfir því 
að Einar hafi með þess-
um skrifum sínum rofið 
trúnað.

Gullkálfurinn
Í athugasemdum við 
færslu Hallgríms svarar 
Egill sjálfur gagnrýn-
inni og fer ekki dult 
með álit sitt á Ein-

ari. „Hins vegar er ekki launungarmál 
að mér finnst Einar ekki vera höf-
undur af því kalíberi að hann eigi að 
vera á Eyjunni. Ég veit reyndar ekkert 
um þennan dreng, en mér finnst það 
sem hann segir hvorki skemmtilegt 
né markvert. Er hann ekki aðallega 

að skrifa um enska boltann?“ skrif-
ar Egill. Þá er spurning hvort skrif 

Egils um unaðssemdir eyjalífs í 
Grikklandi eða skoðanir barna 
á hinu og þessu séu af meira 
kalíberi en skrif um enska 
boltann. Dæmi hver fyrir sig.

Ekki búnaððí
Meira af trúnaðarsamtölum. 
Dagbókarfærslur Matthíasar 
Johannesen, fyrrverandi 
ritstjóra Morgunblaðsins, 

hafa vakið mikla athygli og þá sér í 
lagi að í færslum sínum skuli Matthí-
as vitna til þess sem menn 
hafa talið sig segja honum í 
trúnaði. Þórarinn Eldjárn 
rithöfundur tekur á 
þessu í ljóði á heima-
síðu Forlagsins undir 
fyrirsögninni Í tilefni 
af dagbók Matthíasar: 
„Feginn varð ég, vitið 
þið, að vera ekki bún-
aððí, að ræða málin 
meira við, Matthías 
í trúnaði.“
olav@frettabladid.is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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É
g ákvað að skella mér 
í hönnunarnám en ég 
var reyndar byrjuð í 
Iðnskólanum í Hafn-
arfirði áður en Rabbi 
dó. Ég lét gamlan 

draum rætast og fór í Listaháskól-
ann því mig langaði alltaf að læra 
hönnun en lífið leiddi mig annað. 
Ég held samt að það séu engar til-
viljanir og ég hafi átt að gera þetta 
allt. Ég fór að kenna fötluðum 
börnum og það var undirbúningur 
undir það sem átti seinna að verða. 
Það er aldrei of seint að fara að 
læra það sem mann langar til og 
nú er ég næstum búin með námið 
þótt ég hafi ákveðið að taka það á 
aðeins lengri tíma en ætlað er því 
mér liggur ekkert á,“ segir Frið-
gerður þegar við setjumst niður 
einn sólríkan dag í sumarbústað 
hennar í Tunguskógi inn af Ísa-
firði.

„Ég er búin með allan verklega 
hlutann og sýndi útskriftarverk-
efnið mitt á Kjarvalsstöðum á 
útskriftarsýningu Listaháskólans 
í vor. Það voru einingar úr bylgju-
pappa sem Kassagerðin fram-
leiddi fyrir mig. Mig vantaði bara 
nokkur eintök en varð að panta 
1.000 stykki í hverjum lit. Ég gerði 
þrjá liti og var því með vörubretti 
á sýningunni með 3.000 einingum 
af pappakössum sem ég hafði ekki 
hugmynd um hvað ég átti að gera 
við. Síðan mætti Eyjólfur í Epal 
við upphaf sýningarinnar og 
bauðst til að kaupa af mér lager-
inn minn.“ Fyrir hönnuð sem er að 
taka sín fyrstu skref er vart hægt 
að hugsa sér meiri viðurkenningu 
og skilrúm Friðgerðar eru nú til 
sölu í Epal og á leið á hönnunar-
sýningar erlendis. 

En hvers vegna skilrúm sem 
lokaverkefni? „Upphaflega hug-
myndin varð til uppi í Listahá-
skóla þar sem margir eru að vinna 
í sama rými og alltaf er verið að 
slást um þau örfáu skilrúm sem til 
eru og eru handónýt og ljót. Ég 
hugsaði því skilrúmin inn í vinnu-
stúdíó en fólk hefur verið að nota 
þau heima í stofu og víðar. Mér 
fannst mikil viðurkenning og heið-
ur að Eyjólfur skyldi kaupa þau af 
mér því hann fylgist vel með og 
fáir hafa jafn mikið vit á hönnun 
og hann.“

Keyrði mig í kaf
Þegar Rabbi greindist með MND 
var þekkingin á sjúkdómnum 
mjög takmörkuð á Íslandi og þau 
Friðgerður helltu sér út í að afla 
sér upplýsinga um þennan ban-
væna taugasjúkdóm. „Ég var á 
kafi í MND-félaginu með Rabba 
því þegar hann greindist var ekki 
til stafur um MND á íslensku,“ 
segir hún. „Ég var svo forvitin og 
vildi vita sem mest um sjúkdóm-
inn þannig að ég fór á fullt í að afla 
mér upplýsinga. Ég þýddi allt það 
efni sem ég komst yfir og gaf út 
tvö blöð á ári í tíu ár um MND. Ég 
setti upp heimasíðu samtakanna 
og gaf út bæklinga sem voru ætl-
aðir heilbrigðisstéttum jafnt sem 
almenningi því fólk vissi ekkert 
hvað þetta var. Ég hellti mér í 
þetta af fullum krafti og tók líka á 
móti nýgreindu fólki og fjölskyld-
um þess.“

Rabbi þjáðist af MND í 18 ár og 
allt fjölskyldulífið snerist um 
sjúkdóm hans. Eftir því sem 
honum hrakaði mæddi meira á 
Friðgerði sem tileinkaði sig 
umönnun eiginmanns síns. Rabbi 
var miklu meira en maki í hefð-
bundnum skilningi því líf hans og 
barátta varð þungamiðjan í lífi 
Friðgerðar. Eiginlega er nánast 
útilokað að svara því en hvernig 
tekst manneskjan á við það þegar 
hún hefur tileinkað líf sitt öðrum 
með þessum hætti og hvað er eftir 
þegar því lýkur?

„Það breyttist allt eftir að Rabbi 
greindist með MND,“ segir Frið-

gerður. „Það er svo skrýtið að ég 
vissi það 27 ára gömul að maður-
inn minn væri að deyja frá mér og 
hann var þá 32 ára. Við vorum svo 
ung en við vissum að frá dauða 
hans var engin undankomuleið. 
Við héldum að þetta yrðu þrjú ár 
og kannski í mesta lagi fimm ár 
sem hann myndi lifa og því fylgdi 
auðvitað mikil sorg. Við vorum 
með þrjá stráka og hann átti eina 
dóttur fyrir en samt leyfði maður 
sér ekki að syrgja af því að lífið er 
hér og nú. 

Ég held að það hafi verið hluti af 
því að ég brann upp að ég lokaði 
inni svona mikla sorg. Maður leyf-
ir henni ekki að koma fram á 
meðan maki manns er enn til stað-
ar. Við vorum ákveðin í að njóta 
hverrar stundar en samt var þessi 
nagandi sorg alltaf undirliggjandi. 
Auðvitað setti þetta sitt mark á 
okkur öll en Ragnar var bara 
nýfæddur þegar pabbi hans var 
greindur. Hann vissi alltaf að 
pabbi hans kæmi til með að deyja 
frá honum, en Ragnar er mjög 
andlega tengdur og var alveg viss 
um að Rabbi færi ekki fyrr en 
hann væri orðinn unglingur.“

Eftir því sem líf Rabba fjaraði 
út þvarr kraftur Friðgerðar. „Ég 
keyrði mig út og eiginlega alveg í 
kaf þremur árum áður en Rabbi 
dó. Það var ágætis tímapunktur 
fyrir mig að hugsa um hvað mig 
langaði að gera. Ég fór í þetta nám 
og held að það hafi bjargað mér 
mjög mikið því námið hefur átt 
hug minn allan. Strákarnir okkar 
eru líka yndislegir og þeir hafa 
veitt mér mikla lífsfyllingu. Þeir 
eru á fullu í tónlistinni og ég fylg-
ist vel með því. Ég elti þá á rokk-
hátíð til Englands í sumar og tók 
yngsta strákinn, sem er fjórtán 
ára, með. Þetta var bara metal í 

tjaldi. Við sáum KISS, Judas Priest 
og fleiri góða sem var mjög gaman. 
Líf mitt snýst því enn að mestu um 
drengina mína og skólann en hann 
er svona „mitt“ ef þannig má að 
orði komast.“

Síðustu árin voru yndisleg
Lát Rabba skildi eftir sig mikið 
tómarúm í lífi Friðgerðar þrátt 
fyrir að þau hafi alltaf vitað hvert 
stefndi og örlög hans væru óum-
flýjanleg. „Fyrstu tvö árin eftir að 
Rabbi dó fannst mér ég alltaf 
þurfa að flýta mér heim og var 
eiginlega ekki róleg neins staðar,“ 
segir hún. „Rabbi átti svo erfitt 
með að vera einn heima seinustu 
árin og mér fannst því svo skrýtið 
að verða einhvern veginn frjáls 
eftir að hann var farinn. Breyting-
in er gífurleg en ég hef verið mjög 
róleg og fer lítið út að skemmta 
mér. Ég þarf að hugsa mikið um 
heilsuna því ég var gjörsamlega 
útbrunnin á sál og líkama og stóð 
ekki í lappirnar. Það lagaðist sem 
betur fer en síðustu árin okkar 
Rabba voru alveg yndisleg. 

Undir svona kringumstæðum er 
það fjölskyldan sem skiptir mestu 
máli þannig að við vorum bara öll 
saman að njóta samvistanna. 
Þegar svona steðjar að þá er okkur 
gefið að geta hugsað um hvað það 
er sem skiptir máli. Ef Rabbi hefði 
farið snögglega hefðum við aldrei 
haft þennan tíma til að njóta þess 
að vera til. Við fengum því kannski 
meiri tíma til að vera saman en 
margir aðrir sem eru lengur í 
hjónabandi,“ segir Friðgerður 
þakklát þrátt fyrir allt.

Hún var bara sautján ára þegar 
þau Rabbi byrjuðu saman en hann 
var fimm árum eldri. „Þó að hann 
hafi dáið ungur bjó ég lengur með 
honum en ég var í foreldrahúsum 

og meira en helminginn af ævinni,“ 
segir hún. „Við erum bæði frá Ísa-
firði og hann að hluta til frá Súg-
andafirði en við kynntumst hérna. 
Ég var bara smástelpa þegar hann 
var byrjaður að spila og fékk alveg 
stjörnur í augun að sjá þessa fínu 
hljómsveit með flotta trommaran-
um. Við vorum vissulega búin að 
taka eftir hvort öðru talsvert 
löngu áður en við byrjuðum 
saman.“

Hannaði sjálf legsteininn
Friðgerður og Rabbi héldu alltaf 
mikilli tryggð við Vestfirði og 
Rabbi var ákveðinn í að fá að hvíla 
í kirkjugarðinum á Ísafirði. „Hann 
var orðinn þreyttur og tilbúinn að 
fara,“ segir Friðgerður þegar hún 
rifjar upp dánardag Rabba í full-
kominni yfirvegun og sátt. „Dag-
inn sem hann dó var byrjað að 

mixa plötuna hans og það voru 
forsetakosningar en þegar hann 
vaknaði um morguninn sagði 
hann: „Þetta verður góður dagur.“ 
Við vissum að þetta væru síðustu 
dagarnir en það er gott að geta 
dáið með því hugarfari að vera 
sáttur. Það er yndislegt og ekki 
öllum gefið þó að þeir fái fleiri 
daga.“ Friðgerður hannaði sjálf 
mjög persónulegan legstein fyrir 
Rabba úr gleri og steini og í honum 
tókst henni að túlka bæði andann 
og efnið á einfaldan og táknrænan 
hátt.

„Mér fannst aldrei annað koma 
til greina en að hanna legsteininn 
hans sjálf því við gerðum allt 
sjálf,“ segir hún. „Rabbi var allan 
tímann heima, dó þar og við vorum 
með kistulagninguna heima. Við 
áttum stóran bíl fyrir fatlaða og 
ókum með hann í kistunni hingað 
vestur. Þetta var allt svo heimilis-
legt hjá okkur þannig að ég gat 
ekki hugsað mér að fá eitthvert 
fyrirtæki til að búa til legstein-
inn. 

Ég teiknaði legsteininn í 
bústaðnum og fór síðan upp í fjall 
til að finna rétta steininn. Ég setti 
hann í kerru og hann var sagaður 
samkvæmt óskum mínum. Síðan 
fékk ég aðstöðu hjá Dagnýju 
Þrastar listakonu og skar og sand-
blés glerið. Að sjálfsögðu naut ég 
faglegrar ráðgjafar en við þetta 
allt fannst mér ég vera að binda 
endahnútinn á þetta ferli. Þetta 
var tilfinningalegt hjá mér og ein-
hver lokapunktur sem skipti mig 
miklu máli. Ég gat ekki þvingað 
fram að gera þennan stein. Þetta 
var bara ferli sem ég þurfti að 
ganga í gegnum til að vaxa frá 
þessu. Það hefur allt sinn tíma, 
efnið og andinn, það þýðir ekkert 
að pressa á eitt eða neitt.“

Ég held að það hafi verið hluti af því að ég brann upp að ég lokaði inni svona 

mikla sorg. Maður leyfir henni ekki að koma fram á meðan maki manns er enn 

til staðar. Við vorum ákveðin í að njóta hverrar stundar en samt var þessi nagandi 

sorg alltaf undirliggjandi.

Hannaði legstein fyrir Rabba
Þjóðin fylgdist með hetjulegri baráttu tónlistarmannsins Rabba við MND-sjúkdóminn sem dró hann til dauða fyrir fjórum 
árum. Friðgerður Guðmundsdóttir, ekkja Rabba, stóð eins og klettur við hlið eiginmanns síns og fylgdi honum fram á síðasta 
dag. Hún segir Lofti Atla Eiríkssyni frá lífinu eftir Rabba en hún er að skapa sér nafn sem hönnuður og fannst ekki annað koma 
til greina en að hanna sjálf legsteininn á leiði eiginmanns síns.

LEGSTEINNINN Friðgerður teiknaði leg-
steininn og fór svo upp í fjall til að finna 
rétta steininn.

FRIÐGERÐUR GUÐMUNDSDÓTTIR Eftir því sem líf Rabba fjaraði út þvarr kraftur hennar. Hún endurskoðaði stöðuna og ákvað að hefja nám í hönnun, ákvörðun sem hún er 
mjög sátt við enda hafi námið átt huga hennar allan. MYND/LOFTUR ATLI  
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L
óa er 29 ára og Árni er 
26. Hann er iðulega 
kallaður Árni Plús-
einn. Þau eru búin að 
vera saman í þrjú ár. 
Fyrir utan að syngja 

með FM Belfast teiknar Lóa 
skrípó, meðal annars teikni-
myndasögur sem hafa að undan-
förnu birst í auglýsingum Strætós. 
Lóa afgreiðir á veitingastaðnum 
Santa María en Árni er „bara“ í 
tónlistinni. Þau búa í leiguíbúð í 
101. Þeim hefur aldrei verið boðið 
í Innlit/útlit. 

Þau tvö og Árni Vilhjálms eru í 
FM Belfast en Örvar í múm hefur 
smám saman verið að færa sig 
upp á skaftið innan sveitarinnar. 
Þau syngja öll en Árni plúseinn 
sér um að tónlistin skili sér úr 
tölvunni. Meðlimafjöldi er rokk-
andi, stundum hafa þau verið allt 
upp í átta á sviðinu. Stofnun 
hljómsveitarinnar átti sér stað 
skömmu eftir að Árni og Lóa byrj-
uðu saman.

„Ég hef aldrei þorað að segja 
þessa sögu áður því það á enginn 
eftir að trúa henni,“ segir Árni um 
það hvernig þau Lóa kynntust. 

„Ég var í Sirkusportinu að gera 
lög fyrir fimm hundruð kall. Fólk 
kom og talaði í míkrófón og svo 
bjó ég til lag úr því og setti á 
disk.“ 

„Vinur minn var á næsta bás að 
selja DVD og teiknimyndasögur 
og píndi mig til að láta hann gera 
lag fyrir mig,“ segir Lóa. „Ég á 
lagið enn þá en það er satt að segja 
ekkert spes!“

„Svona viku seinna sáumst við 
aftur í Bónus á Laugavegi,“ segir 
Árni. „Og Árni Vilhjálms var með 
mér og fór að rugla í mér enda 
höfðum við verið að ræða hana.“

„Árni Vil fór að labba eitthvað 
geðveikt nálægt fyrir aftan mig 
og kalla á Árna og benda eitt-
hvað,“ segir Lóa. „Ég var á leið-
inni að fara að kaupa mér ógeðs-
lega mikið af nammi, alveg 
barnaafmælisskammt, en hætti 
við út af þeim og endaði með að 
kaupa bara eina krukku af sykur-
lausri bláberjasultu. Þessi sulta 
var til í tvö ár inni í ísskáp.“

„Við vorum farin að búa saman 
nokkrum mánuðum seinna og það 
var ég sem kláraði úr sultukrukk-
unni!“ segir Árni.

Prósentur af nælu

Árni var hættur að drekka áður 
en hann kynntist Lóu. Af hverju 
eru allir svona miklar fyllibyttur 
hérna?

„Er þetta ekki alls staðar 
svona?,“ spyr Árni á móti. „Síð-
asta vetur þegar við bjuggum Í 
New York sá maður að maður 
getur valið svo rosalega mikið. 
Þetta er svo stór heimur. Hér ertu 
bara með Laugaveginn og allir 
deila því áhugamáli. En ætli 
maður sé ekki bara vinnualki í 
staðinn. Tónlistin er bara það 
skemmtilegasta sem ég veit.“

„Hann var alveg kominn með 
„cabin fever“ þarna úti,“ segir 
Lóa. „Þegar ég kom einu sinni 
heim úr skólanum var hann búinn 
að innrétta stúdíó inni í ameríska 
fataskápnum. Ég var farinn að 
hafa áhyggjur af honum. Hann 
þurfti kannski að sýna mér þrjú 
lög þegar ég kom heim úr skólan-
um.“  

Árni hefur lengi haft mörg járn 
í eldinum. Játar að kunna lítið sem 
ekkert á hljóðfæri en var byrjað-
ur sextán ára að búa til tónlist 
með tölvu. Hann var á tímabili í 
Motion Boys en er nú auk FM 
Belfast í hljómsveitinni Hair-
doctor sem er að klára plötu um 
þessar mundir. Svo gaf hann 
nýlega út sólóplötu undir lista-
mannsnafninu Hungry and the 
Burger. Plötuna gerði hann með 
forláta skemmtara sem hann fann 
í New York. En hér er FM Belfast 
til umræðu. Fyrir þá sem aldrei 
hafa heyrt í ykkur: Hvernig tón-
list er þetta? 

„Við erum agalega hress hljóm-
sveit,“ segja þau bæði og leggja 
áherslu á hressleikann. „Þetta er 

Kreppa eða 
góðæri, eng-
inn munur
Margir vilja meina að hljómsveitin FM Belfast sé 
næsta útflutningsvara Íslands í poppinu enda hafa 
lögin sem sveitin hefur sent frá sér gefið í skyn að 
eitthvað meiri háttar sé í vændum. Fyrsta plata 
hljómsveitarinnar, How To Make Friends, kemur 
út í október. Dr. Gunni tók hús á Lóu Hjálmtýs-
dóttur og Árna Rúnari Hlöðverssyni, parsins 
sem skipar hljómsveitina með vinum sínum.

Viðkvæðið hjá flott-

ræflunum var: Ég fæ 

bráðum borgað fyr-

ir verkefni – eigum 

við ekki að fara út 

að borða? Og ég var 

bara: Nei nei, eig-

um við ekki bara að 

kaupa baunir og gera 

popp í potti í staðinn, 

ha?

HITTUST Í SIRKUSPORTINU, 
SMULLU Í BÓNUS Árni Plúseinn 
og Lóa í FM Belfast voru farin 
að búa saman nokkrum mán-
uðum eftir að þau hittust fyrst. 
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Árni og Lóa: Hvað er best? 

Besta platan? Hrekkjusvín. 

Besta lagið? Þorparinn.

Bestu tónleikarnir? Árni segir 
Kraftwerk / Lóa segir Tindersticks. 

Besta bókin? Lóa segir A Fun 
Home / Árni segir: hvað er það? 

Besta tímaritið? Árni segir Make 
Magazine / Lóa segir Drawn and 
Quarterly.

Besta bíómyndin? Lóa segir 
Young Poisoners Handbook / Árni 
segir Ghostbusters. 

Besti veitingastaðurinn? Santa 
Maria.  

Bestu kaupin? Bilaður myndvarpi 
sem við fengum í Kolaportinu fyrir 
3.000 kall. Árni lagaði hann og nú 
getum við horft á myndir í bíóstíl 
heima.

Besta tækið? Nintendo DS. 

Besta vefsíðan? Árni segir  www.
createdigitalmusic.com / Lóa segir 
Youtube.

Best í heimi? Kreppan.

rafmagnspopp, en ég hlusta samt 
ekkert á þannig tónlist,“ segir 
Lóa. 

En hvað með næsta skref? Þurfa 
ekki útlendir útgefendur með 
spikfeit veski að stökkva á bandið 
til að koma því á næsta borð í 
meikspilinu?
„Jú, jú,“ segir Árni og dregur 
seiminn. „Við erum samt búin að 
vera að bíða rosalega mikið. Helst 
út af því að einhverjar plötuútgáf-
ur hafa haft áhuga á okkur og vilj-
að gera eitthvað sem hefur svo 
tafist. Í þeim bransa eru allir í 
þunglyndi um þessar mundir. Nú 
erum við á því að gera þetta sjálf 
og drífa bara í því. Til hvers að 
bíða? Samningarnir eru hvort sem 
er orðnir alveg svakalega óhag-
stæðir fyrir listamennina.“

„Þeir vilja fá prósentur ef þú 
selur nælu,“ skýtur Lóa inn í.

„Við ákváðum því bara að gera 
þetta sjálf og ef einhver vill hjálpa 
til, þá frábært,“ botnar Árni.

Barnaspítalinn ókei
Einu sinni var tónlistarbransinn 
einfaldur. Bönd gáfu út plötur og 
fóru í tónleikaferðir. Nú er allt 
upp í loft út af stafrænni dreif-
ingu og nýjum leiðum. Árna og 
Lóu finnst eins og tónlistarfólk sé 
í auga hvirfilbylsins og framtíðin 
eigi eftir að skýrast.

„Fyrir okkur eru tónleikar 
miklu hagstæðari en plötur en við 
þurfum svo sem að gefa eitthvað 
út til að geta spilað, svo þetta 
helst í hendur,“ segir Árni.

En er ekki aðalpeningurinn í að 
selja í auglýsingar?

„Jú, og ég hef gert slatta af því 
þótt það hafi ekki verið hringt í 
dálítinn tíma núna.“ 

„Mér finnst svolítið tæpt að 
selja lög í auglýsingar ef þau hafa 
komið út áður,“ segir Lóa, „Maður 
finnur það bara sjálfur þegar 
maður heyrir eitthvað ... æi!“

„Það skiptir líka máli hver er 
að auglýsa. Ef Barnaspítali 
Hringsins vildi auglýsa með FM 
Belfast þá held ég að það myndi 
ekki skemma neitt fyrir nein-
um.“ 

Reiður yfir pólitík
Listin gengur fyrir hjá Árna og 
Lóu. Hljómsveitin spilaði í Lond-
on í gærkvöld á upphitunargiggi 
fyrir Airwaves. Þaðan liggur leið-
in um Evrópu í stuttan tónleika-
túr. Þau setja upp svip þegar ég 
spyr þau um barneignir. Þær eru 
greinilega ekki á teikniborðinu. 
Lóa og Árni eru heldur ekki fólk 
sem liggur yfir Silfri Egils og 
hefur áhyggjur af stöðu krónunn-
ar. 

„Æi, ég verð alltaf svo reiður 
þegar ég fer að pæla í pólitík því 
mér finnst svo margt asnalegt,“ 
segir Árni. Systir hans er Sam-
fylkingarforkólfurinn Bryndís 
Ísfold og Lóa þolir ekki þegar 
systkinin hittast. „Ég er farin að 
banna þeim að tala um verndun 
gamalla húsa því þau verða alltaf 
svo tryllt.“

Nú er víst bullandi hallæri – 
finnið þið fyrir því?

„Ég hef ekki átt pening í tíu ár 
svo ég finn engan mun,“ játar Lóa. 
„Ég held nú bara að allir séu á 
leiðinni niður á okkar „level“.“

„Það eru meira að segja nokkrir 
jákvæðir punktar við þessa svo-
kölluðu kreppu,“ bætir Árni við. 
„Kolaportið er til dæmis miklu 
skemmtilegra en það var því allir 
eru að hreinsa út úr kompunum.“

„Fólk var leiðinlegra í „góðær-
inu“ og allt var útþynntara,“ segir 
Lóa. „Auglýsingar voru leiðin-
legri og allt var eitthvað lífsstíls 
bla bla. Fólk að kaupa hrogna-
krem á tíu þúsund kall. Ég þekki 
marga flottræfla og ég hef upplif-
að mig sem mjög leiðinlega í mörg 
ár því ég hef ekki viljað lifa um 
efni fram. Viðkvæðið hjá flott-
ræflunum var: Ég fæ bráðum 
borgað fyrir verkefni – eigum við 
ekki að fara út að borða? Og ég 
var bara: Nei nei, eigum við ekki 
bara að kaupa baunir og gera popp 
í potti í staðinn, ha?“

„Framtíðin verður æðisleg,“ 
lýsir Árni yfir af heilhug og Lóa 
er sammála: „Já, og ég mæli með 
að fólk lesi blöðin aftan frá og 
hætti að lesa lengra en að teikni-
myndasögunum. Allt fyrir fram-
an þær er bara eitthvert niður-
drepandi rugl um barnaníðinga og 
kreppu.“
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Ævintýraskáldsagan Hobbitinn 
eftir breska rithöfundinn J.R.R. 
Tolkien kom út þennan dag fyrir 
71 ári. Bókin fjallar um leiðang-
ur hobbitans Bilbó Bagga sem 
hann tekst á hendur með þrett-
án dvergum og galdramannin-
um Gandálfi til Fjallsins eina þar 
sem þeir ætla að endurheimta 
fjársjóð úr höndum drekans 
Smeygins. 

Tolkien reiknaði aldrei með 
því að bókin næði einhverj-
um vinsældum en hann skrifaði 
hana fyrir börnin sín nokkrum 
árum áður en hún kom út. 

Fyrir slysni rataði sagan inn á 
borð hjá starfsmanni útgáfufyrirtækisins George 
Allen & Unwin sem gáfu Hobbitann út árið 1937. 

Í ljós kom að bókin náði vel til 
fullorðinna lesenda ekki síður 
en barna og varð svo vinsæl að 
útgefandinn fór fram á fram-
hald. Tolkien skrifaði þá Hringa-
dróttinssögu. Hann var yfir ára-
tug að koma bókinni saman 
og hugsaði sér hana í upphafi 
sem barnabók í beinu framhaldi 
af Hobbitanum. Þegar leið á 
vinnslu bókarinnar varð hún þó 
á myrkari og alvarlegri nótum. 
Hringadróttinssaga kom út í 
þremur bindum á árunum 1954 
til 55 og náði strax gífurlegum 
vinsældum.

Tolkien settist í helgan stein 
árið 1959 og lést árið 1973 tveimur árum á eftir 
konu sinni Edith. 

MERKISATBURÐIR
1919 Reykjanesviti skemmist í 

jarðskjálfta
1936 Franska herskipið l´Au-

dacieux kemur til Reykja-
víkur en það er næsthrað-
skreiðasta skip í heimi

1963 Eiríkur Kristófersson skip-
herra fær æðstu orðu 
sem Bretar veita erlend-
um mönnum, meðal ann-
ars fyrir björgun breskra 
sjómanna

1985 Óperan Grímudansleikur-
inn eftir Verdi er frumsýnd 
í þjóðleikhúsinu. Kristj-
án Jóhannsson er meðal 
flytjenda

1996 John F. Kennedy yngri 
giftist Caroline Bisset

1964 Malta fær sjálfstæði 
undan yfirráðum Bret-
lands

BILL MURRAY LEIKARI ER 58 ÁRA

„Ég vil ekki vera þessi gaur 
sem muldrar ofan í drykk-

inn sinn á barnum.“

Bill Murray er þekktur fyrir 
að hafa munninn fyrir neðan 

nefið en hann hefur leikið í 
fjölmörgum kvikmyndum, jafnt 

gamanhlutverk sem alvarleg. 
Meðal kvikmynda sem hann 
hefur leikið í eru Groundhog 

Day og Lost In Translation.
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Hobbitinn eftir Tolkien kemur út

Leiðir okkar Atla Heimis lágu fyrst 
saman í landsprófi í Gaggó Vest haust-
ið 1953. Hann var þá fimmtán vetra 
sveinn en bráðger, andlega og líkam-
lega.  Svo mjög að hann var þá þegar 
þjóðkunn persóna. Hann hafði samið  
lag við ljóð eftir Jóhannes úr Kötlum og 
lagið hafði verið spilað í ríkisútvarpinu 
fyrir fréttir. Rödd Péturs Péturssonar, 
þular, sagði djúpum rómi: Lagið er eftir 
Atla Heimi Sveinsson, tónskáld. 

Þar með var Atli Heimir, í augum 
okkar bekkjarfélaganna, stiginn upp á 
Ólympstind þar sem fyrir voru höfuð-
snillingar eins og Jón Leifs, Páll Ísólfs-
son og Sigvaldi Kaldalóns. Síðan er liðin 
meira en hálf öld. Á þeim tíma hefur 
Atli Heimir staðið við fyrirheit æsku-
mannsins um það sem koma skyldi. 
Höfundarverk hans er svo mikið að 
vöxtum og fjölskrúðugt að furðu sætir.  
Að baki býr skapandi hugur, óbilandi 
viljastyrkur og vinnugleði sem spyr 
ekki um umbun við verkalok.

Að loknu stúdentsprófi skildi leiðir 
með bekkjarfélögum. Atli Heimir hélt 
til tónlistarnáms til Kölnar þar sem 
hann nam ekki aðeins handverk tón-
skáldsins og hljómsveitarstjórans held-
ur gerðist handgenginn þýskum kúlt-
úr.  Mínar leiðir lágu til Bretlandseyja 
og Skandinavíu. Það gátu liðið mörg 
ár milli þess að við hittumst. En það 
var ævinlega eins og við hefðum kvatt 
hvor annan í gær. Svona  reynast þau 
vináttubönd, sem menn bindast á ungl-
ingsárum. Uppeldi ólíkra menningar-
heima fær engu um það breytt.

   Þetta var rúmum áratug eftir stríð. 
Þjóðverjar voru að skríða upp úr rúst-
unum og að reyna að koma sálartöt-
rinu í samt lag eftir að hafa tapað glór-
unni í sjálfstortímingaræði nazismans.  
Stundum hef ég heyrt spurningar eins 
og þessar: Af hverju semur hann Atli 
ekki músík eins og Beethoven, Schu-
bert og Schumann? Svarið er: Af því 
að hann er uppi á annarri öld: Öld öfga, 
ofbeldis og tortímingar. Schubert og 
Sveinsson eru ekki samtímamenn. 

   Músík Atla byggir að vísu á því 
besta sem þýsk músíkhefð býður upp á 
- og það er ekki smátt.  En hann er ein-
skis manns attaníossi eða hermikráka. 

Hann er skapandi hugsuður undir aga 
tónlistarformsins og kemur til skila 
sálarháska og tilfinningaróti tvíræðr-
ar tilveru, sem einkennist af ofsa og 
hraða en leitar engu að síður  hjálpræð-
is í hinu fagra og friðsæla. Atli Heimir 
er tónskáld „í anda tímans.”  

   Ég held að það sé nauðsynlegt að 
skilja þetta til þess að skilja Atla. Meist-
ari hans, Günther Raphael, var gyðing-
ur. Helförin var öllum í fersku minni. 
Menntaðasta þjóð Evrópu hafði hrokk-
ið af hjörunum og hrasað út í botnlausa 
villimennsku. Stockhausen, hinn meist-
ari Atla Heimis, skildi þetta aldarfar og 
túlkaði það.  Atli skildi það líka. Og funi 
og fjör æskumannsins bauð ekki upp á 
málamiðlanir. Náin kynni Atla Heimis 
af Pólverjanum Bodan Wodiczko, sem 
var lengi stjórnandi íslensku sinfóníu-
sveitarinnar og kom henni á legg, bætti 
við nýrri vídd um lífsreynslu þeirrar 
kynslóðar sem  á undan okkar fór, og 
varð fórnarlamb hatursins. 

Útkoman hjá Atla varð helst til 
mergjuð og stríð fyrir vanafasta góð-
borgara, íslenska, sem voru vanir að 
líta á músík sem huggun harmi gegn. 
Margir tóku Atla Heimi ekki í sátt fyrr 
en frægð hans barst að utan með tón-
skáldaverðlaunum Norðurlandaráðs 
árið 1976. Upp úr því fór hann að verða 
dús við sína elskulegu þjóð rétt eins og 
Halldór Laxnes að fengnum Nóbels-
verðlaunum tveimur áratugum fyrr.

   Höfundarverk Atla Heimis á meira 
en hálfri öld er ótrúlegt að vöxtum, inn-
taki og formi. Sex sinfóníur, fimm óp-
erur, ballettóratórían Tíminn og vatn-
ið við ljóðabálk Steins Steinarr, tónlist 
fyrir leikhús, þ.m.t. fyrir söngleiki og 
balletta, sónötur, einleikir og tvíleikir, 
kammermúsík, tónlist fyrir ljóðasöng, 
allt frá epískum ljóðabálkum til hinn-
ar lágværu vögguvísu, út í rapp og ról 
og búgívúggí. Ballettinn sem tónskáld-
ið tileinkaði henni Bryndísi um daginn 
er t.d. þannig, að Helgi Tómasson ætti 
fullt í fangi með að færa hann upp með 
sínum úrvalsdönsurum úr öllum heims-
hornum, án þess að bæta við svo sem 
einni anacondaslöngu í corps de ballet.

Atli Heimir er alltaf að koma okkur 
á óvart. Hann býr til kliðmjúk lög við 

vögguvísur og barnagælur; hann syng-
ur angurvær næturljóð, tregablandna 
mansöngva og hástemmda lofsöngva.
Hann heillast af höfuðskáldum og ljær 
ljóðum þeirra vængi. Pablo Neruda, 
Steinn Steinarr, Einar Ben., Jónas Hall-
grímsson, Heinesen, Fagraskógar-
skáldið og margir fleiri. Þessi hispurs-
lausi heimsborgari hefur m.a.s. komið 
upp Fífilbrekkuhópi sem syngur Jónasi 
lof í höfuðborgum heimsins. 

Verk Atla hljóma út um allar trissur: 
í tónleikahöllum og óperuhúsum, í leik-
húsum, á ballettfjölum, í kirkjum og 
guðshúsum, í leikskólum og á torgum 
og gatnamótum. Atli Heimir hefur sama 
hátt á og gömlu meistararnir. Hann 
semur lög eftir pöntun, ýmist fyrir tón-
leikahús eða tónlistarflytjendur. Þetta 
handa Manuelu, hitt handa Áshildi. Það 
er gaman að fylgjast með því hversu 
greiðir gagnvegir liggja milli hins sjö-
tuga framúrstefnumanns og okkar efni-
legustu tónlistarflytjenda af yngstu 
kynslóð. Þar er ekkert kynslóðabil. 

Við vinir Atla, sem höfum reynt að 
fylgjast með honum og ferli hans í rúm-
lega  hálfa öld, höfum svo sem flest-
ir hverjir verið að bjástra við eitt og 
annað, hver eftir sínu upplagi og lund-
arfari. Sumir hafa reynt að stytta sam-
ferðarmönnum stundir á leiksviði eða 
reynt að skerpa skilning þeirra með 
tilskrifum. Aðrir hafa jafnvel reynt 
að breyta þjóðfélaginu til að gera það 
meira spennandi. Flest höfum við þóst 
hafa nóg fyrir stafni og þarflegt að iðja. 
Að lokum hljótum við að spyrja okkur 
sjálf, hvort eitthvað hafi þokast áleið-
is eða hvort við erum öll að lokum til 
ónýtis dauð?

„Nú finnst mér það allt svo lítið og 
lágt sem lifað er fyrir og barist er 
móti“, eins og skáldjöfurinn Einar Ben. 
yrkir í Norðurljósum og Atli Heim-
ir ljær vængi tónlistarinnar. Einhvern 
veginn segir mér svo hugur um að 
löngu eftir að verk okkar hinna eru 
gleymd og grafin, verði enn uppi fólk á 
Íslandi sem rýnir í aldarfar okkar tíma 
með því að hlusta á tónlist Atla Heim-
is.  Og tónlistarflytjendur og unnendur 
sem spreyta sig á að flytja verk hans 
eða njóta þeirra. 

JÓN BALDVIN HANNIBALSSON : SKRIFAR UM ATLA HEIMI SVEINSSON SJÖTUGAN

Tónskáld í anda tímans
TÓNSKÁLDIÐ VIÐ VINNU SÍNA Atli Heimir Sveinsson stendur á sjötugu í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð, hlýhug og vináttu við andlát 
og útför eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður og afa,

Bjarna Hannesar 
Ásgrímssonar
frá Suðureyri v/Súgandafjörð,
Höfðabraut 7, Akranesi.

Auður Minný Árnadóttir
Anna Bjarnadóttir
Sólrún Bjarnadóttir
Benedikt Bjarnason Stella Hjaltadóttir
Anton, Bjarni Ingi, Dagur og Auður Líf.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, bróðir 
og afi,

Jóhann Ólafsson Riba
rafvirkjameistari,

lést á heimili sínu mánudaginn 15. september. 
Útförin fer fram frá Langholtskirkju þriðjudaginn 
23. september kl. 13.00.

María Jóhannsdóttir Börkur Valdimarsson
Carmen Josefa Jóhannsdóttir
Hilmar Bendtsen
Pedro Ólafsson Riba
Íris Barkardóttir Róbert Barkarson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Þóra Rannveig Sigurðardóttir,
Marklandi 2, Reykjavík,

lést á kvennadeild Landspítalans laugardaginn 
13. september.
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju mánudaginn 
22. september kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á líknardeildina 
í Kópavogi og Krabbameinsfélag Íslands.

Sigrún Þórarinsdóttir  Ólafur Þór Kjartansson
Sigurður Þórarinsson
Helga Sigríður Þórarinsdóttir
Edda Ólafsdóttir Rúnar Helgason
Þóra Ólafsdóttir Vignir Óðinsson
Óli Valur Ólafsson
Ásbjörn Þórarinn Sigurðsson
Helga Þóra Siggeirsdóttir
Viktoría og Adam Fannar Vignisbörn.
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Þórey Jónsdóttir kann uppskrift 
að kryddaðri kjötsúpu

Austurrísk gúllassúpa
Kíkt í heimsókn á Café Loka

Rammíslensk veisla 
Nanna Rögnvaldardóttir skrifar

Tilbrigði við 
íslenskan haustmat

HUGLEIÐING UM HAUSTIÐ VINSÆLT HRÁEFNI Á VESTURLÖNDUM
GALDURINN Á BAK VIÐ GÓÐAN CAPPUCCINO VERSLUN SÆLKERANS

Kósíkvöld
Uppskriftir að notalegum stundum



Léttsteikið kjötið og kryddið 
aðeins. Látið vatnið flæða yfir og 
malla í hálftíma. Léttsteikið lauk 
og papriku sem er fyrst skorin í 
fjóra parta. Maukið papriku, 
tómata, tómatpuré og hvítlauk í 
mixara og setjið út í pottinn 
ásamt lauk, teningum og kryddi 
– nema piparnum. Bætið 
gulrótum út í þegar súpan hefur 
soðið í klukkutíma og látið hana 
malla áfram í hálftíma. Setjið 
kartöflurnar út í rétt áður en 
suðunni lýkur. Klippið spínatið út 
í og stráið svarta piparnum yfir 
um leið og súpan er borin fram.  
Hér um allstóra uppskrift að 
ræða.

VERSLUN SÆLKERANS

matur kemur út mánaðarlega með sunnudagsblaði 
Fréttablaðsins. Ritstjórn: Emilía Örlygsdóttir, Roald Eyvinds-
son og Hrefna Sigurjónsdóttir Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Forsíðumynd: Arnþór Birkisson Pennar: Gunnþóra Gunnars-
dóttir, Vera Einarsdóttir, Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, Ragnheiður 
Tryggvadóttir Ljósmyndir: Fréttablaðið Auglýsingar: Bjarni 
Þór Sigurðsson bjarnithor@365.is

SKÝRINGAR Á UPPSKRIFTATÁKNUM:

MATREIÐSLUBÓKIN

Upphaflega var 
þetta austurrísk 
gúllassúpa sem ég 

hef síðan þróað gegnum 
árin,“ segir Þórey bros-
andi. „Ég nota lambakjöt 
í súpuna og leik mér með 

kryddin. Það er til dæmis stutt síðan ég 
fór að setja í hana karrí og þar áður chili-
duft. Grunnurinn er þó alltaf sá sami. 
Paprikan er undirstöðukrydd, 
bæði fersk og í duftformi. Í 
gúllassúpunni voru 
sveppir en þar sem 
tengdapabbi borðar 
þá ekki og flest 
börnin mín eru á 
móti þeim líka þá sleppi 
ég þeim.“ 

Þórey býr í Hlaðhömr-
um í Grafarvogi. Það skýr-
ir nafn súpunnar sem kraum-
ar í pottinum.  - gun

LEIKIÐ MEÐ KRYDD
Ilmur af kryddaðri kjötsúpu kætir vitin þegar komið er í dyrnar hjá húsfreyjunni Þóreyju Jónsdóttur 
sem rekur gistiíbúðir undir nafninu Eyjasól með eiginmanni sínum, Jóni Karli Snorrasyni flugstjóra. 

„Maðurinn minn féll alveg fyrir 
þessari súpu og þegar maður 

fær hvatningu þá er gaman að 
eldamennskunni,“ segir Þórey. 

Grunnurinn 
er alltaf sá 

sami en svo 
má breyta 

til með 
kryddi. 

Þegar vindurinn næðir, himinninn gránar og skýin 
skvetta duglega úr sér hefur fólk óneitanlega 
tilhneigingu til að halda kyrru fyrir og njóta 

þeirra þæginda sem í boði eru heima við. Þörfin fyrir 
að láta fara vel um sig magnast oft á þessum árstíma 
og oftar en ekki kemur matur þar við sögu, enda 
skapast hugguleg stemning við að gæða sér á heitum 
sælkeradrykk eða halda huggulegt matarboð fyrir vini 
og fjölskyldu.

Haustið er uppskerutími og þá eru kistur og 
kæliskápar margra stútfull af ýmsu góðgæti úr 
garðinum. Rótargrænmetið er kjörið í ylvolga 
kjötsúpu til að hlýja sér á síðkvöldum og berjaupp-
skeran bragðast vel í ýmiss konar eftirréttum og á rist-
aða brauðið á morgnana. Heitt súkkulaði klikkar ekki 
og til að safna smá fituforða fyrir kaldan veturinn er 
gott að fá sér væna slettu af rjóma út á herlegheitin. 
Auk þess er afar rómantískt að setjast með elskunni 

sinni á kvöldin og bragða á heitu eðalsúkku-
laði eða krydduðu tei.

Haustið býður upp á notalegheit og 
þó svo hinar fallegu hauststillur 

hafi ekki enn látið á sér kræla og 
veðrið hafi fram að þessu verið 
fremur hryssingslegt má 
auðveldlega láta fara vel um sig 
heima við. Þegar húmar að hvet 

ég ykkur því til að stinga tánum í 
þykka sokka og bregða ykkur í 

uppáhalds-joggingbuxurnar og bestu 
peysuna. Útbúið síðan eitthvert 

góðgæti fyrir fjölskylduna, hvort sem það 
er frá grunni eða einfaldlega hitað í ofni, og njótið þess 
að dekra aðeins við ykkur í mat og drykk. Hjúfrið 
ykkur síðan saman undir teppi og horfið á uppáhalds-
myndina ykkar eða spilið saman skemmtilegt spil. 

Þótt veðrið sé nátengt innsta eðli Íslendingsins þá er 
óþarfi að láta sér leiðast eða fara á bömmer, eins og 
maður segir. Gerið frekar það besta úr hlutunum og 
njótið inniverunnar. Njótið þeirra samverustunda sem 
gefast þegar veðrið heldur fólki heima við og menn 
nenna síður að hendast út um víðan völl og „neyðast“ 
til að eyða tíma saman. Sú neyð getur orðið hin 
hreinasta nautn.

NOTALEGHEIT AÐ HAUSTI
Hrefna Sigurjónsdóttir skrifar

HAMRASÚPA SEM LEIKUR VIÐ BRAGÐLAUKANA
2 kíló lambakjöt í 
bitum
Ólívuolía til að steikja 
úr
10 gulrætur 
3 laukar
3 paprikur rauðar
3-5 hvítlauksrif 
(kínverskur hvítlauk-
ur)
3-4 dósir tómatar eða 
1 kg íslenskir 
tómatar, léttsoðnir
3-5 tsk. paprikuduft 
McCormic
3-5 tsk. karríduft 
McCormic
2-3 tsk. chiliduft 

McCormic
4 kjötteningar
3 msk. tómatpuré frá 
Himneskri hollustu
2 kg kartöflur soðnar
1 1/2 l vatn
3 dl matreiðslurjómi
2-3 tsk. salt
2 tsk. svartur pipar
1/2 poki spínat

MEÐLÆTI
Rjómi léttþeyttur
Steinselja til skreyt-
ingar
Brokkál soðið
Brauð
Salt og pipar

Hollt 
og gott!
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Í Gallerí Kjöti og Fiskisögu má finna 
mikið úrval af kjöti, fiski og meðlæti en 
verslunin er til húsa á tíu stöðum á Stór-
Reykjavíkursvæðinu. 

„Við leggjum mikla áherslu á gæði,“ 
segir kjötiðnaðarmaðurinn Ingibjörg 
Ingimundardóttir, sem hefur starfað hjá 
versluninni í fimm ár og nefnir dæmi: 
„Nautahakkið er til dæmis sérvalið með í 
mesta lagi þrjú prósent fitu; við bjóðum 
upp á norðlenskt lambakjöt sem er 
bragðmeira en það sunnlenska og ham-
borgararnir okkar eru úr hreinu kjöti. Þá 
notum við hvorki MSG né rotvarnarefni 
svo eitthvað sé nefnt.“ 

Bæði er hægt að fá kjöt og fisk í 
hefðbundnum sem framandi búningi í 
verslununum og auk þess ýmsa tilbúna 
rétti. „Fólk getur fengið allt í matinn á 
einum stað og erum við með fylgivörur 
eins og bakaðar kartöflur, salat til 
steikingar, suðrænt kartöflusalat, 
kartöflugratín og bæði heitar og kaldar 
sósur. Þá erum við með forrétti eins og grafið lamb og naut, laxapaté, sjávarréttarpaté, andalifur, humar og krækling 
en auk þess eftirrétti eins og súkkulaðisouffle, súkkulaðimús, gulrótarköku, franska súkkulaðiköku og expressó-
köku,“ segir Ingibjörg. Í hillum verslunarinnar má síðan finna olíur, grjón og fleira til eldamennskunnar. 

Gallerí Kjöt og Fiskisaga
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Sigríður Gunnarsdóttir, höfundur bókarinnar Sæl-
keraferð um Frakkland, hefur lengi verið búsett í 
Frakklandi. Hún veit að Frakkar finna hamingjuna í 
matargerð og verja löngum og góðum stundum við 

matborðið með fjöl-
skyldu og vinum. 

Í bókinni býður hún í 
sælkeraferð um öll héruð 
Frakklands, lýsir stað-
háttum, sögu og stemn-
ingu staðanna og ber á 
borð krásir sem eru ein-
kennandi fyrir hvern 
stað. Áhersla er lögð á 
nýtt og ferskt hráefni 
ásamt miklu grænmeti 
sem tónar vel við þægi-
leg og svöl haustkvöld.

Í bókinni eru til dæmis 
uppskriftir að rababara-
tertu, kjúklingasúpu, 

svínasteik í ofni með plómum og rauðkáli, kúrbíts-
súpu með beikoni, fiskisúpu frá Marseille, möndlu-
tertu með jarðarberjum og lambalæri fylltu með 
kryddsmjöri.

Sælkeramatur 
á franska vísu

A Aðal-
réttur E Eftir-

rétturM Með-
læti

Hvunndags
Hvunndags og
til hátíðabrigða

Grænmeti

Smá-
réttir

Drykkir

Fiskur Kökur

D
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Kartaflan er algengasta græn-
metið á borðum Íslendinga 
og ein mest ræktaða fersk-

vara í heimi. Hún á uppruna sinn 
að rekja til Andesfjalla, 
norðan við Titikaka-
vatn í Suður-
Ameríku, þar 
sem ræktun 
hennar hófst 
fyrir átta til sex 
þúsund árum.

Kartaflan barst 
til Evrópu með 
spænskum og portú-
gölskum landvinninga-
mönnum seint á 16. öld en 
náði ekki vinsældum meðal 
almennings.

Lengi voru kartöflur einungis 
ræktaðar í dýrafóður en þegar 
kornuppskeran brást í Evrópu 
seint á 18. öld hófst skipulögð 

ræktun á þeim til mann-
eldis. Björn Hall-

dórsson í Sauð-
lauksdal var einn 
þeirra fyrstu til 
að rækta kart-
öflur á Íslandi 
og haustið 1760 

fékk hann góða 
uppskeru.
Kartaflan er rík af 

vítamínum og stein-
efnum en meðalstór kart-

afla inniheldur 27 milligrömm af 
C-vítamíni með hýðinu. Einnig 

inniheldur hún B6-vítamín, þíam-
ín, fólínsýru, járn og sink svo eitt-
hvað sé nefnt. Kartöflur eru einnig 
trefjaríkar en ein kartafla með 
hýði getur innihaldið 2 grömm af 
trefjum. 

Kartöflur eru nú algengt hráefni 
í matargerð í Evrópu og í Banda-
ríkjunum en einnig hefur kartöflu-
ræktun aukist í Asíu. Hægt er að 
neyta kartöflunnar á ýmsan hátt 
en nauðsynlegt er að sjóða eða 
steikja hana til að brjóta niður 
sterkjuna.

Hefð er fyrir því að sjóða kart-
öflur með mat hér á landi en þær 
er hægt að matreiða á fjölbreyti-
legan hátt og þeirra er hægt að 
neyta heitra og kaldra. - rat
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HRÁEFNIÐ: Kartöflur

Trefjaríkar og hollar

Ljúffengur cappuccino-bolli tilheyrir hráslagalegum 
haustdögum og er í hugum margra ómissandi. Hann 
er yfirleitt borinn fram í um 150 til 190 millilítra bolla 
og samanstendur af 1/3 af espresso, 1/3 af heitri mjólk 
og 1/3 af mjólkurfroðu. 

Þegar mjólkin hefur verið freydd á hún helst að 
minna á silki og reyna margir að búa til hjarta eða 
laufblað úr froðunni. Auk þess má skreyta hana með 
súkkulaði-spæni eða brúnum sykri.

Flestir drekka cappuccino hvenær dagsins sem er 
og mörgum finnst slíkur bolli góður eftir mat. Ítalir 
láta drykkinn þó ekki inn fyrir sínar varir eftir 
hádegismat og á sumum veitingastöðum þar í 
landi er hann ekki einu sinni afgreiddur til 
ferðamanna eftir þann tíma. 

Í Bandaríkjunum og sums stað-
ar í Evrópu er stundum boðið upp 
á cappuccino með einu, tveimur, 
eða þremur skotum af kaffi en hér 
á landi eru hefðbundin hlutföll oftast 
í boði. - ve

ILMANDI BOLLI FULLUR AF HLÝJU

Flott getur verið að búa til hjarta eða laufblað úr 
froðunni í cappuccino-bolla og skreyta hana með 

súkkulaðispæni eða brúnum sykri. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kartöflur

4

1. Ræktun kartöflunnar hófst fyr ir 
átta til sex þúsund árum. 2. Kart-
afl an er algengasta grænmetið 
á borðum Íslendinga. 3. Nýjar 
kart öflur eru ljúffengar í salöt og 
sneisafullar af vítamínum. 4. Kart-
öflur er gott að baka.

3
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Grænt góðgæti með fiskinum 
að hætti húsráðenda.

UPPSKRIFTIR AÐ NOTALEGUM STUNDUMKósíkvöld

ÞORSKHNAKKI 
fyrir fjóra
1 kg þorskhnakki
1 búnt steinselja
1 búnt kóríander
4 hvítlauksrif
100 g smjör
Salt og pipar eftir smekk

Setjið þorskhnakka í eldfast 
mót. Stráið salti og pipar yfir. 
Saxið hvítlauk fínt, látið hann 
krauma í smjöri á pönnu og 
hellið yfir fiskinn. Saxið fínt 
kryddjurtir og stráið yfir fiskinn. 
Bakið í 10 til 12 mínútur í 
180°C heitum ofni.

MEÐLÆTI FRÁ MÓÐUR 
JÖRÐ
Gulrætur
Sellerírót
Kartöflur

Skerið grænmeti í teninga og 
kartöflur í þunna báta. 
Ólívuolía, salt og pipar eftir 
smekk og blandið öllu saman. 
Setjið í eldfast mót og bakið á 
200°C í 30 til 40 mínútur.

SÆLKERASALAT
Ferskt spínat
Sérrítómatar
Parmesan-ostur

Ólívuolía 
Salt og pipar

Skerið, rífið og blandið saman í 
salatskál.

FRÖNSK SÚKKULAÐI-
KAKA
200 g dökkt súkkulaði
200 g smjör
4 dl sykur
4 egg
1 dl hveiti

Bræðið saman súkkulaði og 
smjör í vatnsbaði. Kælið. Þeytið 
sykur og egg vel saman. 
Blandið öllu saman ásamt 
hveiti. Bakið í 45 mínútur á 
180°C. Borið fram með 
hindberjum, bláberjum og 
brómberjum í skál; vætið með 
örlitlu af nýkreistum lime-safa.

DÝRINDIS FISKUR OG ANNAÐ GÓMSÆTT

Frönsk dásemd sem 
bráðnar í munni.

Kertaljós, ylur og kósí haust-
stemning er aðalsmerki heim-
ilishalds hinna rómuðu gest-
gjafa, Gunnars og Sigríðar.

Bakaðar kartöflur og rótar-
grænmeti í ofni er sælgæti 
með flestum mat.

Þjóðleg kósíheit undir tönn; 
gulur og gómsætur þorskur.

Laugardagskvöld eru uppá-
halds hjá hjónunum Gunnari 
Jónssyni matreiðslumeistara 

og frú hans Sigríði Kjartansdóttur 
í Hlíðunum. Þá gefst tími til að 
vera saman með sonunum þremur 
og njóta alls hins dásamlega sem 
hægt er að gera heima þegar 
haustvindar blása og ekkert fær 
truflað samverustundina.

Fullkomið kósíkvöld fjölskyld-
unnar hefst við fallegt kvöldverð-
arborðið og ýmist bakaðir þorsk-
hnakkar sem kitla bragðlauka, eða 
annað gómsæti, en fiskur er í 
mestu dálæti heimilisfólksins. 
Hollusta er ávallt í hávegum höfð 
og eftir matinn er spjallað saman 
eða tekið í spil yfir dýrindis súkk-
ulaðiköku og berjum. - þlg

Dýrmæt 

Gunnar er yfirmatreiðslumaður á 
Reykjalundi en hér situr hann með frú 

Sigríði og sonunum Gunnari Jökli og 
Kjartani Tindi, en frumburðinn Veigar 

Ölni vantar við matborðið. Labradorinn 
Brúnó stillir sér upp ávallt við hlið 

húsfreyjunnar í von um bita.

stund heima fyrir
Þegar haustlauf skoppa í garðinum og húmar að í náttúrunni er indælt að þjappa 
sér saman í hlýjunni heima með ástvinum yfir dýrindis mat, kertaljósum og upp-
lífgandi samveru. 
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Starfsmaður óskast 
Starfsmaður óskast í úra-og skart-
gripaverslun í 100% starf. Stundvísi, 
snyrtimennska og þjónustulund 
nauðsynleg.

Áhugasamir sendi umsókn á 
unnureir@gmail.com.

Rafsmiðjan ehf. óskar eftir að ráða rafvirkja til 
framtíðarstarfa. Mikil og fjölbreytt verkefni framundan.

 
Hæfniskröfur

 • Meistara eða sveinspróf í rafvirkjun
 • Sjálfstæð vinnubrögð
 • Lipurð í mannlegum samskiptum
 • Stundvísi

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á 
rafsmidjan@simnet.is.

Öllum umsóknum verður svarað.

KONE ehf. leitar eftir mönnum til framtíðarstarfa 
við lyftu-uppsetningar, viðgerðir og eftirlit.

Við sækjumst eftir handlögnum, fjölhæfum mönnum 
sem geta tekist á við fjölbreytt verkefni. Viðkomandi má 

gjarnan hafa menntun eða þekkingu á sviði rafmagns eða 
vélbúnaðar.  

Upplýsingar eru veittar hjá KONE ehf.. í síma 588-1262
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Deloitte er leiðandi þekkingarfyrirtæki með yfir 165.000 starfsmenn á alþjóðavísu. Á Íslandi 
eru starfsmenn um 200 víðsvegar um landið og veitir fyrirtækið þjónustu á sviði endur- 
skoðunar, reikningsskila, skatta- og lögfræðiráðgjafar og fjármálaráðgjafar. Deloitte leitast 
við að bjóða starfsmönnum sínum upp á sveigjanlegan vinnutíma, fjölskylduvænt starfs- 
umhverfi og metnaðarfulla alþjóðlega endurmenntun.

Deloitte leitar að metnaðarfullum einstaklingi, með háskólagráðu og áhuga á eða 
reynslu af upplýsingatækni, til starfa á sviði Áhættuþjónustu Deloitte (Enterprise Risk 
Services).

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði, verkfræði eða 

greinum tengdum upplýsingatækni.
• Þekking/áhugi á verkferlum og innra eftirliti 

fyrirtækja.
• Þekking/áhugi á fjárhags- og 

upplýsingakerfum.
• Fagmannleg og öguð vinnubrögð.
• Gott vald á íslensku og ensku.

Umsókn og ferilskrá, sem inniheldur upplýs- 
ingar um menntun og fyrri störf, sendist fyrir 
30. september nk. á netfangið 
aslaug.gudmundardottir@deloitte.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
mannauðsstjóri, Áslaug Björt Guðmundardóttir, 
í síma 580 3000.

Áhættuþjónusta Deloitte sérhæfir sig í innra eftirliti fyrirtækja, með áherslu á innra eftirlit 
upplýsingakerfa og ráðgjöf um upplýsingaöryggi, ásamt innri endurskoðunarþjónustu. Þjónusta 
deildarinnar er miðuð að því að mæta vaxandi notkun á upplýsingatækni í starfsemi fyrirtækja. 
Áhættuþjónusta Deloitte á Íslandi starfar í alþjóðlegu umhverfi Deloitte. Hjá Áhættuþjónustu 
Deloitte starfar fólk með fjölbreytta menntun, meðal annars á sviði viðskiptafræði, tölvunarfræði, 
verkfræði og stærðfræði.

Viltu skara fram úr?

www.deloitte.is

Deloitte hf
Smáratorgi 3
201 Kópavogur
Sími 580 3000

Félagsþjónustan í 
Hafnarfi rði

Félagsleg liðveisla
Félagsþjónustan í Hafnarfi rði auglýsir eftir starfsfólki í 
félagslega liðveislu fatlaðara samkvæmt lögum um 
málefni fatlaðra nr 59/1992
Sérstaklega vantar starfsfólk í liðveislu fyrir karlmenn 
á öllum aldri. Í boði er sveigjanlegur starfstími utan 
venjulegs vinnutíma.
Starf við félagslega liðveislu gerir kröfu til jákvæðs viðmóts, 
mannúðlegra viðhorfa og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Sjálfstæði og frumkvæði í starfi  eru miklir kostir. 
Um er að ræða lærdómsríkt starf og boðið er upp á 
handleiðslu með starfi nu.

Laun fara eftir kjarasamningi Hafnarfjarðarbæjar 
og verkalýðsfélagsins Hlífar.

Upplýsingar um starfi ð veitir Guðrún Þ. Ingólfsdóttir, 
félagsráðgjafi  í síma 585-5700. Einnig er hægt að senda 

fyrirspurnir á gudruni@hafnarfjordur.is

Félagsleg heimaþjónusta
Óskum eftir hressum og áhugasömum starfsmönnum í 
dagþjónustu hjá Félagsþjónustunni í Hafnarfi rði. 
Helstu verkefni eru að aðstoða þjónustuþega við athafnir 
daglegs lífs, auka færni þeirra og sjálfstæði. Við bjóðum 
starfsmönnum fjölbreytni í starfi , fræðslu og handleiðslu 
og öruggt starfsumhverfi , Í boði er sveigjanlegur starfstími 
og starfshlutföll eru samkomulagsatriði.

Starfi ð gerir kröfu um jákvætt viðmót og góðra 
hæfi leika til mannlegra samskipta. 

Sjálfstæði og frumkvæði í starfi  eru miklir kostir
Við leitum að einstaklingum með félagsliðamenntun 

eða aðra félagslega menntun, reynslu eða mikinn 
áhuga á störfunum.

Laun fara eftir kjarasamningi Hafnarfjarðarbæjar 
og Verkalýðsfélagsins Hlífar.

Upplýsingar um starfi ð veitir Sjöfn Guðmundsdóttir fulltrúi 
heimaþjónustudeild. Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á 

sjofng@hafnarfjordur.is

BÍLAMÁLARI ÓSKAST!
Bílasprautun Sævars óskar eftir að ráða bílamálara.

Upplýsingar í s. 897 3041 eða 568 9620
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SKÓGARHLÍ‹ 12    105 REYKJAVÍK    SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

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

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

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

Fjölbreyttur hópur óskast til starfa í
stórverslun Bauhaus á Íslandi.

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

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

Umsóknarfrestur er til 29. september nk.

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

Nú vantar okkur öryggisver›i, innkaupamenn, sölustjóra og uppstillingarstjóra.

Öryggisver›ir
Öryggisver›ir heyra undir rekstrarstjóra.

Meginverkefni
Öryggisvarsla í versluninni
Eftirfylgni öryggisstefnu Bauhaus
Kynna starfsfólki reglur Bauhaus um öryggismál

Hæfniskröfur
Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
Sjálfstæ› og ögu› vinnubrög›
Gó› samskiptahæfni
Hreint sakavottor› er skilyr›i

Innkaupamenn
Innkaupamenn heyra undir deildarstjóra hverrar deildar.

Meginverkefni
Skönnun á vörum og ver›merkingum
Birg›akönnun og pantanir á vörum deildarinnar

Hæfniskröfur
Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
Sjálfstæ› og ögu› vinnubrög›
Nákvæmni og skipulag er nau›synlegt

Uppstillingarstjóri
Uppstillingarstjóri heyrir undir a›sto›arframkvæmdastjóra. Uppstillingarstjóri
gætir fless ásamt ö›rum a› allar deildir fyrirtækisins uppfylli flær kröfur sem
ger›ar eru til skreytinga og skilta á hverjum tíma.

Meginverkefni
Ger› og uppsetning merkinga, skilta og augl‡singaefnis
Uppsetning efnis vegna söluátaka (bor›ar, klæ›i á kynningarpalla o.fl.)
Uppsetning og vi›hald augl‡singabor›a og fána
Kynna starfsfólki reglur Bauhaus um skreytingar og skilti

Hæfniskröfur
Nám í útstillingum e›a sambærilegt nám er kostur
Reynsla af hli›stæ›u starfi er æskileg
Mjög gó› íslenskukunnátta er nau›synleg
Sjálfstæ› og ögu› vinnubrög›

Sölustjóri í pípulagningadeild
Sölustjóri heyrir undir deildarstjóra.

Meginverkefni
Dagleg stjórnun í samrá›i vi› deildarstjóra
Rá›gjöf og sala til vi›skiptavina
Sta›gengill deildarstjóra

Hæfniskröfur
I›nmenntun sem n‡tist í starfi
Reynsla af stjórnun er kostur
Reynsla af sölumennsku
Hæfni í mannlegum samskiptum
fijónustulund
fiekking á vi›komandi vöru

Sölustjóri í ljósa- og rafmagnsdeild
Sölustjóri heyrir undir deildarstjóra.

Meginverkefni
Dagleg stjórnun í samrá›i vi› deildarstjóra
Rá›gjöf og sala til vi›skiptavina
Sta›gengill deildarstjóra

Hæfniskröfur
I›nmenntun sem n‡tist í starfi
Reynsla af stjórnun er kostur
Reynsla af sölumennsku
Hæfni í mannlegum samskiptum
fijónustulund
fiekking á vi›komandi vöru
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Menntasvið

Hvassaleitisskóli auglýsir eftir kennurum 
í eftirtaldar kennarastöður vegna forfalla :

•  Íþróttakennari 100% staða til 
   1. desember 2008.
•  Kennari í upplýsingamennt ásamt 
   umsjón nemenda í 5. bekk 100% staða.

Hvassaleitisskóli er heilstæður grunnskóli með 240 
nemendur í 1. - 10.bekk.
Vellíðan agi og árangur eru einkunnarorð skólans og 
endurspegla þau stefnu hans og leiðir að helstu mark-
miðum. Lögð er áhersla á greinabundna kennslu og grein-
abundið nám sem tekur mið af fjölbreyttum kennslu-
háttum, samvinnu nemenda og einstaklingsmiðuðu námi. 

Upplýsingar um stöðurnar gefur skólastjóri Hvassaleitis-
skóla Þórunn Kristinsdóttir í síma 570 8800

Á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf er að fi nna 
nánari upplýsingar og umsóknarfrest.  Þar er einnig hægt 
að sækja um.

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

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

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

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

Hvassaleitsskóli
Velferðasvið

   

Leiðbeinandi

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

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

Dagvistin við Vitatorg, Lindargötu 59 óskar eftir að ráða 
leiðbeinanda til starfa.

Helstu verkefni:
•  Stuðningur við félagslega virkni 
•  Leiðbeiningar á vinnustofu.

Hæfniskröfur:
•  Lipurð í mannlegum samskiptum.
•  Áhugi fyrir handavinnu.
•  Samviskusemi og sveigjanleiki.

Dagvistin er opin virka daga frá 8.00 til 16.00. Á dagvistinni fer fram

hjúkrun og virk endurhæfi ng einstaklinga með minnissjúkdóma.

Um er að ræða 80% starf. Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf 
frá 1. október  2008 eða eftir nánara samkomulagi.

Vinnustaðurinn er heimilisleg eining sem leggur metnað sinn í 
gott samstarf og góðan starfsanda.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi  Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar

Nánari upplýsingar veitir  Marta Pálsdóttir deildarstjóri í síma 
411-9466 netfang: marta.palsdottir@reykjavik.is

Starf á lager
Vinnutími virka daga frá kl. 08:00-18:00.

Unnið er annan hvern laugardag

• Starfssvið:
Öll almenn lagerstörf.

• Hæfniskröfur:
Þjónustulund og heiðarleiki.

Reynsla úr sambærilegu starfi er kostur.

Lyftarapróf er æskilegt.

Umsækjendur þurfa að vera 25 ára eða eldri.

Afgreiðslustarf á kassa og aðstoð í deildum
Vinnutími virka daga frá kl. 08:00-18:00.

Unnið er annan hvern laugardag.

Möguleiki er á hlutastarfi með vinnutíma

frá kl. 08:00-12:30 eða 13:00-18:00 eða eftir samkomulagi.

• Starfssvið:
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini.

Önnur tilfallandi störf.

• Hæfniskröfur:
Þjónustulund og heiðarleiki.

Tölvukunnátta.

Kaffi Garður - helgarvinna
Við viljum einnig ráða áhugasama einstaklinga

til starfa í kaffiteríu Húsasmiðjunnar/Blómavals 

í Skútuvogi aðra hverja helgi.

Umsækjendur þurfa að vera 18 ára eða eldri.

Viltu vinna á skemmtilegum vinnustað?

Um Húsasmiðjuna
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili byggingarvara á Íslandi og í hópi stærstu fyrirtækja landsins. 
Húsasmiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á boðstólum yfir 100.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um 1000 manns á öllum aldri. Við leggjum mikla áherslu á 
að starfsmenn eigi þess kost að eflast og þróast í starfi.

Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur alla, sem vilja starfa hjá traustu og góðu 
fyrirtæki til að sækja um.
Heilsuefling: Húsasmi›jan og starfsmannafélagi› sty›ja vi› heilsurækt starfsmanna.
Vi›skiptakjör: Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör.
Húsasmi›juskólinn: Vi› rekum skóla sérstaklega fyrir starfsmenn.
Haldin eru um 100 námskei› á ári og námsvísir er gefinn út vor og haust.
Starfsmannafélag: Hjá okkur er öflugt starfsmannafélag sem sér m.a. um skemmtanir 
fyrir starfsmenn og fjölskyldur fleirra, íflróttavi›bur›i og útleigu sumarhúsa.

Húsasmiðjan leitar að starfsfólki í verslun 
Húsasmiðjunnar/Blómavals í Skútuvogi.

Sendið umsóknir til 
Guðrúnar Kristinsdóttur,
gudrunk@husa.is
Einnig er hægt að sækja um 
störfin á heimasíðu 
Húsasmiðjunnar - 
www.husa.is

Íslenska Gámafélagið ehf · Gufunesi 112 Reykjavík 
T (+354) 577 5757 · F (+354) 577 5758 ·www. igf.is 

Íslenska Gámafélagið óskar eftir að ráða til starfa 
starfsmann til að stjórna rekstri félagsins
í Vestmannaeyjum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í star�  t.d. á sviði tækni 
og/eða viðskipta. 
Frumkvæði og metnaður.
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum. 
Víðtæk reynsla af stjórnun nauðsynleg. 
Reynsla af tilboðs- og samningagerð æskileg. 

Rekstrarstjóri hefur yfirumsjón með 
eftirfarandi þáttum: 
Daglegum rekstri í sorpeyðingarstöð. 
Sorphirðu, verktakastarfsemi og hjá gröfufyrirtæki. 
Áætlanagerð og stefnumótun. 
Öll mannaforráð og stjórnun starfsmannamála. 
Upplýsinga� æði og samstarf við y� rmenn
í höfuðstöðvum fyrirtækisins. 

Umsóknir óskast sendar til framkvæmdastjóra 
starfsmannasviðs, Helgu Fjólu Sæmundsdóttur, 
helga@igf.is fyrir 25. september. Nánari upplýsingar 
um star� ð gefur Gísli Guðlausson í Vestmannaeyjum 
í síma: 840-5811

Um fyrirtækið
Íslenska Gámafélagið er ört vaxandi fyrirtæki sem er 

leiðandi a�  í umhver� smálum og veitir heildarlausnir 

í: sorphirðu, götusópun, umhver� shreinsun, hálkueyðingu 

og snjómokstri á sérhæfðum tækjum, tækjaleigu og 

verktakavinnu. Hjá fyrirtækinu starfa 240 starfsmenn 

í fjölmörgum deildum um land allt.

REKSTRARSTJÓRI
VESTMANNAEYJA



SUNNUDAGUR  21. september 2008 7

STARFSNÁM í 
UTANRÍKISÞJÓNUSTUNNI 

Utanríkisráðuneytið óskar eftir umsóknum um 
starfsnám í utanríkisþjónustunni.  Markmið starf-
snámsins er að gefa ungu fólki sem er að hefja 
starfsferil sinn færi á að kynnast störfum utan-
ríkisþjónustunnar.  Um er að ræða tímabilið frá 
janúar til og með júní 2009. Gert er ráð fyrir að 
ráða tvo til fjóra starfsnema og munu þeir starfa á 
sendiskrifstofum Íslands erlendis. 

Kra� st er góðrar kunnáttu í íslensku, ensku og 
Norðurlandamáli, auk þess sem æskilegt er að 
viðkomandi ha�  vald á frönsku, þýsku og eða 
öðrum tungumálum sem geta nýst á þeim starfs-
stöðvum sem í boði verða.   Umsækjendur þurfa 
að hafa lokið a.m.k. B.A. eða B.S. gráðu eða sam-
svarandi námi. Leitað er að duglegum og sam-
viskusömum einstaklingum með góða aðlögunar-
hæfni.   

Starfsnám hjá utanríkisráðuneytinu er launað og 
þiggja starfsnemar laun skv. kjarasamningi ríkisins 
og FHSS. 

Umsóknir með upplýsingum um m.a. menntun, 
starfsreynslu, tungumálakunnáttu, meðmælendur 
og öðrum persónuupplýsingum s.s. símanúmeri og 
heimilisfangi, skulu sendast utanríkisráðuneytinu 
með rafrænum hætti á netfangið starfsnam@mfa.is
fyrir 12 október 2008. Umsóknin gildir í sex mánuði 
og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar veita Hreinn Pálsson og 
Þorbjörn Jónsson hjá utanríkisráðuneytinu. 

www.kopavogur.is og job.is 

KÓPAVOGSBÆR

Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri sem fyrst
 • Leikskólakennari
 • Sérkennsla sem fyrst
Baugur:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi v/sérkennslu
Fífusalir:  570 4200
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólakennari - myndlist, tónlist
 • Leikskólakennari – íþróttasalur
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi, skilastaða
Grænatún:  554 6580
 • Leikskólakennari 50% v/stuðnings
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennarar/leiðbeinendur
 • Sérkennslustjóri, sem fyrst
 • Stuðningsaðili við fatlað barn
 • Aðstoð í eldhús 100%
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi, tímabundið
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennari 
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennari á deild/sérkennsla
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Kynnið ykkur launakjör í 
leikskólum í Kópavogi

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS

Sense er byltingarkenndur vettvangur fyrir stafrænan lífsstíl og stafræna miðlun.
Hjá Sense starfar fjöldi sérfræðinga með áralanga reynslu í sölu og þjónustu á hljóð-, mynd- 
og stjórnkerfum fyrir fyrirtæki og heimili.

Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir forritara á Crestron stjórnkerfum. Með Crestron stjórnkerfum 
eru möguleikarnir nær óendanlegir og hugmyndaauðgi hvers og eins forritara opnar reglulega ný 
tækifæri.

FORRITARI Á CRESTRON STJÓRNKERFI
STARFIÐ
• Hönnun, forritun og prófanir á stjórntölvum og viðmótum, einkum snertiskjám.
• Samtenging við önnur kerfi, s.s. ljós, hita og öryggi.
• Samskipti við viðskiptavini og hönnuði.

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun í tölvunar-, tækni- eða verkfræði æskileg.
• Kunnátta í grafískri vinnslu mikill kostur.
• Þekking á hljóð- og myndbúnaði.
• Gott notendaviðmót, vandvirkni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Áhugasamir sæki um á heimasíðu Nýherja, www.nyherji.is fyrir 30. september nk. 
Nánari upplýsingar veitir Þorvaldur Einarsson, tæknistjóri Sense, thorvaldur@sense.is.

Hjá Nýherja og dótturfélögum starfa í dag um 750 manns. Sérþekking þeirra, metnaður og þjónustulund eru forsendur þess að 
geta skapað viðskiptavinum okkar sérsniðnar og verðmætar lausnir. Með fjárfestingu í þekkingu starfsmanna og starfsumhverfi sem 
einkennist af fagmennsku, samvinnu og sveigjanleika hefur okkur tekist að skapa það forskot sem viðskiptavinir okkar þekkja. 
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Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

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

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

Verksvið og ábyrgð
Umsjón með rekstrartengdum verkefnum 
varðandi viðhald og endurbætur á vélbúnaði 
og framleiðslukerfum álversins. Einnig 
verkefnastjórnun stærri nýverkefna, gerð 
framkvæmda- og fjárhagsáætlana auk 
samskipta við verktaka og framleiðendur 
búnaðar. 

Hvaða kröfur gerum við?
Við leitum að vélaverkfræðingi með nokkurra 
ára starfsreynslu, helst að viðkomandi hafi 
starfað í iðnaðarumhverfi.

Aðrar hæfniskröfur:
� Metnaður
� Góð samskipta- og samstarfshæfni
� Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
� Góð enskukunnátta, bæði í töluðu og 

rituðu máli

Nánari upplýsingar veita Óskar Jónsson, 
framkvæmdastjóri tækni- og umhverfissviðs 
og Rakel Heiðmarsdóttir framkvæmdastjóri 
starfsmannasviðs í síma 430-1000. 

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir
6. október n.k. Þú getur sótt um á vef fyrir-
tækisins, www.nordural.is, sent umsókn þína 
á netfangið umsokn@nordual.is eða póstlagt 
umsóknina merkta: Vélaverkfræðingur.

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

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

Við óskum að ráða vélaverkfræðing til starfa hjá
Norðuráli á Grundartanga

Vélaverkfræðingur

leitar að starfsmanni

Óskum eftir starfsmanni í ræstingu
í stöð okkar í Hafnarfirði.

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

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

Ólafur Jóhannesson olafur@worldclass.is

Ólafur Jóhannesson olafur@worldclass.is

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

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

For further information please contact 

í Hafnarfirði

leitar að starfsmanni

… sem býr yfir framúrskarandi 
þjónustulund, er jákvætt, sýnir 

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

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

og gott ef viðkomandi getur byrjað sem fyrst.

Umsjón með ráðningu hefur Sonja Bergmann 
sonja@worldclass.is

Seltjarnarnesi

Hefur þú áhuga á að vinna 
með ungu fólki og búa til 

hollan og góðan mat? 
Stuðlar,  Meðferðastöð ríkisins fyrir unglinga óskar eftir 
matráðsmanni /konu í fullt starf . Starfi ð felur  m. a. í 
sér meðferðarskyldur enda starfi ð í nánum tengslum við 
starfsfólk og nemendur meðferðastöðvarinnar. 

Viðkomandi þarf að geta eldað hollan og góðan mat,  
hafa áhuga á að vinna með og leiðbeina ungu fólki við 
eldhússtörf  og vera reglusamur og snyrtilegur í umgengni.  

Umsækjendur þurfa að vera stundvísir, geta hvorttveggja 
farið eftir verklagsreglum og jafnframt sýnt frumkvæði og 
sjálfstæði í vinnubrögðum.  

Æskilegt er að umsækjendur geti hafi ð störf sem fyrst. 
Laun skv. kjarasamningi Starfsmannafélags ríkisstofnana.  

Umsóknarfrestur er til og með 5.10.08.  

Umsóknir berist til Stuðla - meðferðarstöðvar ríkisins 
fyrir unglinga, Fossaleyni 17, 112 Reykjavík. 

Umsóknareyðublöð fást á heimasíðu Stuðla, 
www.studlar.is

Nánari upplýsingar veita Sólveig Ásgrímsdóttir, 
solveig@studlar.is og Mímir Völundarson, mimir@studlar.is 

og í síma 530-8800.

Öllum umsóknum verður svarað.

Hátæknifyrirtækið Stjörnu-Oddi leitast eftir að bæta við starfsmanni í söludeild. Viðkomandi fær 
ábyrgð á að stofna til nýrra viðskiptasambanda á nýjum mörkuðum og halda í núverandi viðskiptavini. 
Starfi ð felur í sér nauðsynlegar söluaðgerðir, greiningarvinnu og þátttöku í áætlanagerð. Viðkomandi 
þarf annaðhvort að hafa tækni- eða viðskiptamenntun, hafa góða hæfi leika til að koma upplýsingum 
á framfæri til viðskiptavina og hafa öfl uga árangursmeðvitund. Góð skrifl eg og munnleg enskukunnátta 
er alger nauðsyn. Markaðssetning Stjörnu-Odda fer að mestu fram gegnum netið og einstaka sýningar 
á erlendum vettvangi. 

Viðkomandi þarf að hafa góða hæfi leika til að vera í samskiptum við viðskiptavini, vera vandvirkur og 
samviskusamur. Reynsla af sölumálum er kostur en ekki skilyrði. Við bjóðum: Spennandi verkefni í 
samstarfi  við samstilltan hóp starfsmanna í fyrirtæki sem á sér spennandi framtíðarmöguleika. 
Stjörnu-Oddi framleiðir fyrst og fremst mælitæki, vörur félagsins eru seldar um allan heim, aðallega 
til umhverfi srannsókna og til merkinga á dýrum/fi skum, og einnig til iðnaðarnota.

Umsóknin sendist eigi síðar en 1. október 2008 með tölvupósti “star-oddi@star-oddi.com” eða 
bréfl ega til Stjörnu-Odda, Vatnagörðum 14, 104 - Reykjavík, merkt “Sölumaður”. 
Frekari upplýsingar veitir Sigmar Guðbjörnsson, heimasíða Stjörnu-Odda er www.star-oddi.com.
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Vegna nýrra verkefna og aukinna umsvifa leitum við
nú að forritara með staðgóða menntun í almennri
hugbúnaðargerð og reynslu af .Net og Java forritun.
Sjálfstæð vinnubrögð og góð samskiptahæfni
nauðsynleg. Góð vinnuaðstaða í hópi bestu sérfræðinga
á sviði landfræðilegrar þjónustu hér á landi.
Góð laun fyrir réttan starfsmann.

Nú er að hefjast nýr kafli í sögu fyrirtækisins þar sem
unnið er að uppsetningu á landfræðilegum lausnum
fyrir kröfuharða notendur. 
Hjá Loftmyndum ehf er kappkostað að nota bestu 
fáanlegu lausnir hverju sinni eins og t.d. www.map24.is

Umsækjendur sendi starfs- og námsferilsupplýsingar á 
orn@loftmyndir.is fyrir 1. október 2008. 

Nánari upplýsingar á www.loftmyndir.is

                  Loftmyndir ehf er leiðandi fyrirtæki í öflun 
og vinnslu landfræðilegra gagna hér á landi og hefur
nýlega lokið við að kortleggja Ísland eftir loftmyndum.

Við leitum að fjölhæfum og áhugasömum  framtíðar
starfsmanni í bókhald. Um 50% starf er að ræða. 

Starfssvið:

1. Færsla bókhalds.
2. Tollskýrslugerð
3. Almenn skrifstofustörf.

Æskilegt er að umsækjandi hafi unnið í TOK bókhaldsforrit
og geti byrjað fljótlega. Umsóknum skal skilað fyrir
30.sept. n.k. á póstfangið hegas@hegas.is eða bréflega
beint til fyrirtækisins. 

Hegas ehf. er 20 ára gömul heildverslun, sem sérhæfir sig í
vörum fyrir byggingariðnaðinn.  Hegas býður upp á góða 
vinnuaðstöðu og gott og líflegt starfsumhverfi.

Hegas ehf.
Smiðjuvegi 1, 200 Kópavogur
Sími 567 0010, fax 567 0032
póstfang: hegas@hegas.is

óskar að ráða starfsmann.

Meiraprófsbílstjóri
Okkur vantar meiraprófs/milliprófsbílstjóra til að koma 

framleiðslu okkar úr verksmiðju til viðskiptavina. 

Áhugasamir hafi  samband við Þorstein 6992434 
eða Nikulás 8926472.

Afgreiðslustarf á kassa og aðstoð í deildum
Vinnutími virka daga frá kl. 09:00-19:00, einn virkur frídagur

í viku og unnið aðra hverja helgi frá 12:00-19:00

eða samkvæmt samkomulagi.

Möguleiki er á hlutastarfi

eftir samkomulagi.

• Starfssvið:
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini.

Önnur tilfallandi störf.

• Hæfniskröfur:
Þjónustulund og heiðarleiki.

Tölvukunnátta.

Umsækjendur þurfa að vera 18 ára eða eldri.

Viltu vinna á skemmtilegum vinnustað?

Um Húsasmiðjuna
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili byggingarvara á Íslandi og í hópi stærstu fyrirtækja landsins. 
Húsasmiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á boðstólum yfir 100.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um 1000 manns á öllum aldri. Við leggjum mikla áherslu á 
að starfsmenn eigi þess kost að eflast og þróast í starfi.

Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur alla, sem vilja starfa hjá traustu og góðu 
fyrirtæki til að sækja um.
Heilsuefling: Húsasmi›jan og starfsmannafélagi› sty›ja vi› heilsurækt starfsmanna.
Vi›skiptakjör: Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör.
Húsasmi›juskólinn: Vi› rekum skóla sérstaklega fyrir starfsmenn.
Haldin eru um 100 námskei› á ári og námsvísir er gefinn út vor og haust.
Starfsmannafélag: Hjá okkur er öflugt starfsmannafélag sem sér m.a. um skemmtanir 
fyrir starfsmenn og fjölskyldur fleirra, íflróttavi›bur›i og útleigu sumarhúsa.

Húsasmiðjan leitar að starfsfólki í afgreiðslustörf á kassa og 
aðstoð í deildum í verslununum í Grafarholti.

Sendið umsóknir til 
Elínar Hlífar Helgadóttur,
starfsmannastjóra,
elinh@husa.is
Einnig er hægt að sækja um 
störfin á heimasíðu 
Húsasmiðjunnar - 
www.husa.is
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Skrifstofustjóri - afleysing

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

sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

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

Laus er til umsóknar tímabundin staða skrifstofustjóra á 
skrifstofu Menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkur-
borgar.

Starfssvið: Umsjón með skrifstofuhaldi sviðsins þ.m.t. móttaka 
og svörun erinda, þjónusta við menningar- og ferðamálaráð 
undir stjórn sviðsstjóra, undirbúningur og frágangur vegna 
funda, undirbúningur og eftirfylgni styrkjaauglýsinga, viður-
kenninga og úthlutana á vettvangi menningarmála, umsjón 
með skjalastjórnun, umsjón með vefmálum, bréfaskriftir og 
ýmis erlend samskipti.

Starfi ð krefst:
• Háskólamenntunar og/eða umtalsverðrar reynslu 
  af skrifstofustörfum.
• Góðrar færni í íslensku og tölvuvinnslu.   
• Þjónustulundar og mikillar færni í samskiptum við
  ólíka hópa fólks.
• Nákvæmni og góðrar tungumálakunnáttu. 

Reynsla af skjalastjórnunarkerfi nu GoPro er nauðsynleg sem 
og reynsla af skrifstofustörfum á vettvangi stjórnsýslunnar. 
Áhersla er lögð á metnað, jákvæðni og sveigjanleika.

Næsti yfi rmaður er sviðsstjóri Menningar- og ferðamálasviðs.  

Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
hlutaðeigandi stéttarfélags. Um er að ræða tímabundna 
ráðningu í allt að eitt ár og þarf viðkomandi að geta hafi ð störf 
eigi síðar en 1. nóvember 2008. 

Nánari upplýsingar veitir: svanhildur.konradsdottir@reykjavik.is 
auk þess sem vakin er sérstök athygli á markmiðum starfs-
manna- og jafnréttisstefnu Reykjavíkurborgar sem er að fi nna 
á www.rvk.is.

Umsóknarfrestur er til og með 3. október nk.  Umsóknir skulu 
sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Menningar- og ferðamálasvið

Framkvæmda- og eignasvið 

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

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

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

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

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

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.  
Sótt er um starfi ð á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”.  -  Verkefnastjóri 
hjá útboðs- og áætlanadeild. 

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

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

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

www.kopavogur.is og job.is 

KÓPAVOGSBÆR

Félagsstarf aldraðra, Gjábakka
 • Starfsmaður í eldhús 65%

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn og   
  unglinga með sérþarfir
 • Aðstoð við heimilisstörf
 • Liðveisla, tilsjón og persónuleg ráðgjöf
 • Barnavernd, tilsjón
Roðasalir – sambýli og dagþjálfun
 • Starfsmenn í dagþjálfun

ÍTK – Íþrótta- og tómstundaráð
 • Kúlan, félagsmiðstöð, forstöðumaður
 • Fönix , félagsmiðstöð, frístundaleiðbeinandi

Íþróttamiðstöðin Versalir
 • Laugarvarsla/baðvarsla karla

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hörðuvallaskóli:
 • Textílkennari, vegna forfalla
 • Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
Kársnesskóli:
 • Forfallakennari í tilfallandi forföll
 • Gangavörður/ræstir 100%
 • Matráður starfsmanna
Salaskóli:
 • Stuðningsfulltrúar - hlutastarf eða fullt starf
Snælandsskóli:
 • Gangavörður/ræstir 100% starf
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl
 • Forfallakennari
 • Dönskukennari 50% starf

LAUS STÖRF

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stéttarfé-
lags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum 
Fossvogi og Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála Eiríksgötu 5, á 
heimasíðu www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH 
við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svar-
að þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Hjúkrunarfræðingur D-s
Hjúkrunarfræðingur í starfslýsingu D-s óskast til starfa á 
lungnadeild A-6 í Fossvogi.  Viðkomandi starfar náið með 
deildarstjóra og er staðgengill hans. Lungnadeildin  er 
eina sérhæfða deild sinnar tegundar á landinu. 
Við leitum eftir metnaðarfullum, reyndum hjúkrunar-
fræðingi sem hefur áhuga á að starfa með samhentum 
hópi fagfólks að uppbyggingu og þróun hjúkrunar á sviði 
hágæslu og meðferðar bráð- og langveikra lungna-
sjúklinga og fjölskyldna þeirra. Góð samskiptahæfni er 
nauðsynleg og reynsla af stjórnun er kostur. Starfshlutfall 
er 80-100% og vinnutími er sveigjanlegur. Boðið er uppá 
einstaklingshæfða aðlögun og skipulagða fræðslu.
Umsóknir berist fyrir 10. október 2008 til Guðrúnar 
Jónsdóttur, deildarstjóra, netfang gudjonsd@landspitali.is 
og veitir hún upplýsingar í síma 543 6677.

Hjúkrunarfræðingur 
Líknardeild aldraðra
Leitum eftir áhugasömum hjúkrunarfræðingi til að taka 
þátt í líknandi hjúkrun aldraðra einstaklinga á Landakoti. 
Starfshlutfall er samkomulag, vaktavinna.
Á deildinni eru níu einbýli. Áhersla er lögð á lífsgæði 
sjúklinga í líknarmeðferð og fjölskyldna þeirra. Unnið er 
eftir hjúkrunarformi einstaklingshæfðrar hjúkrunar og 
verið er innleiða fjölskylduhjúkrun. Teymisvinna er 
mikilvægur þáttur í starfseminni. 
Á öldrunarsviði er mikið gæða og umbótastarf í gangi 
sem starfsmenn eru hvattir til að taka þátt í.
Umsóknir berist fyrir 6. október 2008 til Bryndísar 
Gestsdóttur, hjúkrunardeildarstjóra, netfang bryndisg@
landspitali.is og veitir hún upplýsingar í síma 543 9873.

Læknaritari
Læknaritarar óskast á  geðsvið. Starfshlutfall er 100%.
Geðsvið er áhugaverður vinnustaður með fjölbreytileg-
um verkefnum þar sem áhersla er lögð á þverfaglegt 
samstarf. Starfsandi er góður og samstarfsfólk hvetjandi. 
Viðtöl verða höfð við alla umsækjendur og byggist 
ráðningin á þeim ásamt umsóknum. 
Umsóknir berist fyrir 6. október 2008 til Hallberu Leifs-
dóttur, skrifstofustjóra 34D, Hringbraut, netfang hallalei@
landspitali.is og veitir hún upplýsingar í síma 543 4077.
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Opin hús í dag - kíktu við, tökum vel á móti þér :)

Kirkjuvellir 9 - 221 Hafnarfjörður

Opið hús í dag frá 14:00 - 14:30
Glæsileg 3ja herbergja íbúð í fallegu fjölbýli.
Hvít eldhúsinnrétting, parket á gólfi,
baðherbergi með sturtu og baðkari, tvö góð
svefnherbergi. Útsýni af svölum. Bílageymsla.

31.900.000
3

109 fm

Hjaltabakki 10 - 109 Reykjavík

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

15.900.000
2

77 fm

Framnesvegur 56 - 101 Reykjav.

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

49.500.000
5 fm

179 fm

Gullteigur 4 - 105 Reykjavík

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30

49.900.000
4

147 fm

Klapparhlíð 7- 270 Mosfellsbær

Opið hús í dag frá 14:00 - 14:30

18.900.000
2

64 fm

Marteinslaug 14 - 113 Reykjavík

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

25.900.000
3

106 fm

Þórðarsveigur 4 - 113 Reykjavík

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

29.500.000
4

109 fm

Langholtsvegur 80 - 104 RVK

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30

18.900.000
3

80 fm

Rúmgóð og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð.
Íbúðin er laus nú þegar. Góð áhvílandi lán frá
Íbúðalánasjóði. Hússjóður stendur afar vel.
Íbúðin er á jarðhæð, sérafnotaréttur, pallur.

Nýlega tekið í gegn raðhús þar sem mikið
hefur verið endurnýjað. Á miðhæð er eldhús,
borðstofa og stofa. Efri hæð þrjú herbergi og
bað. Möguleiki á sér íbúð í kjallara. Góð lán!

Glæsileg nýbygging í grónu hverfi. Þriggja
íbúða hús. Íbúðirnar eru á tveimur hæðum. Á
jarðhæð er stofa, borðstofa, eldhús og WC. Á
efri hæð eru þrjú herbergi. Sér inngangur.

13.000.000 áhvílandi frá íbúðalánasjóði!
Falleg og vel skipulögð íbúð. Íbúðin er á jarð-
hæð með afgirtum garði. Sér inngangur. Gott
herbergi, Ljós eldhúsinnrétting. Flísar á gólfi.

Íbúðin er á 4.hæð, lyfta í húsinu. Íbúðinni
fylgir stæði í opinni bílageymslu. Fallegar
dökkar innréttingar. Parket er á stofu og
herbergjum. Flísalagt bað. Góð staðsetning.

Íbúðin er á 4.hæð. Lyftuhús. Stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin er laus. Möguleg skipti á
ódýrari eign. Þrjú góð herbergi. Flísalagt
baðherbergi. Dökk innrétting í eldhúsi.

Laus við kaupsamning! Góð lán fylgja!
Björt og falleg íbúð í 3ja íbúða húsi. Íbúðin er
neðst, lítið niðurgrafin. Tvö góð herbergi.
Eldhús með góðu skápaplássi. Nýlegt bað.

Kristján
Ólafsson

Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

Lárus
Óskarsson

Sölufulltrúi
823 5050

larus.oskarsson@remax.is

Einar Karl
Birgisson
Sölufulltrúi
895 8525

kalli@remax.is

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS
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Hannes og teymi kynna

Hlíðarvegur 51 - 200 KÓP

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30
Fallegt hús í suðurhlíðum Kópavogs
Húsið er nýstandsett að mestu. Allt nýmálað
að innan og öll lýsing hefur verið tekin í gegn.
Sölumaður er Þórdís s: 770 8100

32.900.000
4

91,8 fm

Hlíðarvegur 37 - 200 KÓP

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

31.700.000
4

179,3 fm

Þrastarás 2 - 221 HFJ

Opið hús í dag frá 14:00 - 14:30

0
3

129,5 fm

Aratún - 210 GBR

Bókið skoðun í síma 699 5008

52.900.000
5

137,6 fm

Drápuhlíð - 105 RVK

Bókið skoðun í síma 699 5008

34.900.000
4

110,2 fm

Blásalir 9 - 201 KÓP

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

29.500.000
4

100,2 fm

Fróðaþing 6 - 203 KÓP

Bókið skoðun í síma 699 5008

69.900.000
6

229,6 fm

Ásbúð 82 - 210 GBR

Bókið skoðun í síma 699 5008

69.900.000
6

229,6 fm

Góð hæð með bílskúr að Hlíðarvegi í
Kópavogi. Glæsilegt útsýni. Íbúð nýlega tekin
í gegn. Stór geymsla í sameign.
Sölumaður er Friðfinnur s: 823 8964

Rúmgóð og falleg íbúð með sérinngangi og
stæði í bílageymslu. Húsið stendur á
hornlóð.Vel skipulögð og vönduð eign.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

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

Eignin er laus frá og með 1.október.
Allt parket á íbúð er olíuborin eik. Íbúð er öll
mjög rúmgóð. Eldhús er einstaklega stórt.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Falleg og björt hæð í fjórbýli með sérinngangi.
Stór garður með góðum sólpalli. Frábær
staðsetning.
Sölumaður er Kristín s: 824 4031

Glæsilegt 229 fm. einbýli á einni hæð þar af
36 fm. bílskúr. Eikarparket og náttúrusteinn er
á gólfum og eikarviður er í innréttingum og
hurðum. Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Fallegt tvíbýli í Garðabæ.
Rúmgóðar og bjartar stofur. Fallegur hlaðinn
arinn. Stór garður með verönd.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

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

Hannes
Steindórsson
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

Þórdís  
Hermannsdóttir
Sölufulltrúi
770 8100
thordis@remax.is

Kristín
Skjaldardóttir 
Sölufulltrúi
824 4031
kristins@remax.is

Ingunn
Björnsdóttir 
Sölufulltrúi
698 8080
ingunnb@remax.is

Friðfinnur
Magnússon
Sölufulltrúi
823 8964
fridfinnur@remax.is

Þórarinn
Jónsson
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS
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OPIN HÚS Sunnudag og Mánudag S: 8956107 og 6944700

Laufengi 154 - 112 RVK

Opið hús í dag frá kl 16.00-16.30
SKIPTI Á MINNI EIGN KOMA TIL GREINA.
Glæsilegt og mikið endurnýjað 5 herb.raðhús
með ca 40 fm suðurverönd. Bílskúrsréttur
fylgir. Nýleg eldhúsinnrétting og gólfefni.

35.900.000
5

119,4 fm

Hæðarsel 15 - 109 RVK

Opið hús í dag frá kl 16.30-17.00

64.900.000
8

318,1 fm Bílskúr:já

Hæðarsel 12 - 109 RVK

Opið hús í dag frá kl 17:00 - 17:30

59.500.000
7

226,7 fm Bílskúr: já

Þjórsárgata 9 - 101 RVK

Opið hús mánudag frá kl 17:30 -18:00

33.500.000
3

124,5 fm Bílskúr: já

Lómasalir 8 - 201 KÓP

Opið hús mánudag frá kl 17:30 - 18:00

31.900.000
4

120,9 fm Bílageymsla:já

Sporhamrar 6 - 112 RVK

Opið hús mánudag frá kl 18:30 - 19:00

28.900.000
3

129,6 fm Bílskúr: já

Njálsgata 5 - 101 RVK

Opið hús mánudag frá kl 18:30 - 19:00

28.500.000
3

89,4 fm

Nesvegur 53 - 107 RVK

Opið hús sunnudag frá 16:00 - 17:00

26.900.000
4

68,5 fm

Mjög fallegt og einstaklega vel staðsett
einbýlishús innst í botnlanga með ca 60 fm
bílskúr. Aukaíbúð með sérinngangi er á
neðstu hæð og væri tilvalin til útleigu.

Mjög fallegt og vel umgengið einbýlishús með
bílskúr á grónum stað í Seljahverfinu. 5
svefnherbergi. Húsið er klætt að utan og því
viðhaldslítið. SKIPTI KOMA TIL GREINA.

Glæsileg efri sérhæð með sérinngangi og
bílskúr. Tvö góð svefnherbergi ásamt góðu
skrifstofu/vinnuherbergi innaf hjónaherbergi.
Eldhús er með vandaðri innréttingu.

Mjög rúmgóð og falleg 4ja herbergja
endaíbúð á jarðhæð með afgirtum sólpalli og
stæði í býlskýli á þessum barnvæna stað í
Kópavoginum. Sérinngangur af svölum.

Mjög rúmgóð og björt endaíbúð á 3ju hæð
með bílskúr á þessum barnvæna stað í
Grafarvoginum. Stórir gluggar í eldhúsi og
stofu eru byggðir út og útsýni er frábært.

Rúmgóð og falleg 3ja herbergja íbúð á 2.hæð
í fallegu þríbýlishúsi við Njálsgötu. Í íbúðinni
eru tvö góð svefnherbergi, stór stofa og gott
vinnurými. Baðherbergi er mikið endurnýjað.

Mjög Falleg 3ja herbergja íbúð á neðri hæð í
fjórbýlishúsi með sérinngangi á þessum
vinsæla stað í Vesturbænum. Eignin er ný
máluð og m.a. er ný eldhúsinnrétting og tæki
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OPIÐ
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Hafdís
Rafnsdóttir

Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Birgisdóttir

Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

bergsteinn@remax.is

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabæ - Sími: 520 9595 - www.remax.is
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Birkimelur 8b
107 Reykjavík
Steinsnar frá HÍ og miðbænum

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

Brunabótamat: 15.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.400.000
RE/MAX BÆR kynnir: TIL AFHENDINGAR STRAX, 4ra herb.íbúð i símvirkjablokkinni við Hagatorg.  Blokkin
ný  yfirfarin:  steinuð  að  utan,  gluggar(franskir),  bylgjugler,  sameign,  raflagnir,  geislahiti.   Íbúð  með
upprunalegum innréttingum, dúkur á gólfum og hátt til lofts. Tvískipt stofa með möguleika á sér herbergi.
Lán frá Kaupþing upp á kr. 20,000,000,- getur fylgt. Aukaherbergi í risi sem er í útleigu.  Eign sem vert er
að skoða.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 17:30 til 18:00

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

898-0066

Hraunbær 74
110 Reykjavík
Nýlega standsett með aukaherbergi!

Stærð: 114,6 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1967
Brunabótamat: 19.050.000

Bílskúr: Nei

Verð: 25.300.000
Anddyri  með  flísum  á  gólfi  og  góðum  skápum.  Úr  rúmgóðu  holi  er  gengið  í  önnur  rými  íbúðar.  3
svefnherbergi,  skápar  í  hjónaherbergi.  Eikarinnrétting  í  eldhúsi  og  borðkrókur.  Uppþvottavél  og  ísskápur
fylgja  með  í  kaupum.  Baðherbergi  með  innréttingu,  flísar  á  gólfi  og  veggjum  í  kringum baðkar.  Björt  og
rúmgóð  stofa  með  útgengi  á  vestur  svalir.  Aukaherbergi  í  kjallara  með  aðgengi  að  sameiginlegu
baðherbergi með sturtu, gott til útleigu. Góð sameign og fallegur og vel skipulagður verðlaunagarður.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

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

893-6001

820-8080

Tjarnarmýri 4
170 Seltjarnarnes
Fallegt einbýli á Seltjarnarnesi!

Stærð: 181,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 21.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 55.900.000
Mjög fallegt og sjarmerandi einbýlishús með bílskúr á stórri lóð á þessum vinsæla stað á Seltjarnarnesinu.
Húsið  var  klætt  og endurbætt  að  utan  ca  1999 og málað að utan  2008 og gólfefni  í  eigninni  eru  nýleg.
Skipt  var  um  gler  árið  2001.Á  neðri  hæð  er  forstofa,  eldhús,  stofa,  borðstofa  og  sólstofa.  Vinnuhol  og
þvottahús með sturtu og salerni.  Á efri hæð er baðherbergi, geymsla og 4 svefnherbergi. Þetta er fallegt
og notalegt hús með góðum garði og bílskúr á þessum vinsæla stað í borginni.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17.30-18.00

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

694-4000

895-6107

Suðurgata 9
220 Hafnarfjörður
Falleg sérhæð, sjón er sögu ríkari

Stærð: 103,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1890

Brunabótamat: 16.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
Vel skipulögð 3-4 herbergja neðri sérhæð í tvíbýli við Suðurgötu í Hafnarfirði.  Góð verönd er við húsið með
girðingu. Bílskúrinn er sérstæður og 29,6fm. Húsið er klætt með bárujárni og hefur verið mikið endurbætt
undafarin  ár.  Sérinngangur  er  í  íbúðina  frá  baklóð.  Þetta  er  vikilega  falleg  eign,  mjög  fallegir  gluggar
einkenna húsið.  Verið velkomin í opið hús í dag.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn kl 13:00-13:30

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

897 0798

822 3702
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Verið velkomin í opin hús í dag

Stóriteigur 26 - 270 Mosfellsbær

Opið hús í dag sunnudag kl. 16:00-16:30
Stórt raðhús á þremur hæðum með stórum
nýlegum sólpalli. Alls 5 svefnherbergi auk
spennandi tómstundarýmis í kjallara. Uppl.
gefur Jóhanna Kristín s. 698 7695

43.900.000
5

261,4 fm

Kleppsvegur 122 - 104 RVK

Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30

22.900.000
4

105.5 fm

Unnarbraut 12 - Seltjarnarnes

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

29.900.000
4-5

120,6 fm

Asparholt 7 - Álftanesi

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN

44.900.000
4-5

181,7 fm

Mýrarsel 3 - 109 Reykjavík

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

69.900.000
7

292,9 fm

Sporhamrar 6, 112 Reykjavík

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30

31.400.000
3

139,5 fm Bílskúr: já

Álaþing 14, 203 Kópavogur

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN!

53.900.000
7

255,2 fm Bílskúr: já

Austurberg 20, 111 Reykjavík

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN!

25.900.000
5

162,1 fm Bílskúr: já

LÆKKAÐ VERÐ: Björt og vel skipulög 4ra
herb. íbúð í fjölbýli sem veriið er að taka
algjörlega í gegn að utan á kostnað seljenda.
Uppl. gefur Jóhanna Kristín s. 698.7695

Mjög rúmgóð og skemmtileg 4-5 herb. íbúð á
jarðhæð með sérinngangi í þríbýli á vinsælum
stað. Uppl. gefur Jóhanna Kristín s. 698.7695

LÆKKAÐ VERÐ: Glæsilegt endaraðhús
m/bílskúr og stórum garði m/palli. Fallegar,
ljósar viðarinnréttingar og hurðir. Uppl. gefur
Jóhanna Kristín s. 698.7695

Tekur minni eign uppí! Einbýli með 53 fm
bílskúr og aukaíbúð í kjallara. Eign á þremur
hæður, arin í stofu, hátt til lofts á efri hæðinni,
gott útsýni. Uppl. Dórothea s. 898-3326

Mjög rúmgóð íbúð á jarðhæð, búið að taka
eldhús og baðherbergi í gegn. Nýlegt
gólfefni.Þvottahús innan íbúðar. Nýr 40 fm
sólpallur. Uppl. gefur Dórothea s. 898-3326

Tekur minni eign uppí! Rúmlega fokhelt
tveggja hæða parhús með innbyggðum
bílskúr. Fallegt útsýni yfir að Elliðarárvanti.
Uppl. gefur Dórothea s. 898-3326

Gott áhvílandi lán frá íbúðalánasjóði! Fimm
herbergja íbúð með fallegu útsýni. Þvotthús
innan íbúðar.Tvær geymslur í kjallara, 33,5
fm og 4,2 fm.Dórothea. 898-3326

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

Jóhanna Kristín
Tómasdóttir

Sölufulltrúi
698 7695

jkt@remax.is

Dórothea
Jóhannsdóttir

Sölufulltrúi
898 3326

dorothea@remax.is
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Vertu velkomin á opin hús

Fagrakinn 15 - 220 Hafnarfirðir

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30
Einstaklega falleg íbúð á tveimur efri hæðum í
þrílyftu steinhúsi ásamt bílskúr. Upphituð
innkeyrsla og gróinn garður. Tvennar svalir.
Forkaupsréttur að 2 herb. íbúð á jarðhæð.

39.900.000
5

193,8 fm Edda s.896 6694

Engjasel 84 - 109 Reykjavík

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30

23.900.000
4

138,1 fm Edda s.896 6694

Skúlagata 54 - 105 Reykjavík

Opið hús á mánudag frá 17:30 - 18:00

17.300.000
2

53,9 fm Edda s.896 6694

Njarðargrund 2 - 210 Garðabæ

Rúmgóð neðri sérhæð í góðu tvíbýli.

24.900.000
4 Bókið skoðun

73,6 fm Edda s.896 6694

Sjávargrund 14b - 210 Garðabæ

Glæsilegt raðhús með bílageymslu.

41.900.000
5 Bókið skoðun

191,4 fm Edda s.896 6694

Asparlundur 11 - 210 Garðabær

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

47.900.000
5-6

167,3fm Valur 857-9550

Borgaholtsbraut 15 - 200 Kópav.

Opið hús í dag, Sunnudag frá 15:00 - 15:30

4
156 fm Valur 857-9550

Beykihlíð 6 - 105 RVK

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

87.500.000
6

282,1 fm

Töluvert endurnýjuð íbúð á 1.hæð í góðu
fjölbýli ásamt bílskýli í lokuðu
bílageymsluhúsi. Þvottahús innan íbúðar.
Leiksvæði við hús. Lán frá Íls á 4,6 % vöxtum.

Sjarmerandi íbúð á 3.hæð í nýviðgerðu húsi.
Eldhús með borðkrók. Stór og björt stofa með
útgengi á suðursvalir yfir lokuðum bakgarði.
Friðsæld í miðborginni.

Eldhús og bað nýlega endurnýjuð. Við húsið
er nýbyggður, stór sólpallur og gróinn garður.
Friðsæl og fjölskylduvæn náttúra við lóðar
mörkin. Næg bílastæði. Einstakt tækifæri.

Íbúðin er opin og björt með mikilli lofthæð.
Eldhús endurnýjað á mjög smekklegan máta.
4 rúmgóð svefnherbergi. Tvö baðherbergi.
Tvennar svalir og lokaður garður.

Frábært endaraðhús á flottum stað. Mikið
endurnýjað, gróinn og skjólgóður garður. Vel
við haldið og gott hús. Góð bílastæði og
upphitað plan. Bílskúr.

Gullfallegt einbýlishús á frábærum stað í
Kópavogi. Byggt 2003 á 1200fm lóð.
Vandaðar innréttingar, 3 svefnh. stór stofa
með arin. Hiti í gólfum.

Glæsil. parhús með aukahúsi alls 282,1 fm.
Parhúsið er 200, 1 fm, 4 svefnherb. með 30,5
fm bílskúr. Aukahúsið er 3ja herb. 82 fm að
stærð. Nánari uppl. í GSM: 898 6106

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

Valur 
Blomsterberg

Sölufulltrúi
857 9550

valurblom@remax.is

Edda Hrafnhildur
Björnsdóttir

Sölufulltrúi
896 6694

edda@remax.is

Sigurður
Gunnlaugsson

Sölufulltrúi
898 6106

sg@remax.is
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Laxatunga 67 - 270 Mosfellsbær

Glæsileg 967 fm. endalóð í botnlanga við 
Laxatungu 67 við Leirvogstungu í Mosfellsbæ, 
óhindrað útsýni út á miðjan voginn.  Hægt að 
setja íbúð upp í.

Tilboð

967,50 fm

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Lækjarkinn 5 - 301 Akranes

4.500.000

5709,0 fm

Lóð í landi Brekku, Hvalfjarðarsveit, skipulögð 
frístundabyggð.  Gott útsýni frá lóð.  Seljandi 
er tilbúinn að setja lóðina upp í íbúð á höfuð
borgarsvæðinu.

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Berjabraut 10 - 270 Mosfellsbær

21.900.000  Bygg.ár: 2005
4

83,2 fm

Heilsárshús með miklu útsýni.  4ra herbergja á
 2 hæðum í Kjós.  Falleg náttúra og útsýni yfir 
Hvalfjörðinn.  Eigandi tekur minni eign upp í.

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Skipholt 17 - 105 Reykjavík

47.180.000  Bygg.ár: 1968
4

134,8 fm

Um er að ræða 3 íbúðir og eru þær allar til sý
nis í dag.  Möguleiki á að fá 100% lán á
íbúðina, frá lánastofnum og verktaka.  Einnig 
tekur verktaki minni íbúðir upp í.
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Laufvangur 10 - 220 Hafnarfj.

Opið hús í dag frá 17:00-17:30
 Vel staðsett og mikið endurnýjuð 3ja 
herbergja íbúð í góðu hverfi.  3 leikskólar og 2 
grunnskólar.  Stutt í alla þjónustu.Eigendur 
leita að stærri eign í Hafnarfirði

21.500.000     Bygg.ár: 1968
3

93,10 fm

Drekavellir 42 - 220 Hafnarfj.

Opið hús í dag frá 18:00-18:30

27.200.000   Bygg.ár: 2008
2

109,10 fm

Hjaltabakki 32 - 109 Reykjavík

Opið hús í dag frá 14:00-14:30

18.500.000    Bygg.ár: 1968
4

105,2 fm

Engjasel 84 - 109 Reykjavík

Opið hús í dag frá 15:00-15:30

25.500.000   Bygg.ár: 1977
4

110,3 fm

3ja herbergja íbúðir í fjórbýli, allar með sé
rinngangi.  Yfirtakanleg lán frá Ils, ca. 14 M.
Sérafnotaréttur á neðri hæð og stórar svalir á 
efri hæð.  Frábærar eignir á góðu verði.

4ra herbergja íbúð á efstu hæð, 3 
svefnherbergi, stofa, borðstofa og eldhús er 
opið rými, útgengt á flísalagðar svalir.  Bað
herbergi með tengi fyrir þvottavél.  Lán frá ILS 
sem má yfirtaka.

4ra herbergja töluvert endurnýjuð íbúð á 2. H
æð með stæði í lokuðu bílahúsi. 3 
svefnherbergi.  Barnvænt hverfi og mikið um
gönguleiðir.

Verð:
Herbergi:
Stærð:
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Dalhús 9 - 112 Reykjavík

Opið hús í dag frá 17:00-17:30

29.700.000   Bygg.ár: 1990
4

120,2 fm

4ra herbergja með sérinngangi, rúmgóð stofa, 
útgengt á suðursvalir.  Ris yfir 2. Hæðinni.
Eigendur leita að eign á Selfossi.
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Grundarhvarf 1 - 200 Kópavogur

Opið hús í dag frá 16:00-16:30

62.500.000   Bygg.ár: 1999
3

171,1 fm

Stórglæsilegt parhús á hornlóð með fallegu úts
ýni yfir vatnið.   2 svefnherbergi , innbyggður
bílskúr.  Hægt að setja lóð eða minni eign upp 
í.
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Njálsgata 20 - 101 Reykjavík

Opið hús í dag frá 

24.300.000    Bygg.ár: 1952
3

84,4 fm

Svalbarð 3 - 220 Hafnarfjörður

Opið hús í dag frá

470900.000   Bygg.ár: 1957
8

232,0 fm

3ja herbergja með svölum
3ja herbergja íbúð á efstu hæð með svölum og
 rislofti í miðbænum.  2 svefnherbergi, rúmgóð 
stofa.  Risloft yfir íbúðinni sem er nýtt sem 
geymsluloft í dag.

Rúmgott einbýlishús á 2 hæðum með bílskúr 
og stórum grónum garði í lokaðri götu.  Bílskúr
 fylgir húsinu.  Hægt að setja minni eign upp í.
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Tröllakór 9-11 - 201 Kópavogur

Opið hús í dag frá 18:00-18:30

36.500.000   Bygg.ár: 2007
4

139,60 fm

Kvíslartunga 53 - 270 Mosfellsb.

Opið hús í dag frá 14:00-14:30

47.900.000   Bygg.ár: 2008
7

278,4 fm

Hraunteigur 22 - 105 Reykjavík

Opið hús í dag frá 15:00-15:30

24.900.000   Bygg.ár: 1949
2

68,9 fm

Skipholt 48 - 105 Reykjavík

Opið hús í dag frá 16:00-16:30

34.700.000  Bygg.ár: 1959
5

138,0 fm

4ra herb. endaíbúð á efstu hæð í lyftuhúsi me
ð miklu útsýni,  stæði í bílahúsi.  Áhvílandi ca. 
20 M í erlendu láni frá Frjálsa sem er 
yfirtakanlegt.

Fokhelt parhús á 2 hæðum með innb. bílskúr 
og frábæru útsýni.   Áhvílandi er ca 28. M í
lífeyrissjóðsláni á ca. 5 % vöxtum, hægt að 
setja minni eign upp í.

3ja herbergja íbúð á 1. hæð í 6býli.
Íbúðin er á 1. hæð með svölum  og mikið 
endurnýjuð.  2 svefnherbergi .  Vel staðsett í 
hjarta Laugardalsins með allri sinni þjónustu.

Virkilega vel skipulögð eign með 3 herbergjum
 og 2 stofum.  Lán frá íbúðalánasjóði getur 
fylgt með.  Rúmgóður bílskúr.  Húsið er nýmá
lað að utan.
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Víðihvammur 5 - 200 Kópavogur

Opið hús í dag frá 14:00-14:30
3ja herbergja með sérinngangi
Mikið endurnýjuð íbúð í risi, 2 svefnherbergi, 
rúmgóð stofa,  gott útsýni frá íbúðinni.
Bílskúrsréttur. Skipti á stærri með  4 svefnherb
.

21.500.000  Bygg.ár: 1955
3

74,20 fm

Trönuhjalli 3 - 200 Kópavogur

Opið hús í dag frá 15:00-15:30

24.900.000  Bygg.ár: 1989
3

92,4 fm

Glósalir 7 - 200 Kópavogur

Opið hús í dag frá 16:00-16:30

29.800.000   Bygg.ár: 2001
3

121,6 fm

Baugakór 32 - 201 Kópavogur

Opið hús í dag frá 17:00-17:30

43.900.000  Bygg.ár: 2007
5

153,3 fm

3ja herbergja með stórum herbergjum.
Vel staðsett eign í Suðurhlíðum Kópavogs.
Íbúðin er öll mjög rúmgóð. Gott útsýni frá 
íbúðinni.  Skipti á stærri með  4 svefnherb.

3ja herbergja á 8. hæð
Vel staðsett eign, örstutt í skóla,leikskóla, 
Salalaug og verslanir, stæði í bílahúsi, frábært 
útsýni.  Yfirtakanleg lán frá íbúðalánasjóði,  10
M á 5,1% vöxtum.

Falleg 5herbergja sérhæð 
Mjög vönduð og falleg 5 herbergja neðri 
sérhæð með sérinngangi,  4 svefnherbergi.
Seljandi tekur minni eign uppí.

Skeifan
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Ásdis Ósk 
Valsdóttir 
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja-, og skipasali
863 0402
asdis@remax.is

Verið velkomin á opin hús

863 0402

OPIÐ
HÚS
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Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

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

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

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

Deildarstjórar
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Njálsborg, Njálsgötu 9, sími 551-4860
Sólhlíð, við Engihlíð, sími 551-4870
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólakennarar
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Dvergasteinn, Seljavegi 12, sími 551-6312
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455
Hagaborg, Fornhaga 8, sími 551-0268
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Hálsakot, Hálsaseli 29, sími 557-7275
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995. Einnig 50% staða e.h.
Jörfi , Hæðargarði 27a, sími 553-0347
Klambrar, Háteigsvegi 33, sími 511-1125
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140

Laugaborg, við Leirulæk, sími 553-1325
Njálsborg, Njálsgötu 9, sími 551-4860
Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154
Reynisholt, Gvendargeisla 13, s. 5175560
Sólhlíð, við Engihlíð, sími 551-4870
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Vesturborg, Hagamel 55, sími 552-2438
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810
Öldukot, Öldugötu 19, sími 551-4881. Um er að 
ræða 50% starf e.h.

Aðstoðarmaður í eldhús
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995

Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Álftaborg, Safamýri 32, sími 581-2488
Ásborg, Dyngjuvegi 18, sími 553-1135. Um er að 
ræða 50% stöðu.
Jörfi , Hæðargarði 27a, sími 553-0347

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

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

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

Vaktstjóri á  Pizza Hut: 
Í boði er bæði fullt starf og hlutastarf.

Vakstjórastarfið felst í: stjórnun vakta, þjónustu og 
mannastjórnun í samráði við veitingastjóra. 

Vaktstjórar Pizza Hut fá alþjóðlega stjórnunarþjálfun.  
Hæfniskröfur: Reynsla af þjónustu og stjórnun, þjónustulund, 

samviskusemi, og hæfni í mannlegum samskiptum.
Lágmarksaldur er 25 ár.

Áhugasamir sendi inn umsókn á www.pizzahut.is.
Allar nánari upplýsingar veitir

Leó veitingastjóri á Nordica í síma 865-9691.

Leikskólasvið

Leikskólinn Dvergasteinn, Seljavegi 12, auglýsir 
eftir fl eiri leikskólakennurum og/eða starfsfólki 
með aðra uppeldismenntun eða reynslu.

Dvergasteinn er skemmtilegur leikskóli í gamla vestur-
bænum, þar sem unnið er með mál, málörvun, þjóðsögur 
og ævintýri.  Dvergasteinn er einnig í samstarfi  við Myndlista-
skólann í Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Elín Mjöll Jónasdóttir leikskólastjóri, 
sími: 551 6312, netfang:dvergasteinn@leikskolar.is

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

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

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

Þjónustuliði
Flensborgarskólinn leitar eftir 

þjónustuliða í fullt starf.
Hlutastörf koma einnig vel til greina. Vinnutími er þá á 
tímabilinu 8 - 16 eftir nánara samkomulagi. 

Starf þjónustuliða felst fyrst og fremst í dagræstingu á 
húsnæði skólans og eftirliti með húsnæði og munum. 

Um laun fer eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og SFR 
skv. nánari útfærslu í stofnanasamningi.

Umsóknarfrestur er til 11. október  n.k. Æskilegt að 
viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. Ekki þarf að sækja 
um á sérstökum umsóknareyðublöðum. Umsókn  skal 
senda til Flensborgarskólans í Hafnarfi rði, Póshólf 240 , 
222 Hafnarfi rði, merkt starfsumsókn eða í tölvupósti á 
netfangið fl ensborg@fl ensborg.is . 

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

Nánari upplýsingar gefur Guðrún Ósk Barðadóttir 
þjónustustjóri í síma 6604173 en einnig er hægt að 
fá upplýsingar með fyrirspurn á netfangið fl ensborg@
fl ensborg.is .

Ýmsar upplýsingar um skólann og starfsemi hans er að 
fi nna á heimasíðu hans www.fl ensborg.is .

    Skólameistari

Flensborgarskólinn í Hafnarfi rði
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Vinnustofan Ás
óskar eftir starfsmanni í afl eysingar fram að 

áramótum. Möguleiki er á áframhaldandi starfi  hjá 
félaginu eftir þann tíma. Um er að ræða 100% stöðu 

og æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem 
fyrst. Vinnutími er frá 8.30-16.30 virka daga.

Ás vinnustofa er staðsett í Brautarholti 6. Þar er 
lögð áhersla á að skapa fólki með skerta starfsgetu 

vinnuaðstöðu sem sniðin er að þörfum þess. 
Í Ási starfa um 50 starfsmenn.

Nánari upplýsingar veita Halldóra Þ. Jónsdóttir og 
Valdís Erlendsdóttir í síma 414-0530. Einnig veitir 

starfsmannastjóri upplýsingar í síma 4140500.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.  
Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð og 
upplýsingar um félagið á heimasíðu þess, 

http://www.styrktarfelag.isSkemmtikraftar 
óskast í Jólaþorpið í Hafnarfi rði

Jólaþorpið í Hafnarfi rði óskar eftir 
áhugasömum skemmtikröftum í jólaskapi 

sem vilja skemmta í þorpinu.
Jólaþorpið opnar þann 29. nóvember 

og verður opið allar aðventuhelgar til jóla 
og á Þorláksmessu.

Vinsamlegast hafi ð samband á netfangið 
jolathorp@hafnarfjordur.is eða 

í síma 585-5775.

Skrifstofa menningar- og ferðamála

Menntasvið

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

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

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

Ingunnarskóli 
Skólaliða vantar í Ingunnarskóla
Ingunnarskóli er framsækinn skóli með áherslu á 
sveigjanlega starfshætti, einstaklingsmiðað nám, 
samkennslu árganga og teymisvinnu kennara. List- 
og verkgreinar skipa stóran sess í skólastarfi nu.

Í Ingunnarskóla er samheldinn og öfl ugur hópur sem 
hefur valið sér leiðarljósin virðingu, ábyrgð og vinsemd.

Sjá nánar um skólann á vefsíðunni: www.ingunnarskoli.is

Áhugasamir hafi  samband við: 
Guðlaugu Erlu Gunnarsdóttur, skólastjóra 
gudlaugerla@ingunnarskoli.is eða í síma 6648265
eða Hildi Jóhannesdóttir, aðstoðarskólastjóra
hildur@ingunnarskoli.is eða í síma 7704343
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Löglærður fulltrúi
Óskum eftir að ráða löglærðan fulltrúa til starfa á stofu okkar.  
Um er að ræða fullt starf.  Vinsamlega sendið umsóknir á 
rafrænu formi á lag@lag.is, einnig er hægt að senda um-
sóknir til lögfræðistofunnar, LAG Lögmenn sf, Ingólfsstræti 5, 
101 Reykjavík eigi síðar en 26. september 2008.

ATLI GÍSLASON hrl. - KARL Ó. KARLSSON hrl.
Lögmenn sf.

Snyrtivöruverslunin Andorra
Til sölu er snyritvöruverslunin Andorra í Hafnarfi rði.  
Verslunin er glæsileg snyritvörurverslun og ein sinnar 
tegundar í Hafnarfi rði.  Verslunin hefur verið rekin um 
árabil og selur úrval af þekktum snyrtivörumerkjum og 
tengdum vörum og þjónustu. 

Um er að ræða sjálfan reksturinn og verslunarhúsnæðið.

Allar nánari upplýsingar í síma 544 2400.

Verslanir Offi ce1 á höfuðborgarsvæðinu 
leita að öfl ugum einstaklingum til starfa 

í verslunum sínum. 

Offi ce 1 er framsækið og ört vaxandi fyrirtæki 
sem leggur áherslu á góða þjónustu, jafnt fyrir 
einstaklinga sem og fyrirtæki af öllum stærðar-
gráðum.  Offi ce 1 rekur í dag alls 8 verslanir og 
eru þær í Skeifunni 17, Smáralind, Hafnarfi rði, 
Selfossi, Vestmannaeyjum, Egilsstöðum, Akureyri 
og Ísafi rði.  Einnig starfrækir Offi ce 1 öfl uga 
þjónustudeild fyrir fyrirtæki - fyrirtækjaþjónustu 
Offi ce 1.

Starfssvið
• Sala og þjónusta í verslunum Offi ce 1.

Hæfniskröfur
• Góð íslenskukunnátta er skilyrði.
• Góð tölvukunnátta er kostur, en ekki skilyrði.
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
• Rík þjónustulund og alúð við viðskiptavini.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi .
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsóknir sendist með ferilskrá og mynd í tölvupósti á 
netfangið atvinna@offi ce1.is, umsóknarfrestur er til og 

með 29. september.  

• Lista- og menningarráð Kópavogs auglýsir eftir 
umsóknum um styrki til verkefna /viðburða á 
sviði menningar og lista í Kópavogi. 
Einstaklingar, félagasamtök og stofnanir geta sótt 
um styrki úr sjóðnum.

Umsóknum skal skilað á þar til gerðum umsóknareyðu-
blöðum fyrir 16. október nk.,  ásamt fylgiskjölum.

Eyðublöðin fást á skrifstofu Tómstunda- og menning-
arsviðs Fannborg 2, 2. hæð og á heimasíðu Kópavogs, 
www.kopavogur.is

www.kopavogur.is 

Menningarstarf í KópavogiMenningarstarf í Kópavogi

KÓPAVOGSBÆR

Tilboð óskast 
Tilboð óskast í 3680 Caravelair  500 PP  hjólhýsi,   
árgerð 1999, skemmt eftir umferðaróhapp. Tilboð skilist inná 
heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. ( útboð tjónabíla ) 
í síðasta lagi kl 08.00 að morgni 23. sept. 2008.  Hólhýsið 
er til sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 2  110  
Reykjavík  á opnunartíma ( frá 8.30 til 16.30 virka daga )   

Tilboð óskast 
Tilboð óskast í Tabbert Vivaldi 540 E 2,3 hjólhýsi,   
árgerð 2006, skemmt eftir umferðaróhapp. Tilboð skilist inná 
heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. ( útboð tjónabíla ) 
í síðasta lagi kl 08.00 að morgni 23. sept. 2008.  Hólhýsið 
er til sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 2   110  
Reykjavík á opnunartíma ( frá 8.30 til 16.30 virka daga )   

Menntasvið

Vesturbæjarskóli auglýsir eftir stuðningsfulltrúa 
í 75% stöðu til aðstoðar við drengjahóp.  Þarf 
meðal annars að fylgja þeim í sund og íþróttir

Upplýsingar um stöðuna gefur skólastjóri Vestur-
bæjarskóla Hildur Hafstað í síma 562 2296

Á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 
er að fi nna nánari upplýsingar og umsóknarfrest.  
Þar er einnig hægt að sækja um.

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar
 við viðkomandi stéttarfélög.

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

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

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

Vesturbæjarskóli

STARFSMAÐUR ÓSKAST !

 Við leitum að starfsmanni 
í fullt starf við kven- og barnafatabúð 

sem verslar með
klæðnað í hæsta gæða�okki.

Í boði er fjölbreytt og skemmtilegt framtíðarstarf sem 
felst í vörumóttöku, framsetningu í verslun, afgreiðslu 

og öðru því sem viðkemur daglegum rekstri . 

Leitað er eftir jákvæðum, skipulögðum en þó fyrst og 
fremst þjónustulunduðum einstaklingi. 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á basler@vortex.is

Skipholti 29b - 551 0770 - basler@vortex.is

Til sölu

Styrkir
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Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar, 
mannvirkjaskrifstofu: 
Gervigras á íþróttasvæði Þróttar 
,,Artifi cial Turf Surface “ EES útboð.
Útboðsgögn á ensku verða seld á kr. 2.000, frá þriðju-
deginum 23. september 2008 í síma- og upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur. Opnun tilboða: 11. 
nóvember 2008, kl 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12184

Gervigras á íþróttasvæði Fram. 
,,Artifi cial Turf Surface” EES útboð.
Útboðsgögn á ensku verða seld á kr. 2.000, frá þriðju-
deginum 23. september 2008 í síma- og upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur. Opnun tilboða: 11. 
nóvember 2008, kl 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12185

Nánari upplýsingar er að fi nna á 
www.reykjavik.is/utbod 

VERÐMAT FYRIRTÆKJA
Verðmat, undirbúningur að söluferli, 

rekstrarráðgjöf, viðskiptaþróun.
Þjónusta fyrir meðalstór og minni fyrirtæki.

Sími  896 5486

JARÐVINNA / UPPSLÁTTUR / ÁL-KLÆÐNING / GLUGGAR
TILBOÐ ÓSKAST
Vantar tilboð í jarðvinnu og uppslátt auk klæðningar og ísetningar glugga vegna 1500 m2 iðnaðarhúsnæðis í Desjamýri í Mosfellsbæ.
Húsið verður steypt á staðnum og ál-klætt að utan. Þak verður byggt upp á hefðbundinn máta og klætt með krossviði og síðan pappalagt.

Helstu magntölur eru eftirfarandi:
Jarðvinna  
Gröftur fyrir húsi (notað sem fylling í lóð)  m3 1250
Púði undir hús    m3 1900
Fylling í sökkla    m3 650
Gröftur fyrir lagnir    m 150
Fylling í lóð og meðfram sökklum  m3 1600
Malbik     m2 1250

Uppsláttur/steypa/járn  
Sökklar (annað byrðið) / engin göt dregin frá  m2 105
Veggir (annað byrðið) / engin göt dregin frá  m2 1000
Svalarloft     m2 67
Mottur í plötu (6mm cc15)   m2 870
K10     kg 7000
Holplötur hífðar á (milliloft)   m2 880

Klæðning / Þak / Gluggar  
Stálbitar fyrir þak (11 m pr. stk) (IPE 400)  stk 12
Sperrur (ca. 5m pr. sperra)   stk 304
Krossviður    m2 920
Þakpappi     m2 920
Gluggar + hurðar    stk 89
Þakkantur     m 130
Álklæðning/báruál (op minni en m2 ekki dregin frá) m2 750

Magntölur og teikningar er hægt að nálgast á skrifstofu okkar á Dvergshöfða 27. 
Einnig er hægt að fá teikningar og magntölur sendar í tölvupósti.

Netfang Múr og Mál er murogmal@murogmal.is • Heimasíða Múr og Mál er www.murogmal.is • Sími. 587-5100 • Fax. 587-5110

ÚTBOÐ
Frágangur þaka

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

Grunnskólinn á Egilsstöðum 
Viðbygging og breytingar

Frágangur utanhúss – Frágangur þaka

Verkið felst í útvegun og niðurlögn á þakpappa-
klæðningu á þök Grunnskólans á Egilsstöðum. 
Aðalverktaki verksins er Malarvinnslan ehf. 
Væntanlegur undirverktaki vegna útboðs þessa
verður undir stjórn aðalverktaka.  
Helstu magntölur eru:
Viðsnúin þök með fargi                          1.215 m2

Hefðbundin pappaþök                      1.318 m2

Endurnýjun þaka                                       757 m2

Framkvæmdatími er frá 1. nóvember 2008 til 
10. júlí 2009
Útboðsgögn  fást  afhent  hjá  VSÓ Ráðgjöf, 
Borgartúni 20, Reykjavík og Verkfræðistofu
Austurlands, Kaupvangi 5, Egilsstöðum frá og með
miðvikudeginum 24. september 2008. Einnig er 
hægt að óska eftir gögnum á rafrænu formi með 
því að senda póst á netfangið vso@vso.is
Tilboð verða opnuð á skrifstofu VSÓ Ráðgjafar,
Borgartúni 20, Reykjavík og Verkfræðistofu
Austurlands,  Kaupvangi 5,  Egilsstöðum,
miðvikudaginn 15. október 2008, kl. 11:00. 

Próf í verðbréfaviðskiptum 
2008-2009

Prófnefnd verðbréfaviðskipta stendur fyrir prófum í verðbréfa-
viðskiptum veturinn 2008-2009 sem hér segir: Próf í I. hluta verða 
haldin 1., 5. og 8. nóvember 2008, próf í II. hluta 24., 28. og 31. 
janúar 2009 og próf í III. hluta 25. og 29. apríl, 2. og 6. maí 2009. 
Um prófi n fer samkvæmt reglugerð nr. 633/2003 um próf í verð-
bréfaviðskiptum, með áorðnum breytingum. Öllum er heimilt að 
skrá sig til verðbréfaviðskiptaprófs. 

Prófnefnd verðbréfaviðskipta tekur ákvörðun um efni sem prófað er 
úr á verðbréfaviðskiptaprófi  og semur prófsefnislýsingu, sbr. 3. gr. 
reglugerðar nr. 633/2003. Í prófsefnislýsingu greinir jafnframt up-
plýsingar um leyfi leg hjálpargögn í prófum o.fl ., en lýsinguna má 
nálgast á vefsíðu viðskiptaráðuneytis, www.vidskiptaraduneyti.is 
(Prófnefndir > Prófnefnd verðbréfaviðskipta). Lengd hvers prófs er 
allt að 4 klukkustundir. Um undanþágur frá töku prófa fer skv. 4. gr. 
reglugerðar nr. 633/2003. Einkunnir í einstökum prófum eru gefnar í 
heilum og hálfum tölum frá 0 til 10.  Til þess að standast verð-
bréfaviðskiptapróf þarf próftaki að hljóta a.m.k. 7,0 í meðaleinkunn 
úr þeim prófum sem hann hefur þreytt og skal próftaki hafa lokið 
öllum nauðsynlegum prófum með fullnægjandi árangri innan 
þriggja ára frá því að hann tók fyrsta prófi ð.  Próftaki telst ekki hafa 
staðist einstök próf hljóti hann lægri einkunn en 5,0. Nánari upp-
lýsingar um verðbréfaviðskiptapróf má nálgast á fyrrgreindri vefsíðu 
prófnefndar.

Próftökum verður tilkynnt um nákvæmari tíma- og staðsetningu er 
nær dregur prófunum, sem þreytt verða í húsakynnum á vegum 
Endurmenntunar Háskóla Íslands í Reykjavík.  

Skráning í prófi n fer fram á vefsíðu Endurmenntunar Háskóla 
Íslands, www.endurmenntun.is. Próftakar verða að hafa skráð 
sig og greitt prófgjald minnst einni viku fyrir sérhvert próf. 

Prófgjald er kr. 9.000 fyrir hvert próf.

Reykjavík, 17. september 2008
Prófnefnd verðbréfaviðskipta

Gerðaskóli – Stækkun 2008
Verkfræðistofa Suðurnesja ehf, fyrir hönd 
Sveitarfélagsins Garðs, óskar eftir tilboðum í 
verkið: “Gerðaskóli – Stækkun 2008”.

Verkið felst í uppsteypu viðbyggingu við Gerðaskóla, 
Garðbraut 90, Garði.

Helstu magntölur og stærðir eru eftirfarandi: 
Járn  50.000 kg
Steypa       550 m³
Mót     3400 m²

Þessu verki skal að fullu lokið eigi síðar en 
31. janúar 2009

Útboðsgögn (geisladiskur eingöngu) verða seld á 
skrifstofu Verkfræðistofu Suðurnesja ehf, Víkurbraut 
13, Reykjanesbæ, á kr. 10.000,- frá og með þriðju-
daginn 23.september 2008. Tilboð verða opnuð á 
bæjarskrifstofum sveitarfélagsins Garðs þriðjudaginn 
7. október 2008, kl. 11:00 að viðstöddum þeim sem 
þess óska.

Fyrirspurnir varðandi einstaka liði þurfa að berast 
fyrir föstudaginn 26. september 2008og verður 
þeim svarað í síðasta lagi 30. september 2008.

ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Álftanes áformar að stækka Álfta-
nesskóla. Um  er að ræða 1.600m²  byggingu.

Óskað er eftir tilboðum í verkið. Útboðsgögn 
verða afhent á geisladiski frá og með þriðju-
deginum 23. september hjá VST-Rafteikningu hf. 
Ármúla 4, 108 Reykjavík. 

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 
21. Október kl. 11:00 og verða þau opnuð þar.

Bæjarstjóri

Tilboð óskast
Múrviðgerðir - Málun

Húsfélagið Heiðarhjalla 
29-31 óskar eftir tilboðum 
í múrviðgerðir og málun á 
Heiðarhjalla 29-31.

Um er að ræða þrjá aðskilda 
verkþætti: viðgerðir á svölum, 
almennar múrviðgerðir, og 
málun. Hægt er að bjóða í staka 
verkþætti eða verkið í heild.

Allar frekari upplýsingar 
í síma 861-2927.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Útboð

Tilkynningar



Fjórhjólaleiga: Can-Am Outlander 400 
XT, 2ja manna. Kawasaki KVF 750. 
Mótorhjólaleiga: Suzuki VSTROM 650. 
Kawasaki KLR 650. Kawasaki VERSYS 
650. Yamaha XT 660.

Fjórhjóla og mótorhjólaleigan
Sími: 6951855

www.ridingiceland.is

Jeep Compass 4X4, árg. 2007, ek 15 
þús.km, Sjálfsk, rafm. rúður og speglar, 
cd, cruise ofl. Sparneytinn og góður 
bíll!! Verð 1990þús.kr 100%fjármögnun 
fáanleg!!!

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. 

Mercedes Benz E 220 1994, ekinn 
248.000 km, silfurlitaður og grár að 
neðan, Drattarkula,cd,ljos innrett-
ing,ekki rafmagn i rudum,sjalfskiptur, 
nyskoðaður 09. fínasti bíll, skemmti-
legur i akstri, kraftmikill og eydir litlu. 
Möguleiki á 100% visa/euro láni Verd 
290.000 kr ‘Oskar 8630149

Ford Ranger 4X2 árg. ‘00 sk. ‘09, ek. 
148 þús. míl. Bensín 2.5L. Beinsk. V. 
350 þ. S. 8441 505 .

Til söl WV Polo árg. ‘03, góður bíll. 
Mikið endurnýjaður. V. 500 þ. Uppl. í 
s. 660 4490.

BMW 545i, 2004, 60þ.km. SMG, 19“ 
og 17“, nýþjónustaður, shadowline, 
lúga, leður etc. Glæsilegur bíll. Gott 
staðgreiðsluverð ef engin skipti. S. 858 
6709.

Til sölu Land Rover Discovery 2. Árg. 
‘99. Ek. 192 þ. 7 manna, ssk, disel. 2 
eigendur frá upphafi. Nýskoðaður ‘09 
án athugasemda. V. 700 þ. Uppl. í s. 
690 4930.

Passat ‘02. 1,8 turbo. 17“ álfelgur. Ssk. 
Góður bíll. Verð. 1.190.000 kr. Uppl. 
891 9944.

Ekinn aðeins 48.400km
Einstakur Dodge Durango HEMI Limited 
‘04, ek. 48þ. km. Frábær bíll. Ný dekk. 
Sk.ódýrari. S. 860-1022

Vinnubílar til sölu
2.Cit.Berlingo árg.2007 bensín, 1.Cit.
Berlingo árg.2007 dísel, 1.Opel combo 
árg.2007 dísel, 1.Nissan Primaster 
árg.2007 dísel. Yfirtaka á góðum 
erlendum lánum. 

 Uppl. Stefán 824 1450.

Ford Edge ‘07 ek. 9þ.km. Ásett v. 5190 
þ. Fæst gegn yfirtöku láns. S. 698 
4774.

Toyota Corolla station árg. ‘03. Fæst 
á yfirtöku láns frá Lýsingu. Uppl. í s. 
892 4588.

Til sölu Peugot 205 árg. ‘91 
ek.149 þ.km. Vel við haldið. 

Uppl. í s. 695 9599.

Honda CRV Executive árg. 2006, ek. 
36100 km, silfurgrá, sílsalistar, dráttar-
krókur, leðurinnrétting, topplúga o.fl. 
Ásett verð kr. 2.850 þús. Uppl. í síma 
8983640

Til sölu Starcraft 10RT jeppafellihýsi árg. 
2007. Upphækkuð „off road“ grind og 
15“ álfelgur. Með fylgir sólarsella og 
mjög gott fortjald, samtals að verðmæti 
ca. 250.000. Verð 1.300.000. Uppl. í 
síma 896 2240.

 0-250 þús.

Subaru Legacy station ‘93 til sölu ssk. 
4wd. Ný heilsársdekk, bremsuklossar 
og handbremsudæla nýlegt pústkerfi, 
rafgeymir ofl. Skoðaður ‘09, Ekinn 196 
þ. km. Verð 199.000.- S. 659 6448.

Til sölu Subaru IMPREZA WAGON GX 
4wd árg.2003 ekinn 133þ. Bíll í topp 
standi. Upplýsingar í síma 696-4950

HYUNDAI ACENT IN EXCELENT 
CONDITIONS,NEW BRAKES AND 
INSPECTION,TO SALE CHEAP-8672273

opel astra’99 station Bsk.eikinn170pu-
sparfnast sma lagfraeringar fyrir skod-
un.Selst a 50 pus. upp.i s.869 3473

 500-999 þús.

Toyota Corolla árg.2004 Ek.90600km 
KOSTAKJÖR vegna námsdvalar erlendis 
kr.980.000 s:6949157,8957664

Toyota Avensis L/B SOL 1.6 árg 99 
Ek. 138 þús km. v. 600. þús Uppl. s 
840 2883

VW Bora 1,6, árg ‘01 ek 87 þ bsk. 
Sumar- og vetrardekk á felgum. V 660 
Þ S.895 0025

Til sölu er rauð MMC Carisma árg. 2001 
, ekinn 88þ km. Skoðaður 2009. Ásett 
verð 520þ. Upplýs. í síma 860 4008

 1-2 milljónir

Til sölu lítið ekinn dekurbíll Toyota 
RAV4 4WD árg. 2002 rauður á lit. 
Ekinn 50 þús. Nýleg heilsársdekk + 
vetrardekk. Ásett verð 1.530 þús. Tilboð 
1.400 þús. Til sýnis og sölu hjá Toyota 
Reykjanesbæ s:4206600

Toyota Yaris 1.3 árg.06 ek.19þús. Ásett 
1750þús. Tilboð 280þús út og yfirtaka á 
láni 1240þús. Sími 8638587

Toyota Corolla árg, 04 ek. 46 þ.  verð. 
1.400 þ. uppl í s. 8233597

Toyota Yaris, Blue Line, 10/2004 ek. 
36000km. Verð 160000. Uppl. í s. 
698 1137.

 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.

Ssangyong Musso árg. 1998, 33“ dekk. 
Diesel, sjálfskiptur, ekinn 192.00 km. 
Dráttarbeisli og fl. Tilboð og skipti. S. 
421 3992.

Tilboð 490.000.- !!!
Til sölu mjög gott Husqvarna TC 250 
cc árg. 2007. Mjög lítið notað. Ásett 
verð 680.000.- fæst nú fyrir aðeins 
490.000.- stgr. Uppl. í s. 844 0542.

185 þús stgr. Nissan 
Almera

Til sölu Nissan Almera árg. ‘98 4dyra 
beinsk. Lítur mjög vel út í mjög góðu 
lagi ek. 240þús. skoðaður ‘09. Verð 
aðeins 185 þús. stgr. Uppl. í síma 844 
0542.

Ford Explorer XLT ‘02 Ek. 90 þkm. 
Sjálfsskiptur, álf, krókur, sumar og 
vetrardekk. Verð 1.990.- Áhvil. 1.760.- 
Afborgun 40 þús. Ýmis skipti athug-
andi. Sími 660-0029

 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.

 Sendibílar

Bens Atego 1023 árg 2005. Ek 60 þús. 
Yfirtaka á láni. s 893 7871 Kristinn

 Vörubílar

Vörubíll til sölu
MAN 14-232 árg. 1995 ekinn 500 þús. 
Verð 800 þús. + vsk. Uppl. í s. 660 
3197.

 Mótorhjól

Til sölu Yamaha 600 fzr árg. ‘90 Gott 
hjól, lítur vel út. V. 175 þús. strg. S. 
661 5544.

 Vinnuvélar

Til sölu Farisin skotbómulyftari árg 
2007 ekinn 585 klst. Skófla, gafall og 
jibb fylgja. Verð 6.9 millj m/vsk áhv 5.5 
millj. Uppl í s: 8930422

 Bátar

Seadoo gtx 05 og rxp 06 til sölu. Uppl. 
í s. 696 7704.

 Varahlutir

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

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

 Garðyrkja

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

Garðaþjónusta Íslands
Haustklippingar, haustþrif, trjáfellingar 
og öll önnur almenn garðvinna. S. 
866 9767.

 Bókhald

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

C.P. þjónusta
Tek að mér bókhaldsvinnu og eftirlits-
störf ýmiskonar. Uppl. í s. 860 8439.

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



AFLBINDING ehf.
JÁRNABINDINGAFÉLAG
AFLBINDING ehf.
JÁRNABINDINGAFÉLAG
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 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
S. 555 3464

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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

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

Geymsluhúsnæði gott og þurrt staðsett 
í Skagafirði. Tekið verður við hlutum til 
vetrargeymslu frá 20 sept. Áhugasamir 
hafið samband í síma 823-1059, 
Kristján.

Geymsluhúsnæði stutt frá Borgarnesi 
með laus pláss fyrir veturinn. uppl. 
s.895 2065 og 861 3966 eða inga-
disa@gmail.com

 Atvinna í boði

Við leitum að hressu og duglegu fólki 
til starfa á þjónustustöðvum Olís í 
almenna afgreiðslu, á Quiznos og grill. 
Nánari upplýsingar eru í síma 515-1177, 
frida@olis.is eða á www.olis.is

Hjá Jóa Fel Holtagarðar
Óskum eftir að ráða hressar 

og duglegar manneskjur í 
afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 

Holtagörðum.
Upplýsingar veitir Unnur í 

síma 893 0076 eða Dóra í síma 
861 2417, einnig umsóknir á 

unnur@joifel.is

American Style Hafnafirði 
og Tryggvagötu, fullt starf

Fólki líður vel í vinnu hjá okkur! Í boði 
er vaktavinna, unnið er aðra hverja 
helgi. Á tímum kreppunnar er þetta 
öruggur vinnustaður, samkeppnishæf 
laun, skemmtilegt fólk. Góð íslensku-
kunnátta áskilin. Umsóknir á: umsokn.
foodco.is

Enski barinn
Ert þú hress og skemmtilegur 
? Þá vantar okkur barþjóna og 

fólk í sal í kvöld og helgarvinnu.
Uppl. á staðnum Austurstræti 
12, eftir kl. 15:00 alla daga.

Veitingastaðurinn Domo
Leitar af metnaðarfullum 

matreiðslu manni í sitt lið. 
Sanngjörn laun í boði fyrir rétt-

an aðila.
Upplýsingar gefur Viktor í síma 

697 9069 eða á 
viktoro@simnet.is

Veitingastaðurinn Domo
Óskar eftir starfsfólki í sal í 

kvöld og helgarvinnu. Reynsla 
af þjónuststörfum og góð 
íslenskukunnáta skilyrði

Upplýsingar gefur Magnús í 
síma 869 7846 eða maggi@

domo.is

Bettís Grill
Starfsfólk óskast í söluturn í 

Kópavogi á kvöldin og um helg-
ar. Aðeins 18 ára og eldri koma 

til greina. Iceandic speaking 
only.

Upplýsingar í síma 823 3773, 
Linda.

Hefur þú metnað og 
áhuga til að veita góða 

þjónustu?
Pizza Hut leitar að duglegu starfsfólki í 
sal. Starfsmenn Pizza Hut fá alþjóðlega 
þjálfun sem byggir á þjónustugleði, 
gæðum og áreiðanleika. Vilt þú koma 
í Pizza Hut liðið? Lágmarksaldur er 
18 ára, Góð tök á íslensku er skilyrði. 
Umsóknir sendist á www.pizzahut.is.

Heimaþjónusta 
Háaleitishverfis auglýsir 

eftir starfskrafti:
Erum að leita að góðu og áreið-
anlegu fólki til starfa við félags-
lega heimaþjónustu. Bæði dag-
vinna og kvöld- og helgarvinna 
í boði (gott með skóla eða sem 
aukavinna). Starfshlutfall eftir 

samkomulagi. Tökum vel á 
móti nýliðum og veitum bæði 

fræðslu og aðlögun frá upphafi.
Nánari upplýsingar veita 

Margrét B. Andrésdóttir vegna 
dagvinnu í síma 568 3110 og 

Bryndís Torfadóttir vegna 
kvöld- og helgarvinnu í síma 
535 2720. Netföng: margret.

bjork.andresdottir@reykjavik.
is og bryndis.torfadottir@

reykjavik.is

Max1 - Bílavaktin
Óskar eftir að ráða vana menn til starfa. 
Max1, sérhæfir sig í Hjólbarðaþjónustu, 
bremsuþjónustu, smurþjónustu, demp-
araþjónustu og annarri smáþjónustu. 
Nánari upplýsingar veitir þjónustustjóri 
Max1, Ívar Ásgeirsson í síma 690 1331.

Söluturninn Jolli 
Hafnarfirði.

Söluturninn Jolli óskar eftir áreiðanlegu 
og stundvísu fólki í vinnu. Um er að 
ræða bæði fullt starf og hlutastarf. Ef þig 
langar til að vinna á skemmtilegum og 
líflegum vinnustað þá gæti þetta verið 
rétta vinnan fyrir þig. Góð laun í boði 
fyrir rétta aðila. Umsóknareyðublöð á 
staðnum og á umsokn.foodco.is

Leitum eftir aðstoðarmanni í mötu-
neyti okkar í Skógarhlíð 12. Vinnutími 
er frá 10:30 - 14:30. Starfið felur í sér 
uppvask, aðstoð við salatbar, aðstoð 
við þrif í matsal og annað tilfallandi. 
Áhugasamir hafið samband við mann-
auðsstjóra PwC - thorunn.audunsdott-
ir@is.pwc.com

Ritfanga- og leikfanga-
verslun

Óskar eftir starfsfólki í fullt starf. 
Umsóknir sendist á hugsel@gmail.com

Vanur vélamaður með meirapróf ósk-
ast. Uppl. í s. 897 6705.

RIZZO PIZZERIA óskar eftir stúlkum 17 
ára og eldri til starfa sem fyrst, kvöld og 
helgarvinna, einnig í fullt starf. Nánari 
upplýs gefur Diddi í s 840-6670

Starfmann vantar í 100% starf á 
hjólbarðaverkstæði og smurstöð á 
Blönduósi. Umsóknir og fyrirpurnir ósk-
ast á kristjan@kjalfell.is. Uppl. gefur 
Kristján í s. 863 6002 - Kjalfell ehf.

Starfskraftur óskast til starfa í mötuneyti 
v. afgreiðslu, uppvask ofl. Vinnutími 
7.30-15.30. Góð laun í boði fyrir gott 
fólk. Uppl. í s. 553 3825, Elsa.

Sölumaður óskast
Óskum eftir að ráða hörkuduglegan 
auglýsingasölumann í 50% starf frá 13 
- 17 reynsla af sölustörfum og vinnu-
semi áskilin. Þarf að geta hafið störf 
sem fyrst. upplýsingar og ferilskrá skal 
senda á ernasigm@visir.is

Óska eftir trésmið í fjölbreytt verkefni. 
Uppl. í s. 857 6000.

Óska eftir verkamanni í byggingarvinnu. 
Uppl. í s. 857 6000.

Ert þú með meirapróf og 
kranapróf?

Vantar vanann vörubílstjóra með 
kranapróf til afleysinga í 4-6 mán. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
strax. Viðkomandi verður að hafa 
náð 25 ára aldri. Góð laun í boði. 
Áhugasamir hafi samband við Gunnar 
í s. 893 0094.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Sjálfstæður smiður getur bætt við 
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, vélamenn, 
suðumenn, fiskvinnslufólk o.fl. S. 845 
7158.

Getum bætt við okkur verkefnum í okt. 
Vanir mótauppslætti. Áhugasamir hafi 
samb. í s. 820 3265 Grandverk ehf.

Miðaldra kona óskar eftir atvinnu á 
næturvöktum, við umönnun eða svip-
að, er vön að vinna við umönnun-
arstörf, Uppl. í síma 864 2501 eða 
netfang thorby@simnet.is

21 árs gömu kvk frá Ukraníu óskar eftir 
starfi. Listamaður að mennt og útskrif-
aðist hún úr skólanum Bachelor af 
Umhverfishönnun (innri og ytri). Hún 
getur unnið með tölvuforrit 3Dmax og 
Photoshop. Hún er dugleg í vinnu og 
vinnur vel. Hægt er að nálgast uppl. í 
s. 849 4110.

 Viðskiptatækifæri

Gefðu þér gjöf. Fjárfestu 10 tímum 
í viku og hafðu +5 m á ari eftir 2 ár. 
www.lr-einar.com

 Tilkynningar

Lífsskólinn 
Aromatherapyskóli 

Íslands, www.simnet.
is/lifsskolinn

Námskeið í ilmolíufræðum fyrir 
byrjendur er helgina 27. og 28 

september.
Upplýsingar í síma 557 7070.

lifsskolinn@simnet.is

Þarf þinn hópur að fjármagna útskrift-
arferð ? Allt um styrktarsölu á www.
papco.is

Hljómsveitin Silfur. Vantar þig hljóm-
sveit á dansleik, árshátíð eða skólaball? 
Umboðssími 8970858

 Einkamál

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

sólarhringinn, engin bið.

Indæl kona
leitar tilbreytingar mjög ákveðið. 
Auglýsing hennar er á Rauða Torginu 
Stefnumót, sími 905-2000 (símatorg) 
og 535-9920 (visa, mastercard), augl.
nr. 8731.

Ung, grannvaxin
kona með svart, sítt hár leitar vinskapar 
við karlmann. Auglýsing hennar er á 
Rauða Torginu Stefnumót, sími 905-
2000 (símatorg) og 535-9920 (visa, 
mastercard), augl.nr. 8558.

Karlmaður
á þrítugsaldri vill kynnast karli með 
tilbreytingu í huga. Auglýsing hans er 
á Rauða Torginu Stefnumót, sími 905-
2000 (símatorg) og 535-9920 (visa, 
mastercard), augl.nr. 8801.

Karlmaður á þrítugsaldri
vill kynnast karlmanni með tilbreytingu 
í huga. Augl. hans er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8801.

Stefnumót.is
Ertu í makaleit? Viltu eignast nýja vini? 
Vantar þig dansfélaga, ferðafélaga, 
göngufélaga, spjallfélaga? Stefnumót.is 
er nýr samskiptavefur fyrir fólk sem gerir 
kröfur. Vertu æfinlega velkomin/n.

Fasteignir
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OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
9. JÚNÍ KL. 17.00 - 18.30

Línakur - 4ra herbergja íbúðir

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

.isLágmúli 7, sími 535_1000
Verð frá 29.5 / 32.5 millj.

Laugateigur 14, 105 Rvk
Falleg 2ja herbergja íbúð,
frábær staðsetning

Stærð: 79,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 13.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Falleg, 2ja herbergja, 79,7 fm kjallaraíbúð við Laugateig í Reykjavík.  Eignin skiptist í forstofu, eldhús, stofu,
svefnherbergi  og  baðherbergi.  Nánari  lýsing:  Sameiginlegur  inngangur.   Komið  er  inn  í  gott  rými  með
skápum.   Til  vinstri  er  fallegt  eldhús  með  dúk  á  gólfi.   Stofan  er  björt  og  mjög  rúmgóð,  með  góðum
gluggum.  Baðherbergi er með sturtuklefa, snyrtileg, hvít innrétting, dúkur á gólfi og veggjum.  Frekari uppl.
veitir Björn í síma 692 1065.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

bka@remax.is

Opið
Hús

í dag, sunnudag, milli 15:30-16:00

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

692 1065

www.rentus.is

Rentus leigumiðlun l Laugavegi 97 l 101 Reykjavík

Sími 440 6100 l Fax 440 6101

Skipholt – 105 Reykjavík
Til leigu glæsileg  264 fm  skrifstofuhæð miðsvæðis í 
Reykjavík. Húsnæðið skiptist í móttöku, fundarherb., 5 
stórar skrifstofur, eldhús, snyrtingar og geymslu. Parket 
og glæsilegt útsýni. Húsnæðið leigist með húsgögnum. 
Lyfta er í húsinu og góð aðkoma.  Laust fljótlega.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–17
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

NÝBYGGINGAR

KVISTAVELLIR 4 og 6 HFJ. Falleg 191,3 fm
raðhús m/bílskúr. Fjögur sv.herb. Afhendist fullbúið að
utan og fokhelt að innan. Afh. við kaupsamning. Hægt að
fá húsið lengra komið. Gott skipulag eignar. 

Verð 28,9 millj. 6781

FURUÁS 2 og 4 - Mögul. aukaíbúð Falleg 240
fm raðhús m/bílskúr á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ.
Möguleg 6 sv.herb. - Möguleg aukaíbúð. Fullbúin að utan
og fokheld að innan. Verð frá 38,9 millj. 6891

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

HNOÐRAVELLIR 13 -19 Falleg raðhús á einni hæð
í nýja VALLAHVERFINU í Hafnarfirði, 170 fm að stærð og
teiknuð og hönnuð af Kára Eiríkssyni arkitekt. Flott
skipulag eignar. Afhent fljótlega. 

Verð 29,9 millj. miðja - 31,9 millj. endi. 7469

DREKAVELLIR 28 og 30 FJÓRBÝLI Glæsilegar
fullbúnar 3ja til 4ra og 4ra herb. íbúðir í 4-býli ásamt
bílskúr. Fallegar innréttingar, afhent við kaupsamning.
Verð frá 21,7 millj. 7626

TÚNFIT - VIÐ LÆKINN Í GARÐABÆ Glæsilegt
220 fm einbýli með srórum innbyggðum bílskúr á þessum
frábæra stað. Húsið skilast fullbúið að utan, fokhelt að
innan. Gott skipulag eignar. 
NÁTTÚRAN - HRAUNIÐ VIÐ HÚSDYRNAR. 7683

GLITVELLIR 4 - FJÓRBÝLI Glæsilegar þriggja og
fjögurra herbergja íbúðir. Afh. fullb. að innan án gólfefna,
nema baðh. og þvottah. eru flísal. Sérlega vandaðar
innréttingar. Stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
Afhentar í okt ‘08. Verð frá 27,2 millj. 7762

DREKAVELLIR - FJÓRBÝLI Glæsilegar 4ra og 5
herbergja SÉRHÆÐIR. Íbúðirnar skilast tilbúnar til innr. að
innan, húsið fullbúið að utan og lóð frágengin. 
Verð frá 27,3 millj. 7869

NÝTT

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  

Alla laugardaga

Alla föstudaga

Miðvikudaga og laugardaga

Alla �mmtudaga

Alla föstudaga

Alla �mmtudaga
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Kynning á fasteignum og fasteignakaupum á SPÁNI
Laugardag og sunnudag kl. 13-16 að Malarhöfða 2, efri hæð.

G ó ð   k a u p t æ k i f æ r i !
Einnig kynnt leigustarfsemi og þjónustudeild Perlu Investments 

á Spáni þar sem boðið er upp á fjölþætta þjónustu við 
fasteignaeigendur og ferðamenn á Costa Blanca svæðinu.

Í S L E N S K  Þ J Ó N U S TA  A L L A  L E I Ð

Verið velkomin!
Perla Investments www.perla.is hefur starfað á Costa Blanca svæðinu á Spáni í 10 ár og er 
með sölusamninga við marga af virtustu byggingaraðilunum á svæðinu og einnig með fjölmargar 
notaðar eignir á söluskrá. Lögð er áhersla á að bjóða eingöngu vandaðar eignir til sölu á hag-
stæðum verðum, en þess má geta að fasteignverð á Spáni er mjög hagstætt um þessar mundir 
og góð kauptækifæri í boði. RE/MAX Bær Malarhöfða 2 er umboðsaðili Perla á Íslandi.

OPIÐ HÚS
Laugardag og sunnudag kl. 13-16 
að Malarhöfða 2, efri hæð

www.remax.is • RE/MAX Bær • Malarhöfða 2 • Sími 512 3400Fr
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Vertu velkomin á opin hús

Lækjargata 34b - 220 Hafnarfj.

Opið hús í dag frá 14:00 - 14:30
Góð 2ja herb. íbúð á annari hæð í fallegu
fjölbýli á besta stað í Hafnarfirði, við lækinn.
Stutt í skóla. Stórar suðursvalir
Uppl. Ásmundur s. 770-4141

16.500.000
2

54,3 fm

Kirkjuvellir 9 - 221 Hafnarfj.

Opið hús í dag frá 14:00 - 14:30

TILBOÐ ÓSKAST
3

123,7 fm.

Lindarsmári 13 - 201 KÓP

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

22.900.000
4

98,6 fm.

Hraunbraut 47 - 200 KÓP

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

34.900.000
4

148 fm.

Hrísmóar 11 - 210 Garðabær

Opið hús í dag frá 14.00 - 14:30

29.900.000
4

139 fm

Gvendargeisli 22 - 113 Rvk

Opið hús í dag frá 14:00 - 14:30

27.500.000
4

127 fm

Baugakór 18 203 Kóp.

Opið hús mán. 22 sept frá 18.00-18.30

33,900,000
3

114.7 fm Benni Ólafs 661 7788

Breiðás 9 210 - Garðabær

Opið hús mán. 22 sept frá 19:00 - 19:30

30.900.000
5

138.7 Benni Ólafs 661 7788

Björt og opin 3ja herb. íbúð í einu af
glæsilegasta fjölbýli í Hafnarfirði. Falleg
gólfefni og góðir skápar. Suðursvalir.
Uppl. Páll s. 861-9300

Frábær staðsetning. 4 herb. íbúð í fallegu
fjölbýli. Stutt í skóla og alla þjónustu.
FRÁBÆRT VERÐ
Uppl. Páll s. 861-9300

SÉRHÆÐ M/BÍLSKÚR
Glæsileg 4 herb. íbúð í tvíbýli í vesturbæ
Kópavogs. Suðursvalir
Uppl. Páll s. 861-9300

 Falleg og snyrtilegl 139 fm, 4ra herbergja
íbúð á 2. hæð með bílskúr. Í íbúðinni eru 2
herbergi og 2 stofur. Laus til afhendingar
Sölumaður Gunnar Valsson

Mjög góð 127 fm, 4ra herbergja íbúð á 3. og
efstu hæð í Grafarholtinu. Íbúðinni fylgir
stæði í bílageymslu. Góð lán geta fylgt !
Sölumaður Sigurður Samúelsson

Glæsileg 114,7 fm íbúð á efstuhæð með
tvennum stórum svölum og stæði í
bílageymslu í nýlegu fjölbýli með lyftu.LLaus
fljótt Sölumaður Benedikt Ólafsson

Falleg og rúmgóð eign mikið endurnýjaða 5
herb. neðri sérhæð í tvíbýli, á þessum
eftirsótta stað í Garðabæ.verði velkomin í
opið hús. Sölumaður Benedikt Ólafsson

Benedikt
Ólafsson
Sölufulltrúi
661 7788
benolafs@remax.is

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

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

Ásmundur
Sveinsson
Sölufulltrúi
770 4141
asmundur@remax.is

Sigurður
Samúelsson
Sölufulltrúi
896 2312
sigsam@remax.is

Páll
Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300
pallb@remax.is

Gunnar
Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
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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.  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

Hentar vel fyrir iðnað, verslun og þjónustu

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

770 0309

822 3702

www.fastmos. i s ,  www.eignamidlun. is  • E inar  Pál l  Kjærnested,  löggi ltur  fasteignasal i  

K jarna • Þverholt i  2  • 270 Mosfel l sbær • S .  586 8080  • fax 586 808
Mosfellsbæ

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.
Jarðvegspúði er kominn. 
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Miðsalir 10
201 Kópavogur
Frábær staðsetning 

Stærð: 212,70 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 41.860.000
Bílskúr: Já

Verð: 74.900.000
Fallegt og vel staðsett einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið er staðsett innst í botnlanga
við opið svæði.Hornlóð. Forstofa: góður skápur.Sjónvarpshol:Rúmgott.Eldhús: Mjög stórt.Falleg innrétting
með  hlyn  spón,  flísar  á  milli  skápa.  Nardi  ofn  og  gashelluborð.Gert  er  ráð  fyrir  tvöföldum  ísskáp.  Stór
borðkrókur.Stórar  stofur,  flísar  á  gólfi  og  innfelld  lýsing.  Góður  arinn.Þrjú  barnaherbergi  með  ljósu
parketi.Baðherbergi: Flísalagt með sturtuklefa og hornbaðkari.Gestasalerni.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

ingunnb@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD,21 SEPT.KL.16.00-16.30

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

699 5008

698 8080

Bakkasmári 23
201 Kópavogur
Parhús með frábæru útsýni

Stærð: 182,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 36.230.000
Bílskúr: Já

Verð: 64.900.000
Allar innréttingar eru nýjar og sérsmíðaðar. Marmari er á öllum gólfum nema stiga. Mikil lofthæð er í húsinu.
Frábært útsýni.  Bílskúr innréttaður sem herbergi. Hellulagður pallur. Fullbúið hús á besta stað.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17:00-17:30

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

699 5008

824 4031

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Kósíkvöld

Sæktu sloppana, ég skal poppa, 
það er kósíkvöld í kvöld,“ 
syngja drengirnir í Baggalút í 

einu laga sinna. Óhætt er segja að 
hvert orð sé þar samið og sungið af 
hjartans lyst þar sem í textanum er 
fólgin uppskrift félaganna að hinu 
fullkomna kósíkvöldi.

„Tónlist og grín- og hasarmyndir 
frá 9. áratugnum, sem kalla fram 
ljúfsárar minningar, og gott sjón-
varpsnasl eru grunnurinn að nota-
legri samverustund,“ segir texta- 
og lagahöfundurinn Bragi Valdimar 
Skúlason og bætir við að nauðsyn-
legt sé að nostra aðeins við naslið 
svo að úr verði ósvikin sælkera-

veisla. „Til dæms mætti flikka 
aðeins upp á gamla góða örbylgju-
poppið, án þess þó að ganga of 
langt með því að hunangspensla 
hvert og eitt. Þá hættir þetta að 
vera kósí,“ útskýrir hann og segir 
svo tilvalið að skella sér í litríka 
sloppa til að fullkomna stemning-
una. - rve

Lúxus 

PÖNNUKÖKU-
TRÍTMASTER
3 dl hveiti
1/2 tsk salt
3 egg
6 dl mjólk
30 g brætt smjör
1 kirsuber
Rifsberjagel, eftir 
smekk
Þeyttur rjómi, í óhófi

Þeytið mjólk, hveiti og 
salt saman. Hrærið 
eggjum saman við og 
loks smjörinu. Bakið 
næfurþunnar pönnu-
kökur úr deiginu. Staflið 
pönnukökunum upp 
með vænu lagi af sultu 
á milli. Skellið rjóman-
um ofan á þegar 
staflinn er orðinn 

ásættanlega hár og 
komið loks einu 
sérvöldu kirsuberi fyrir 
efst, í miðjunni.

HVEITIBOLLUR 
GULLGERÐAR-
MEISTARANS
1 og 1/4 bolli volgt 
vatn
1 tsk ger, beint út í
1 msk sykur, beint út í
1 til 2 msk olía, beint 
út í
3 bollar af hveiti
1 tsk salt, sett ofan á 
hveitið
Rúsínum, bætt í ef vilji 
er fyrir hendi

Hnoðið og setjið í form. 
Látið rísa eins lengi og 
mögulegt er. Mótið 

bollurnar og látið hefast 
enn frekar. Bakað í ofni 
við 180°C í 15 mínútur, 
eða þar til bollurnar eru 
slegnar gullnum ljóma. 
Berið bollurnar fram 
ylvolgar með stikkils-
berjahlaupi og vel 
þroskuðum suður-
evrópskum brie.

POPP SÖRPRÆS
Poppið poppkorn eftir 
smekk – og setjið í 
fallega skál. Stingið þar-
tilgerðum prjóni síðan í 
gegnum hvert popp og 
dýfið því í eina af 
eftirtöldum ídýfum (eða 
margar í einu, eftir 
smekk):

Bráðið súkkulaði, helst 
hvítt. Sýróp. Óbærilega 

sterka salsasósu. 
Bernais-, kokteil- eða 
soyasósu (má sleppa).

SALTSTANGIR PAR 
EXELANS
Vefjið sérvöldum 
miðlungssöltuðum 
saltstöngum, þremur 
og þremur saman, inn í 
örþunna sneið af 
hamborgarhrygg, upp á 
flippið.

DRYKKJARFÖNG
Með þessu er að 
sjálfsögðu drukkið vel 
kælt kamparí í órans. 
Og svo að endingu 
sjóðheitur, firnasterkur 
bolli af biksvörtu 
Bragakaffi.

KÓSÍMATUR PAR EXELENS

S D

Félagarnir í Baggalút kunna sannarlega að gera sér 
glaðan dag. Myndin gefur þó ekki fullkomna mynd 

af kósíkvöldi hjá drengjunum þar sem slopparnir 
voru í þurrhreinsun eftir síðasta kósíkvöld.

Pönnuköku-
trítmaster.

Hveitibollur gull-
gerðarmeistarans.

Vel kælt kamparí 
í órans.
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Brauðbær • Hótel Óðinsvé • Þórsgata 1 • odinsve@odinsve.is • odinsve.is

Við gerum veisluna þína
Brauðbær sérhæfir sig í dönsku smurbrauði og 

pinnamat. 40 ára reynsla og fagmennska tryggir 
gæði veisluþjónustu okkar – vertu viss um að fá 

fyrsta flokks veitingar í veisluna þína.

Pöntunarsími 552 0490 eða 511 6200

F
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og litríkir sloppar
Félagarnir í Baggalút eru að heita mega sérfræðingar í að skapa notalegar stundir 
og hafa á síðustu árum miðlað af þekkingunni í gegnum sína hnyttnu lagatexta.



8 matur

FISKUR FYRIR SÆLKERA

Hjónin Hrönn Vilhelms-
dóttir og Þórólfur Ant-
onsson hafa opnað veit-

ingastaðinn Café Loki á 
annari hæð að Lokastíg 28 en 
þau höfðu rekið textílverslun 
á Barónsstíg í mörg ár. Á 
kaffihúsinu bjóða þau upp á 
rammíslenskan mat og bakk-
elsi sem hefur runnið vel ofan 
í ferðamennina. „Við bökum 
allt brauð sjálf og bjóðum upp 
á rúgbrauð með kæfu eða 
plokkfiski eða taðreyktum 
silungi sem við fáum frá 
Skútustöðum. Flatkökurnar 
bökum við yfir eldi og hér er 
alltaf hægt að fá heimalagaða 
kjötsúpu,” segir Hrönn. Í 
sumar voru ferðamennirnir 
stór hluti gesta en einnig 
kemur mikið af Íslendingum 
til að borða alvöru íslenskan 
mat. „Það kemur hingað eldra 
fólk, alsælt og svo líka ungt 
fólk sem er að upplifa eitt-
hvað sem þau fengu að borða 
hjá ömmu.“ -rat 

ALSÆLA FRÁ ÖMMU
Ilmandi kjötsúpa og plokkfiskur eru á matseðli Café Loka við Lokastíg en þar gefst gestum 
kostur á að bragða á rammíslenskum veitingum eins og sviðasultu, rúgbrauði og hangikjöti. 

Hrönn Vilhelmsdóttir textíllista-
kona og Þórólfur Antonsson.

Hrönn og Þórólfur bjóða upp á 
rammíslenska kjötsúpu alla daga 
sem þau laga sjálf.

Lúða eða 
heilagfiski 

eins og hún 
var kölluð á 
árum áður..
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800 g af stórlúðu 
kryddið með salti, 
pipar, papriku og 
ólívuolíu

Bakið í um 10 
mín útur í gufuofni 
eða í venjulegum 
ofni. Látið kólna.

KÖLD SÓSA
1 dós sýrður rjómi 
3 msk. af söxuðum-
graslauk 
1 msk. sítrónusafi 

Hrærið allt vel og 
látið standa í ísskáp 
á meðan kartöflurnar 
bakast.

KARTÖFLUR
1 poki af lífrænt 
ræktuðum íslensk-
um kartöflum – 
skornum í tvennt

Saltið, piprið og 
dreypið olíu yfir. 
Bakið í ofni í um 25 
mínútur þar til þær 
eru fallega gylltar og 
bakaðar í gegn. 

SALAT
1 knippi Lambhaga-
salat 
1 poki klettasalat 
rifið gróft niður og 
sett á fjóra diska

Brytjið lúðu niður 
ofan á salatið ásamt 
1 msk. af fetaosti og 
2 tómötum á hvern 
disk. Setjið teskeið af 
olíu frá fetaostinum 
yfir lúðubitana.

Berið heitar kartöfl-
urnar fram ásamt 
kaldri sósunni. 

KÖLD LÚÐA FRÁ CAFÉ LOKA 
fyrir 4
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Þjóðlegir réttir
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Guðmundur Viðarsson, yfirkokkur

Steikarveisla 5.900.-  með víni 8.400.-
Forréttur: Koníaksbætt rjómahumarsúpa

Aðalréttur: Eldsteikt lambafille með bakaðri kartöflu 

og rauðvínssósu eða nautapiparsteik með piparsósu

Desert: Ítölsk ostaterta í bolla með ferskum jarðarberjum

Villibráðarveisla 6.900.-  með víni 9.400.-
Forréttur: Grafin gæsabringa með bláberjabalsamic ásamt 

andalifrarmús og rauðvínssoðnum lauk

Aðalréttur: Hreindýramedalíur með gamaldags rjómasósu

Desert: Heilög þrenning, eplapæ, eplamúffin 

og tartar tartín

Humarveisla 6.900.-  með víni 9.400.-
Forréttur: Grillaður humar í skel með 

villisveppa rísottó

Aðalréttur: Nautasteik New Orleans með crembrulle lauk

Desert: Heit súkkulaðiterta með vanilluís 

og jarðarberjasósu

Veislan heldur áfram
 
Á bóndadaginn kynnti Rauðará girnilegan matseðil: steikarveislu, villibráðarveislu

og humarveislu. Skemmst er frá því að segja að undirtektir voru frábærar og

því heldur veislan áfram.
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Gufuofnar frá Siemens
Það besta sem getur komið fyrir grænmetið. Og steikina. Og fiskinn.
Hollt og alveg án fitu. Fáðu þér gufuofn frá Siemens!
Gufuofnarnir frá Siemens eru kjörin lausn handa öllum hollustumeðvituðum kokkum og mathákum. 
Í þeim verður maturinn sérlega gómsætur. Kostir þeirra tala sannarlega sínu máli. Grænmeti heldur 
stinnleika sínum og safa, kartöflurnar verða ekki mauksoðnar. Eldað er í gufu einni saman. Við það 
heldur maturinn mjög vel bragðeiginleikum sínum, lit og angan; fjör- og steinefni varðveitast vel og 
þar með næringargildi hans. Loks er hvorki notuð fita né olía við matreiðsluna. Fitan úr matnum 
verður fljótandi og drýpur niður í pönnuna sem höfð er undir.

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is



NANNA RÖGNVALDARDÓTTIR 
SKRIFAR MATARHUGLEIÐINGAR

10 matur

Íslenskur matur – ekki síst haust-
maturinn – er í huga margra eitt-
hvað hefðbundið, gamaldags og 

nánast óbreytanlegt – eða að 
minnsta kosti kunnuglegt. En svo 
þarf sannarlega ekki að vera og það 
hefur sannast rækilega í verkefn-
inu Stefnumót hönnuða og bænda, 
þar sem nemendur hönnunardeild-
ar Listaháskólans vinna með bænd-
um að nýstárlegum vörum úr 
íslensku hráefni. Þar hefur ýmis-
legt óvænt og áhugavert komið 
fram.

Síðastliðinn mánudag voru tvö 
þessara verkefna kynnt með hádeg-
isverði þar sem boðið var upp á 
sláturtertu með berjasósu og 
rabarbarakaramellu á eftir. Rabar-
bía-karamellan var þróuð með 
rabarbarabændunum á Löngumýri 
á Skeiðum og er rjómakaramella 
bragðbætt með frostþurrkuðum 
lífrænt ræktuðum rabarbara. Hún 
reyndist einstaklega bragðgóð – 
fyrst var þetta bara indælis kara-
mella en allt í einu kom rabarbara-
bragðið í munninn og þá varð hún 
alveg sérstök. Karamellan, sem 
fæst í Vínberinu, er mótuð eins og 
rabarbarastöngull og umbúðirnar 
sérstakt augnayndi. 

Sláturtertan er aðeins fáanleg í 
Fjallakaffi í Möðrudal á Fjöllum, 
en Möðrudalsbændur hafa gert 
sér sérstakt far um að bjóða upp 
á íslenskar veitingar og slátur-
tertan er afar skemmtileg viðbót. 
Þetta er að sjálfsögðu ekki kaffi-
terta, heldur fitulítið, jurtakrydd-
að slátur, sem ekki er troðið í kepp 
eins og venja er, heldur matreitt í 
kökuformi og borið fram á fati. Slát-
urtertusneið með gómsætri berja-
sósu, rófustöppu og kartöflustöppu 
reyndist bragðgóður biti og líklega 
ekki síðri með grjónagraut. Stefnu-
mót hönnuða og bænda er frábært 
framtak og ég hlakka til að sjá hvað 
kemur út úr því á næstu árum – 
byrjunin hefur lofað góðu.

Ég ætla ekki að gefa uppskrift að 
sláturtertu en fer hins vegar í þá 
áttina því bragðið er hreint ekki svo 
ólíkt. Lifur er einhver ódýrasti 

matur sem hægt er að fá og 
góð ef maður kann á annað 
borð að meta hana – sé hún rétt 
matreidd. Hana á alls ekki að 
steikja of lengi, hún á að vera 
rétt steikt í gegn og því er best 
að skera hana í mjög þunnar 
sneiðar og steikja við góðan 
hita. Svolítill chili-pipar gefur 
lifrinni svo nýjan keim. Oftast 
er lambalifur borin fram í 
brúnni hveiti- eða rjómasósu 
en mér finnst sæt (eða súrsæt) 
berjasósa eiga betur við. Ég átti 
til rifsber en það má líka nota til 

dæmis bláber eða frosna berja-
blöndu úr stórmarkaðnum.

SNÖGGSTEIKT LIFUR 
með sveppum og rifsberjasósu
800 g lambalifur
500 g sveppir
50 g smjör
2-3 skalottlaukar, saxaðir (eða ¼ 
venjulegur laukur)
1 hvítlauksgeiri, saxaður smátt
nokkrar timjangreinar eða ½ tsk 
þurrkað timjan

Íslenskur haus
í nýjum bú

Restaurant - Bar  Vesturgötu 3b
101 Reykjavík Sími 551-2344

Starfsmannaveislur
Afmæli & Hópar
Árshátíðir

7 spennandi Tapas réttir
Léttur fordrykkur

eftirréttur

www.tapas . is

Uppli�ð

að  okkar  hætti

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Verkefnið Stefnumót 
hönnuða og bænda felst 

í því að nemendur 
hönnunardeildar LHÍ 

vinna með bændum að 
nýstárlegum vörum úr 

íslensku hráefni.

pipar og salt
1 msk olía
3 msk hveiti
1 tsk paprikuduft
chili-pipar á hnífsoddi (má sleppa)

Skerðu lifrina á ská í 1 cm þunnar 
sneiðar og hreinsaðu burt æðar. 
Skerðu sveppina í tvennt eða fernt. 
Bræddu smjörið á stórri, þykkbotna 
pönnu, settu sveppi, lauk, hvítlauk 
og timjan á pönnuna og steiktu 
sveppina við góðan hita í nokkrar 
mínútur, þar til þeir hafa tekið 
góðan lit. Hrærðu oft í þeim á 
meðan og kryddaðu með pipar og 
salti. Taktu sveppi og lauk af 
pönnunni og bættu olíunni á hana. 
Blandaðu saman hveiti, papriku-
dufti, chili-pipar, pipar og salti á 
diski, veltu lifrarsneiðunum upp úr 
blöndunni og steiktu þær við háan 
hita í um 1 mínútu á hvorri hlið. 
Settu lifrina á hitað fat ásamt 
sveppunum og berðu fram með 
rifsberjasósu, kartöflum og grænu 
salati.

RIFSBERJASÓSA
400 g rifsber (má nota önnur ber)
100 g hrásykur (eða hvítur sykur)
100 ml vatn, og meira eftir 
þörfum
1 skalottlaukur, saxaður smátt
nokkrar ræmur af appelsínuberki 
(aðeins guli börkurinn)
nokkrar timjangreinar
pipar og salt

Taktu um 50 g af berjum frá og 
hreinsaðu. Settu afganginn í pott 
ásamt sykri, vatni, lauk, appelsínu-
berki og timjani, hitaðu að suðu og 
láttu malla í um 10 mínútur. Helltu 
öllu í sigti sem sett er yfir skál og 
pressaðu safann mjög vel úr 
berjamaukinu. Helltu safanum aftur 
í pottinn og láttu sjóða áfram þar 
til hann er farinn að þykkna dálítið. 
Settu hreinsuðu berin út í og láttu 
sjóða í nokkrar mínútur í viðbót. 
Bættu við vatni ef sósan verður of 
þykk. Smakkaðu og bragðbættu 
með pipar og salti eftir smekk.

Trönuber eru í senn sælgæti í matargerð, falleg fyrir 
augað og búa yfir miklum lækningamætti. Algengast 
er að gera úr þeim sósu sem þykir ómissandi með 
kalkúni á enskum jólaborðum og þakkargjörðar-
hátíðum vestra. Berin eru ljúffeng í bakstur en talin 
of beisk til að maula ein og sér. Trönuberjadjús fæst 
ýmist sykraður eða ósætur og vinsælt er að blanda 
því saman við aðra ávaxtasafa vegna beiskju. Í 

trönuberjum er mikið af heilsusamlegum efnum 
og góð viðbót við mataræði á haustin þegar 
umgangspestir herja á. Þau eru rík af 
andoxunarefnum og þykja verndandi fyrir 
hjarta, æðakerfi og ónæmiskerfið og veita 
vörn gegn krabbameini. Trönuberjadjús er 
vatns losandi, hann hindrar myndun nýrnasteina 
og dregur úr margs konar sýkingum. 

TRÖNUBER MEÐ TÖFRAMÁTT
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...KVÖLDSNARLI 
VIÐ SKJÁINN.  Niður-
skor ið græn meti, vínber, ostar 
sulta, kex og ef til vill einstaka 
súkkulaðimoli er tilvalið kvöldsnarl 
með uppáhaldskrimmanum.

...ÞVÍ AÐ BORÐA 
VIÐ KERTALJÓS. 
 Kertatíminn er genginn 
í garð og með því 
að slökkva öll ljós og 
borða við nokkrar litlar 
ljóstírur má koma sér í 
sannkallað hátíðarskap.

...BAKSTRI.  Nú er rétti 
tíminn til að baka og fylla 

heimkynnin af góðri 
bökunarlykt.

...HAUSTLAUFUM 
TIL SKRAUTS.  Mis-

litum haust laufum 
má dreifa yfir 
hvítan borðdúk 
eða á diska á 

veisluborði til 
að gefa réttu 

stemninguna. Ekki 
spillir fyrir ef rjúkandi 

pottréttur eða matarmikil súpa er á 
boðstólum.

...DÆGURTÓNLIST. Ljúfir 
tónar Sigurðar Guðmundssonar og 
Memfismafíunnar á plötunni Oft 
spurði ég mömmu fara einstaklega 
vel með góðum mat en þar er 
að finna ellefu íslensk og erlend 
dægurlög sem hafa lengi notið 
vinsælda.

SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT

VIÐ MÆLUM MEÐ...



Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 

Fr
um

Sýnum í dag 3ja til 5 herb. íbúðir á útsýnisstað
í Kópavogi. Íbúðirnar skilast fullbúnar, án gólf-
efna nema baðherbergi og þvottahús verða
flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki. Uppþvottavél, örbylgjuofn og ísskápur fylgja. Arinn í
öllum íbúðum á efstu hæðinni, aðeins fjórar eftir þar. Stæði í bílgeymslu fylgir flestum íbúðum. 
Verð frá 26,5 millj. 

Upplýsingar veitir Davíð sölumaður á Höfða í síma 897-1820.

Tröllakór 2-4, í Kópavogi
Opið hús í dag frá 13:00-14:30

Glæsilegt 24ra íbúða lyftuhús í hinu vinsæla
Helgafellslandi í Mosfellsbæ, þar sem land hallar
móti suðri og víðsýnt er til allra átta. Stutt í
ósnortna náttúru, frábærar gönguleiðir og útivistarsvæði. Íbúðirnar eru fullbúnar án gólfefna innan
tveggja mán. Glæsileg sýningaríbúð tilbúin. 
3ja herb. íbúðir. Verð frá 27 millj. - 4ra herb. íbúðir. Verð frá 30 millj. 
4-5 herb. íbúðir. Verð frá 33,5 millj. 

Upplýsingar veitir Gústaf sölumaður Höfða í síma 895-7205.

Gerplustræti 25 – 27, í Mosfellsbæ
Opið hús í dag frá 13:00 – 14:30

Glæsilegar 4ra herbergja íbúðir í nýju lyftuhúsi
á sérlega góðum stað. Íbúðirnar afhendist full-
búnar með eða án gólfefna, parket og flísar. Til
afhendinga strax.  Vandaðar innréttingar frá AXIS, granítborðplötur í eldhúsi og tæki frá Húsa-
smiðjunni. Möguleiki er á góðum 32-37 fm bílskúrum. 
Verð frá 27,1 millj.

Upplýsingar gefur Runólfur sölumaður á Höfða í síma 892-7798.

Kvistavellir 44, í Hafnarfirði
Opið hús í dag frá 14:00-15.00

3ja – 4ra herb. íbúðir í nýju staðsteyptu 4-býli
sem afhendist fullbúið án gólfefna. Húsið er
steinað að utan og lóð fullfrágengin. Mikil loft-
hæð og halogen-lýsing í stofu og holi. Innrétt-
ingar eru Designa frá EGG-Smáratorgi (litur hvítt og eik). Hreinlætistæk frá Tengi. Flísar frá Agli
Árnasyni. Innihurðir spónlagðar með eik. Granít-borðplata. Baðherbergið flísalagt í hólf og gólf.
Sturta og baðkar, handhlæðaofn og hiti í gólfi. Vandaðar innréttingar. Geymslur og þvottahús
innan íbúða. Stórar suðursvalir á efri hæðinni en sólpallur á neðri hæðinni. Hiti í tröppum og
stéttum. Afhending við kaupsamning. 
Verð 24,2 og 33,8 millj.

Upplýsingar gefur Runólfur sölumaður Höfða í síma 892-7798.

Drekavellir 28, í Hafnarfirði
Opið hús í dag frá 15:00- 16:00

Opin hús í dag – Opin hús í dag

Einstaklega glæsilegt 250 fm staðsteypt einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað. Innbyggður
55,8 fm bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar úr hnotu. Upptekin loft með innbyggðri lýsingu. Þrjú glæsileg bað-
herb. Hnotuparket og náttúrusteinn eru á flestum gólfum. Sjón er sögu ríkari. Hér er um að ræða glæsilegt
og vel skipulagt fjölskylduhús á einum eftirsóttasta stað á Höfuðborgarsvæðinu. Verð 98 millj. 

Upplýsingar gefur Ásmundur sölumaður á Höfða í síma 895-3000

Brúnás 2, í Garðabæ - Opið hús í dag frá 14:00 - 14:45

Sérlega glæsileg ný fullbúin 86,1 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í nýbyggðu 4ra íbúða
húsi sem er að hluta klætt að utan. Áltré gluggar eru í húsinu. Sér inngangur er í
íbúðina. Íbúðin getur losnað strax, fyrstur kemur fyrstur fær. 
Verð 27,9 millj. 

Upplýsingar gefur Ásmundur sölumaður á Höfða í síma 895-3000.

Suðurhólar 35, R.vík - Opið hús í dag frá 13:00 - 13:45

Gullfalleg og sérlega vel skipulögð 79 fm þriggja herbergja íbúð í snyrtilegu húsi
rétt við KR-völlinn. Stofa er flísalögð, útgangur er á svalir og þaðan sést vel á völl-
inn. Í kjallara er sér geymsla ásamt sam. þvottaherbergi, hjóla og vagnageymslu.
Hér erum að ræða íbúð sem margir hafa beðið eftir. Yfirtakanlegt lán frá Íbúðar-
lánasjóði á 5,1% vöxtum, 6,7 mill. til 40 ára. Ath. skipti möguleg á sérhæð í vest-
urbæ Reykjavíkur. Verð 23,9 millj. 

Guðrún og Aðalsteinn taka á móti áhugasömum, sími 861-3104.

Kaplaskjólsvegur 27, í R.vík - Opið hús í dag frá 15:00 - 16:00

Falleg og vel skipulögð 120 fm 4ra-5 herbergja íbúð á 1. hæð með ágætu útsýni ásamt stæði í bílageymslu.
Mjög rúmgóð geymsla í kj. Góð aðkoma. Stutt í margvíslega þjónustu. Snyrtileg sameign með flísalögðu
anddyri og teppalögðum stigagangi. Sameiginlegur garður í góðri rækt. Húsið er klætt að utan. Þak var end-
urnýjað fyrir ca 5 árum að sögn eiganda. Áhvílandi hagstæð lán. Verð 26,5 millj. 

Jenný tekur á móti áhugasömum og sími hjá henni er 856-7612

Engjasel 29, R.vík - Opið hús í dag frá 14:00 - 15:00

Suðurlandsbraut 20 
Bæjarhrauni 22

Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., 
lögg. fast.- og skipasali

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

Seld Seld

Seld
Seld Seld

Seld

Seld

GGeerrpplluusstt rræætt ii 2255
GGeerrpplluusstt rræættt ii 2277

Sýningaríbúð
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hermóður Leó er 
snúinn aftur! Og 

hann er ekki einn á 
ferð.

Ásamt nýju stjörn-
unni Matta Eiríks 

syngur hann 
Hoochie 
jacuzzi 
hits!

Þú verður að eignast 
þetta lag!

Nei! Guð! 
Ekki segja 

að...

EKKI! 
Hann 
fékk... 
NEI!

Takk fyrir síðast, 
Matti!

Palli, þú 
haltrar!

Já, ég lenti 
í smá slysi.

Oh! 
Þvílíkur 

marblett-
ur! Hvað 
gerðist?

Ég spark-
aði í múr.

Hvernig 
gerðist 
það?

Ég og 
Stanislaw 
vorum í 

múrspark-
keppni.

Af konu að vera 
ertu ekki mjög 

skilningsrík!

Litli bleiki sokkur
Litli bleiki sokkur

Pif
f, 

pú
ff, 

pfo
pp

Sokkasóló.

Ekki gleyma 
skólatösk-

unni

Engar 
áhyggjur

Ekki gleyma 
skólatöskunni

Ekki gleyma 
skólatösk-

unni

Má ég giska? Þú 
gleymdir skólatöskunni

Af hverju 
minntirðu mig 
ekki á hana??Engar 

áhyggjur

Engar 
áhyggjur

Ermarsund er víst ekki 
keppnisgrein á Ólympíu-

leikunum

Landafræðipróf 

Auglýsingar hafa yfirleitt lítil áhrif á 
mig. Stærstur hluti þeirra fer framhjá 
mér, sumar finnst mér flottar og örfáar 

verða til þess að mig langi til að kaupa 
vöruna sem verið er að auglýsa. Svo eru 
sumar auglýsingar ömurlegar eða kjánaleg-
ar, en það kom fyrir í fyrsta skipti um 
daginn að auglýsing varð til þess að ákvað að 
hætta að kaupa vöru. 

Auglýsingin sem um ræðir er fyrir 
svokallaðan lite bjór, sem á víst að vera 
miklu hollari en aðrir. Það er eitthvað sem 
mér þykir þónokkuð sniðugt. Í þessari 
sjónvarpsauglýsingu eru hin ýmsu 
ártöl dregin fram og við hvert ártal er 
sagt frá “byltingu” sem átti sér stað á 
því ári. Þar kemur fram árið sem 
konur fóru að ganga í bikiníum og árið 
sem mínípilsið kom fram á sjónarsvið-
ið. Svo er líka talað um “byltinguna” 
sem fólst í því að Íslendingar eignuðust 

fyrstu alheimsfegurðardrottninguna. Síðasta 
byltingin sem er tilgreind í auglýsingunni er 
að sjálfsögðu árið sem þessi tiltekni bjór 
kom á markaðinn. 

Það fór svolítið í taugarnar á mér að það 
sem eiga að vera “byltingar” fyrir konur 
tengist allar fegurð og klæðaburði, og svo er 
nú orðið bylting notað í ansi lauslegri 
merkingu. Með fullri virðingu fyrir alheims-
fegurðardrottningum Íslands, finnst mér 
sáralítil bylting hafa falist í því að þær ynnu 
þessar keppnir (mér þætti hins vegar jaðra 
við byltingu ef íslenskar konur hættu að 

taka þátt í fegurðarsamkeppnum, en það 
er annað mál). Í smá tíma varð ég 

pirruð í hvert skipti sem ég sá 
þessa auglýsingu, svo mundi ég 
að ég get bara hætt að kaupa 
bjórinn, og það sem meira er, 
ég get skipt yfir á aðra 
sjónvarpsstöð.

„Byltingakenndar” auglýsingar

NOKKUR ORÐ
Þórunn 

Elísabet 
Bogadóttir

Dive Deeper 08
Tækninámsstefna í Smárabíó 9-10 október 

Microsoft sérfræðingar, ekki missa af þessu!

Nánari upplýsingar og skráning í síma 544 4500 og www.ntv.is/divedeeper

Má bjóða
þér forskot?

Nánar á www.leikhusid.is

Fimm sýningar á

5.000 kr.

Kortasalan í fullum gangi

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Klókur ertu Einar Áskell
e. Bernd Ogrodnik
sun. 21/09 kl. 11 & 12.30 uppselt,
aukasýning kl. 15

Þjóðleikhúsið
Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is 

Leikhúsperlur
Afmælisdagskrá Atla Heimis Sveinssonar
Stóra sviðið sun. 21/09 kl. 16
örfá sæti laus

Engisprettur
e. Biljana Srbljanovic
Hrífandi leikhúsveisla
Fimm sýningar í september og október

Macbeth
e. William Shakespeare
Frumsýning 5/10 

A
IK

ID
O

WWW.AIKIDO.IS

BARNANÁMSKEIÐ Í AIKIDO
fyrir 7-12 ára
Einnig unglinga-
og fullorðinstímar.

Allar upplýsingar á
www.aikido.is
eða í símum:
840-4923
897-4675

Aikido er bardagalist
fyrir fólk á öllum aldri 
sem hefur áhuga á að
læra eitthvað nýtt. 

Auglýsingasími

– Mest lesið
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ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Einstakt tækifæri - hrífandi leikhúsveisla 
l e i k r i t ið  Eng i sp re t tu r  a f tu r  á  sv ið

PBB Fréttablaðið

Athugið aðeins fimm sýningar: 
fös 26/9, lau 27/9, sun 5/10, fim 9/10, fös 10/10

eftir Biljana Srbljanovic 
Leikstjórn: Þórhildur Þorleifsdóttir

Miðasala í
síma 551 1200 

 www.leikhusid.is 

Fjöldi tónlistarmanna 
kemur fram á styrktar-
tónleikum fyrir samtökin 
Umhyggju á Nordica hóteli 
28. september. 

Á meðal þeirra sem stíga á svið á 
tónleikunum verða Ragnar Bjarna-
son, Egill Ólafsson, Stefán Hilm-
arsson, Sigga Beinteins, Friðrik 
Ómar, Regína Ósk og Hörður 
Torfason.
Arnhildur S. Magnúsdóttir, nudd-
ari og jógakennari, skipuleggur 
tónleikana með aðstoð tónlistar-
mannsins Geirs Ólafssonar sem 
treður einnig upp. Þetta er í fyrsta 
sinn sem hún kemur nálægt tón-
leikahaldi en lætur það ekki aftra 
sér. „Ég er búin að ganga með 
þetta í maganum síðan í fyrra-

haust,“ segir Arnhildur. „Ég hef 
verið að vinna með fólki á sambýl-
um sem er búið að vera langveikt 
og það er lítið gert fyrir þetta fólk. 
Mér finnst þetta alveg sjálfsagt og 
það mættu fleiri gera þetta.“
Arnhildur greindist sjálf með 
krabbamein sem hún er nú laus 
við og veit því vel um hvað málið 
snýst. „Það er ekkert sjálfgefið að 
sleppa svona auðveldlega og ég 
þakka fyrir að fá að vera lifandi,“ 
segir hún og er jafnframt þakklát 
þeim tónlistarmönnum sem sam-
þykktu að gefa vinnu sína. Hvetur 
hún almenning til að leggja mál-
efninu lið og mæta á tónleikana, 
en Umhyggja er félag sem vinnur 
að bættum hag sjúkra barna og 
fjölskyldna þeirra. 
Miðasalan fer fram á midi.is og er 
miðaverð 2.000 krónur. Tónleik-
arnir hefjast klukkan 20.  - fb

Nuddari með 
styrktartónleika

ARNHILDUR S. MAGNÚSDÓTTIR
Arnhildur hvetur almenning til 
að mæta á tónleikana, skemmta 
sér og styrkja Umhyggju í 
leiðinni.FR
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Dennis Quaid Ellen Page
Sarah Jessica Parker   Thomas Haden Church

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

DIGITAL-3D

CHARLIE BARTLETT kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 12

JOURNEY 3D                kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 L

DEATH RACE kl. 8 - 10:10 16

TROPIC THUNDER kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 16

SVEITA BRÚÐKAUP kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8:20 L

DARK KNIGHT kl. 5:30 - 10:30 12

DARK KNIGHT kl. 2 - 5:50 - 8:40 VIP
STAR WARS kl. 1:30 - 3:40 L

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

CHARLIE BARTLETT kl. 5:50 - 8 - 10:10 12

JOURNEY 3D 1:40 - 3:50 - 6 - 8:10 - 10:20 L

SMART PEOPLE kl. 3:40 - 8 - 10:10 12

GET SMART kl. 1:30 - 3:40 -  5:50 L

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30D L

TROPIC THUNDER kl. 8 16

DEATH RACE kl. 10:20 16

SVEITA BRÚÐKAUP kl. 5:50 - 8 L

THE STRANGERS kl. 10:20 16

WALLE m/ísl. tali kl. 1:30 L

GRÍSIRNIR ÞRÍR m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

MAMMA MÍA kl. 3:40 - 5:50 L

DIGITAL-3D

STAR WARS kl. 2 - 4 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 6 L

MIRRORS kl. 8 - 10:10 16

WALL-E. m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

SVEITABRÚÐKAUP kl.  6 - 8 L

DEATH RACE kl. 10:10 16

STEP BROTHERS kl. 8 - 10:10 12

MAMMA MÍA kl. 5:50 L

GRÍSIRNIR ÞRÍR m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

SVEITABRÚÐKAUP kl. 8 L

DEATH RACE kl. 10:10 16

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

SparBíó 550krSparBíó 550kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR

MEÐ APPELSÍNUGULU

Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR
MEÐ GRÆNU

SparBíó 850kr

Frábær gamanmynd frá framleiðendum Sideways

- bara lúxus
Sími: 553 2075

PINEAPPLE EXPRESS kl. 5.45, 8 og 10.15 16

JOURNEY 3D - DIGITAL 3D kl. 2(800), 4, 6 og 8 L

GRÍSIRNIR ÞRÍR - ÍSL. TAL kl. 2(500) og 4 L

MAMMA  MIA kl.2(500), 4.30, 6.45, 9 og 10.15 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

STÆRSTA MYND ÁRSINS
YFIR 100.000 GESTIR

Tilboð í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
16
16
12
L
L
L

PINEAPPLE EXPRESS  kl. 8 - 10
JOURNEY TO THE CENTER EKKI Í 3D kl.  4 - 6 - 8
STEP BROTHERS kl. 10
MAMMA MIA      kl. 6
GRÍSIRNIR 3    kl.4

16
12
L
L
L

PINAPPLE EXPRESS D kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
PINAPPLE EXPRESS LÚXUS - D kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
MIRRORS kl. 8 - 10.30
STEP BROTHERS kl.1 - 3.15 -5.45 - 8 - 10.15
MAKE IT HAPPEN kl.1 - 6 
MAMMA MIA kl.1- 3 - 5.30 - 8 - 10.30
GRÍSIRNIR 3 kl.1- 4

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

16
12
16
L
L
L

PINAPPLE EXPRESS   kl.3-5.30 - 8 - 10.30
BRIDESHEAD REVISITED  kl. 6 - 9
MIRRORS kl. 10.30
SVEITABRÚÐKAUP kl. 5.45 - 8  - 10.15
MAMMA MIA kl.3- 5.30 - 8 
GRÍSIRNIR 3 kl.4 5%

5%

SÍMI 551 9000

12
16
L
12
L

STEP BROTHERS kl. 3.30 - 5.45- 8 - 10.30
TROPIC THUNDER kl. 3 - 5.30- 8 - 10.30
MAKE IT HAPPEN kl. 8 - 10.20
SKRAPP ÚT kl. 4 - 6 - 8 - 10 
GRÍSIRNIR 3 kl. 4 - 6

SÍMI 530 1919

FRÁ BEN STILLER KEMUR EIN KLIKKAÐASTA 
GRÍNMYND ÁRSINS!

Frábæra teiknimynd 
fyrir alla fjölskylduna 

með íslensku tali.

550kr.

fyrir börn

650kr.

fyrir fullorðna

ILLIR ANDAR HERJA Á ILLIRANDAR 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!

YFIR 100.000 
MANNS

Troddu þessu í pípuna 
og reyktu það !

Mögnuð mynd byggð á samnefndri 
bók eftir Evelyn Waugh 

Öllum freistingum fylgja afleiðingar.

Tónlistarmaðurinn Jóhann Kristinsson hefur sent frá 
sér plötuna Call Jimmy, en áður en hún kom út 
hérlendis hafði hún komið út í Chicago og á netsíðun-
um Amazon, iTunes, Cdbaby og Fractional Farthing. 

„Vinkona mín, Julie, kemur reglulega hingað til 
Íslands. Hún var að vinna fyrir þetta útgáfufyrirtæki 
í Chicago og kom mér í samband við gamla yfir-
manninn sinn,“ segir Jóhann um tildrög þess að 
frumburður hans leit fyrst dagsins ljós í Chicago. 
Jóhann, sem er tvítugur, hefur samið tónlist í ein 
fimm, sex ár, en á Call Jimmy er að finna samsafn 
laga frá síðustu tveimur árum eða svo. Beðinn um að 
reyna hið ógerlega, að lýsa tónlist sinni, hlær Jóhann 
við. „Ég gæti helst sagt að hún sé akústík, folk og 
low-fi, svona lágstemmd og þægileg,“ útskýrir hann. 

Hann hefur einnig samið tónlist við stuttmyndina 
Hux, eftir Árna Má Brynjarson, ásamt Þórði 
Hermannssyni. „Hún vann Stuttmyndadagana í 
Reykjavík, enda þrusugóð mynd, og er á leiðinni til 
Cannes,“ segir Jóhann, sem kveðst hrifinn af þess 
konar listsköpun. „Myndin er tuttugu mínútur og það 
er eiginlega tónlist í gegnum hana alla. Þetta var í 

fyrsta skipti sem ég prófaði eitthvað svona, að vinna 
með eitthvað myndrænt, og mér fannst það mjög 
skemmtilegt. Ég vona að ég geti sankað að mér fleiri 
þannig verkefnum.“   - sun

Frumburður fyrst í Chicago 

FRUMBURÐURINN KOMINN Jóhann Kristinsson hefur áður 
samið tónlist fyrir stuttmynd, en sendir nú frá sér fyrstu plötu 
sína, Call Jimmy. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kynlífsfræðingurinn 
Yvonne Kristín Fulbright, 
sem á íslenska móður og 
bandarískan föður, hefur 
gefið út tvær nýjar bækur 
sem nefnast Pleasuring: 
The Secrets to Sexual Sat-
isfaction og Your Orgasmic 
Pregnancy: Little Secrets 
Every Hot Mama Should 
Know.

„Fólkið hjá útgáfufyrirtækinu 
Barnes & Nobles talaði við mig og 
bað mig um að skrifa Pleasuring,“ 
segir Yvonne. „Markmiðið var að 
skrifa bók sem gæti hjálpað pörum 
að stunda betra kynlíf. Í bókinni 
er fjallað um líkamlega snertingu, 
samskipti para og að endurnýja 
ástríðu og rómantík í sambönd-
um,“ segir hún og tekur fram að 
nektarmyndirnar í bókinni, sem 
voru teknar í Frakklandi og á 
Kosta Ríka, séu mjög vel heppnað-
ar. 
Hin bókin, Your Orgasmic Pregn-
ancy sem Yvonne samdi ásamt 
Danielle Cavalluci, fjallar eins og 
nafnið gefur til kynna um kynlíf á 
meðgöngunni. „Pör sem eiga von á 
barni þurfa mörg hver að fræðast 
betur um það hvernig eigi að 
stunda heilbrigt kynlíf meðan á 
meðgöngu stendur og eftir að 
barnið fæðist,“ segir Yvonne, sem 
nýlega hélt fyrirlestra í Háskóla 
Íslands þar sem hún fjallaði um 
málefnið. 
Í grein Fréttablaðsins á síðasta ári 
kom fram að Yvonne væri með 
nýja hljóðbók í smíðum þar sem 
hún kenndi foreldrum að tala við 
börnin sín um kynlíf. Hún segir að 
útgáfa bókarinnar hafi dregist á 
langinn en vonast til að hún komi 
út síðar í vetur.  - fb

Gefur út tvær kynlífsbækur

YVONNE KRISTÍN FULBRIGHT Yvonne, 
sem á íslenska móður en bandarískan 
föður, hefur gefið út tvær nýjar kynlífs-
bækur.

PLEASURING Kynlífsbók Yvonne, Pleas-
uring: The Secrets to Sexual Satisfaction,  
er ætlað að hjálpa pörum að stunda 
betra kynlíf.

TILBOÐSVERÐ

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

Frábær teiknimynd fyrir 
alla fjölskylduna með 

íslensku tali.

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.4 HÁSKÓLABÍÓ

KL.4 BORGARBÍÓ

KL.4 BORGARBÍÓ KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

GET SMART
kl. 1.30 í Kringlunni

KUNG FU PANDA
kl. 1.30 í Álfabakka

JOURNEY 3D
kl. 1.30 í Álfabakka
kl. 1.40 í Kringlunni 

laugardag og sunnudag

SparBíó

STAR WARS
kl. 1.30 í Álfabakka
kl. 2 á Akureyri

WALL-E ísl. tal.
kl. 1.30 í Álfabakka
kl. 1.30 á Selfossi og í kefl.
kl. 2 á Akureyri

550kr

850kr
550kr

550kr
550kr
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sport@frettabladid.is

Það var sorgardagur uppi á Akranesi þegar ÍA og 
KR skildu jöfn 0-0 en jafnteflið þýddi það að ÍA 
féll úr efstu deild.  Önnur úrslit í fallbaráttunni 
voru Skagamönnum hagstæð þar sem bæði HK 
og Fylkir töpuðu en það átti ekki að verða fyrir ÍA í 
þetta skiptið.

Grindvíkingar héldu uppteknum hætti á útivöll-
um með 0-2 sigri gegn HK og Fjölnismenn unnu 
Fylkismenn 0-3 en þetta var í þriðja skiptið sem 
Grafarvogsliðið lagði Árbæjarliðið að velli í sumar, 

tvisvar í deild og í undanúrslitum VISA-bikars-
ins.
Topplið Keflavíkur sýndi enn og aftur 

hvers það er megnugt þegar það 
skellti Blikum 3-1 eftir að hafa 
verið 0-1 undir í hálfleik og þar 
sem FH-ingar misstigu sig illi-
lega gegn Fram og töpuðu 

4-1, þá geta Keflvíking-

ar landað titlinum þegar liðin mætast í dag.
Íslandsmeistarar Vals verja ekki titil sinn en eru 

nú í harðri baráttu við Fram og KR um þriðja sætið 
og styrktu stöðu sína þar með 2-0 sigri gegn Þrótti 
sem bjargaði sér endanlega frá falli, þrátt fyrir 
tapið vegna hagstæðra úrslita úr öðrum leikjum. 

20. UMFERÐ LANDSBANKADEILDAR KARLA: KEFLVÍKINGAR NÁLGAST TITILINN

Skagamenn féllu úr efstu deild
TÖLURNAR TALA

Flest skot: 27, Keflavík
Flest skot á mark: 8, Keflavík
Fæst skot: 6, Þróttur
Hæsta með.ein.: 7,3 Keflavík
Lægsta meðaleink.: 3,8 FH
Grófasta liðið: 19 brot, ÍA
Prúðasta liðið: 9 brot, HK og Valur 
Flestir áhorf.: Kefl.-Breið., 1.030
Fæstir áhorf.: HK-Grindavík, 427
Áhorfendur alls: 3.952

> Besti dómarinn: Einar Örn 
Daníelsson fékk hæstu einkunn 
dómara, eða 8, fyrir 20. umferð-
ina hjá Fréttablaðinu. Einar 
Örn dæmdi leik Kefl avíkur og 
Breiðabliks og leysti það verkefni 
með sóma.

>Atvik umferðarinnar

Skagamenn féllu úr efstu deild í þriðja skiptið í sögu félags-
ins. Síðast þegar ÍA féll, árið 1990, voru núverandi þjálfarar 
liðsins, Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir, að stíga sín fyrstu 
skref í meistaraflokki. Liðið kom þá strax aftur upp í efstu 
deild og varð Íslandsmeistari fimm ár í röð frá 1992-1996. 
„Það er vonandi að sagan endurtaki sig,“ segir Bjarki í 
viðtali við Fréttablaðið.

>Ummæli umferðarinnar

„Mér er í raun skítsama um þennan leik 
þar sem við vorum að tryggja sæti okkar 
í deildinni,“ segir Þróttarinn Sigmundur 
Kristjánsson eftir tapleikinn gegn Val.

Eysteinn Hauksson (1)

Patrik
Ted Redo(2)

Auðun 
Helgason (7)

Hólmar Örn
Rúnarsson (8)

Guðmundur
Steinarsson(6)

Pétur Georg
Markan (2)

Hallgrímur 
Jónasson (4) 

Helgi
Sigurðsson (2)

Gunnar Már 
Guðmunds. (7)

Joseph 
Tillen (1)

Hannes Þór Halldórs.(3)

FÓTBOLTI Keflvíkingar sýndu enn 
og aftur á dögunum gegn Breiða-
blik að þeir gefast aldrei upp og 
þrátt fyrir að vera 0-1 undir í hálf-
leik sigraði liðið örugglega að 
lokum 3-1. Guðmundur Steinars-
son var eins og oft áður arkítekt-
inn af sigrinum og skoraði í sínum 
áttunda leik í röð í deildinni.

„Við sýndum gríðarlegan styrk 
með því að koma til baka og klára 
dæmið á móti vindi og við erfiðar 
vallaraðstæður. Keflavíkurliðið 
hefur mikla trú á eigin getu og 
þegar við lendum undir í leikjum 
erum við ekkert að hengja haus, 
heldur bæta menn bara í og það 
hefur heldur betur skilað sér,“ 
segir Guðmundur.

Spurður út í lykilinn að góðu 
gengi Keflavíkurliðsins í sumar 
kvað Guðmundur vitanlega 
margt liggja þar að baki.

„Það er ansi margt sem 
kemur þar til. Fyrir það 
fyrsta þá æfðu menn nátt-
úrulega mjög vel á undir-
búningstímabilinu og 
þeir nýju leikmenn sem 
komu til liðsins smell-
pössuðu bara inn í hóp-
inn. Það auðveldaði 
vissulega mikið að fá 
Hólmar Örn, Hörð 
og svo Jóhann Birni 
sem eru allt Keflvík-
ingar og þekktu allt 
og alla á staðnum. 
Andinn í hópnum 
er því búinn að 
vera frábær og 
það er held ég 
stærsti hlutinn 
í þessu,“ segir 
Guðmundur.

Staðan er vissulega góð hjá 
Keflavík en Guðmundur ítrekar 
að enn sé ekkert í höfn hjá liðinu.

„Við eigum tvo erfiða leik eftir 
gegn FH á útivelli og Fram á 
heimavelli. Við förum að sjálf-
sögðu í alla leiki til þess að vinna 
þá og við ætlum því að klára 
dæmið gegn FH. FH-ingar töpuðu 
illa í síðasta leik sínum og mæta 
örugglega dýrvitlausir í leikinn 
gegn okkur og við verðum því að 
vera tilbúnir í baráttuleik,“ segir 
Guðmundur en Keflvíkingum 
nægir jafntefli til þess að tryggja 
sér titilinn.

Guðmundur er sem stendur 
markahæsti leikmaður Lands-
bankadeildar með 16 mörk, þrem-
ur mörkum meira en Björgólfur 
Takefusa sem kemur þar næstur. 

„Þegar liðið er að spila svona 
vel eins og það eru búið að vera 
að gera er erfitt að eiga ekki 
góða leiki í stöðu framherja. 
Það er líka mikil samkeppni um 
stöður í liðinu, bæði á æfingum 
og í leikjum, þannig að maður 

verður að spila vel til þess að 
halda sæti sínu í byrjunarlið-
inu. Það heldur manni nátt-
úrulega á tánum og heldur 

manni ferskum. Það er gaman 
að vera á toppnum yfir marka-
hæstu menn og það væri auð-
vitað fínn bónus að fá eitt stykki 
gullskó, en deildin er aðalatrið-
ið,“ segir Guðmundur.

Keflavík varð síðast meistari 
árið 1973 og þá varð Steinar 

Jóhannsson, faðir Guðmundar, 
markhæstur hjá Keflavík.

„Hann er liggur við spenntari 
yfir stöðu mála en ég og styður vel 
við bakið á mér.“  omar@frettabladid.is 

Gullskórinn yrði 
bara fínn bónus
Guðmundur Steinarsson fór mikinn þegar Keflavík 
vann Breiðablik og skoraði þá í sínum áttunda leik í 
röð og er leikmaður 20. umferðar hjá Fréttablaðinu.

ILLVIÐRÁÐANLEGUR Guðmundur Steinarsson hefur farið hreinlega á kostum í Lands-
bankadeildinni í sumar og er markahæsti leikmaður deildarinnar með 16 mörk í 19 
leikjum. VÍKURFRÉTTIR

FÓTBOLTI Flestra augu munu eflaust 
beinast að toppbaráttuslag FH og 
Keflavíkur í dag en Fylkir og HK 
eru að berjast fyrir lífi sínu og 
áframhaldandi veru í Landsbanka-
deildinni.

Sverrir Sverrisson, nýráðinn 
þjálfari Fylkis, stýrði liðinu í 
sínum fyrsta deildarleik í sumar 
gegn Grindavík í 19. umferð þar 
sem Árbæingar fóru með sigur af 

hólmi 1-3 og léku þá líklega 
einn sinn besta leik í sumar. 
Fjölnismenn náðu Fylkis-
mönnum þó vel niður á jörð-
ina með 0-3 sigri í 20. 
umferð og Fylkismenn 
þurfa enn þrjú stig úr síðustu 
tveimur leikjum sínum, gegn 
Breiðabliki (úti) og FH (heima), 
til þess að bjarga sér örugglega 
frá falli.

HK þarf að vinna leiki 
sína, gegn Fjölni (úti) og 

Breiðabliki (heima), til 
þess að eygja von. HK 
fellur því í dag ef Fylkir 
vinnur eða gerir jafntefli 
og HK gerir jafntefli eða 
tapar.  - óþ

Fallbarátta Landsbankadeildar karla er nú í algleymi þar sem HK og Fylkir berjast:

HK-ingar gætu fallið í dag

MIKILVÆGUR Gunnleifur 
Gunnleifsson hefur verið frá-
bær hjá HK. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

MENNTAMÁLA
RÁÐUNEYTIÐ

IÐNAÐAR
RÁÐUNEYTIÐ

...www.rannis.is/visindavaka

H
N

O
T

S
K

Ó
G

U
R

 g
ra

fí
s

k
 h

ö
n

n
u

n

Allir velkomnir!

Kaffi stjóri er Davíð Þór Jónsson, þýðandi

Mánudagur 22. september 
Líkami og losti á upphafsöldum kristni
Dr. Clarence E. Glad sjálfstætt starfandi fræðimaður í ReykjavíkurAkademíunni 
fjallar um hvernig hugmyndir manna á Vesturlöndum um meinlæti, skírlífi , 
fjölskyldulíf og samskipti kynjanna hafa mótast út frá orðræðunni um líkama og 
losta í frumkristni.

Þriðjudagur 23. september 
Hver á að passa mig?
Alyson Bailes og Silja Bára Ómarsdóttir frá Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands 
fjalla um öryggismál út frá nýju sjónarhorni – það er alveg öruggt!

Miðvikudagur 24. september
Náttúruhamfarir - hvað svo?
Dr. Guðrún Pétursdóttir forstöðumaður Stofnunar Sæmundar fróða, Dr. Berglind 
Guðmundsdóttir sálfræðingur hjá áfallaþjónustu LSH, Ragnhildur Guðmundsdóttir 
og Edda Björk Þórðardóttir frá Miðstöð í lýðheilsuvísindum við HÍ og Herdís 
Sigurjónsdóttir bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ og Fimm fræknar konur 
kafa ofan í snjófl óð og undir jarðskorpuna og velta upp 
sálfræðilegum áhrifum náttúruhamfara.

Fimmtudagur 25. september 
Má bjóða þér sláturtertu og rabarbarakaramellur?
Sigríður Sigurjónsdóttir prófessor við Listaháskóla 
Íslands, Brynhildur Pálsdóttir vöruhönnuður og 
Guðmundur H. Gunnarsson frá Matís þróuðu 
frumlegar og girnilegar nýjungar í rannsókna-
samstarfi  við bændur.

Vísindakaf� ð 2008
      Vísindamenn segja frá rannsóknum sem koma öllum við - á mannamáli...

Listasafni Reykjavíkur
kl. 20.00 – 21.30 hvert kvöld

22. 23. 24. & 25. september
Dagskrá Vísindakaf� kvöldanna
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Klæddu þig vel

Höfuðborgarsvæðið: Bankastræti 5, Faxafen 12, 
Kringlan, Smáralind, Miðhraun 11. Akureyri: Glerártorg.
Kefl avík: Leifsstöð og söluaðilar um land allt.

www.66north.is

Velkomin á Þingeyri.
Hér gilda ákveðnar reglur.

KOMIN Í BÍÓ

HIN ÍSLENSKA ANÍTA BRÍEM Í EINNI
STÆRSTU ÆVINTÝRAMYND ÁRSINS

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

Enska úrvalsdeildin

Sunderland-Middlesbrough 2-0
1-0 M. Chopra (81.), 2-0 M. Chopra (90.+2.).
Blackburn-Fulham 1-0
1-0 M. Derbyshire (84.).
Liverpool-Stoke 0-0
West Ham-Newcastle 3-1
1-0 D. Di Michele (8.), 2-0 D. Di Michele (37.),
3-0 M. Etherington (53.), 3-1 M. Owen (67.).
Bolton-Arsenal 1-3
1-0 K. Davies (14.), 1-1 E. Eboue (26.) 1-2 N.
Bendtner (27.), 1-3 Denilson (87.).
STAÐAN Í DEILDINNI
Arsenal 5 4 0 1 11-2 12
Liverpool 5 3 2 0 5-2 11
Chelsea 4 3 1 0 9-2 10
West Ham 5 3 0 2 11-9 9
Aston Villa 4 2 1 1 8-6 7
Sunderland 5 2 1 2 5-6 7
Hull City 4 2 1 1 5-8 7
Blackburn  5 2 1 2 6-11 7
Man. City 4 2 0 2 9-7 6
Fulham 4 2 0 2 4-4 6
Portsmouth 4 2 0 2 5-6 6
Everton 4 2 0 2 7-9 6
Middlesbrough 5 2 0 3 6-8 6
Wigan Athletic 4 1 1 2 7-4 4
Man. United 3 1 1 1 3-3 4
WBA 4 1 1 2 4-5 4
Bolton 5 1 1 3 5-7 4
Stoke City 5 1 1 3 7-10 4
Newcastle 5 1 1 3 4-9 4
Tottenham 4 0 1 3 4-7

Enska B-deildin

Coventry-QPR 1-0
1-0 E. Ward (15.). Aron Einar Gunnarsson lék
allan leikinn fyrir Coventry.
Swansea-Burnley 1-1
0-1 Jóhannes Karl Guðjónsson (59.), 1-1 F. Bodde
(90.). Jóhannes lék síðari hálfleikinn fyrir Burnley.
Watford-Reading 2-2
0-1 J. Eustace (13.), 1-1 T. Smith (57.), 2-1 
J. O‘Toole (64.), 2-2 S. Hunt (87.). Ívar Ingimars-
son sat á varamannabekk Reading og kom ekki
við sögu í leiknum.

Skoska úrvalsdeildin

Hearts-Iverness 1-0
S. Mikoliunas (8.). Eggert Gunnþór Jónsson lék
allan leikinn með Hearts.

Ítalska úrvalsdeildin

Roma-Reggina 3-0
1-0 C. Panucci (45.), 2-0 A. Aquilani (51.), 3-0 S.
Perrotta (90.). Emil Hallfreðsson lék síðustu 5
mínúturnar með Reggina.

Þýska úrvalsdeildin

Bayern München-W. Bremen 2-5
0-1 R. Rodrigues (45.), 0-2 M. Rosenberg (30.),
0-3 M. Orzil (64.), 0-4 M. Rosenberg (67.), 0-5
C. Pizarro (69.), 1-5 og 2-5 T. Borowski (71., 85.).

Norska úrvalsdeildin

Bodö/Glimt-Fredrikstad 2-1
1-0 S. Johansen (4.), 1-1 F. Wallace (40.), 2-1 S.
Johansen (64.).  Birkir Bjarnason lék með Bodö/
Glimt og Garðar Jóhannsson var með Fredrikstad.

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Stórleikur Chelsea og 
Englandsmeistara Manchester 
United fer fram á Brúnni í dag. 
Chelsea hefur ekki tapað á 
heimavelli sínum í 84 leikjum í 
röð í ensku úrvalsdeildinni eða 
síðan liðið tapaði þar gegn 
Arsenal 21. febrúar árið 2004.

„Ég held að Chelsea viti mæta 
vel að við erum fullfærir um að 
enda sigurgöngu liðsins á Brúnni. 
Það verður erfitt en ég veit að 
leikmenn mínir verða tilbúnir í 
slaginn,“ segir Sir Alex Ferguson, 
knattspyrnustjóri United.

United tapaði á dögunum gegn 
Liverpool en liðið hefur ekki 
tapað tveimur leikjum í röð í 
ensku úrvalsdeildinni síðan í apríl 
árið 2005 eða fyrir 122 leikjum. 

Cristiano Ronaldo er aftur 
kominn á fulla ferð með United 
og Luiz Felipe Scolari, knatt-
spyrnustjóri Chelsea, veit af 
ógninni sem stafar af honum.

„Ronaldo er einfaldlega 
einn af þremur bestu 
leikmönnum heims,“ 

segir Scolari.
Þetta verður í 

fyrsta sinn sem 
félögin mætast eftir 
úrslitaleik Meist-
aradeildarinnar í 
maí  þegar United 
fór með sigur af 
hólmi eftir 

vítaspyrnu-

Sterkur heimavöllur Chelsea:

84 leikir án 
taps á Brúnni 

STRÍÐ Það verður 
lítið um vinsemd 
þegar Chelsea og 
United mætast.

NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Liverpool gerði óvænt 
jafntefli gegn Stoke á heimavelli 
og Arsenal nýtti sér það og skaust 
á toppinn með sigri gegn Bolton.

Grétar Rafn Steinsson lék allan 
leikinn með Bolton sem varð að 
sætta sig við 1-3 tap gegn Arsenal 
á Reebok en Heiðar Helguson var 
á varamannabekk Bolton og kom 
ekki við sögu í leiknum.

Bolton komst yfir snemma leiks 
þegar Kevin Davies skoraði af 
harðfylgi.

Arsenal svaraði stuttu síðar með 
tveimur mörk með mínútu milli-
bili. Fyrst skoraði Emm-
anuel 
Eboue 
en tals-
verð rangstöðu-
lykt var af markinu. Nick-
las Bendtner bætti svo við 
öðru marki eftir vel útfærða 
sókn að hætti Arsenal.

Denilson innsiglaði sigur 
Arsenal með marki á 87. mín-
útu og þar við sat.

„Þeir reyndu að 
tuddast gegn okkur en 
mér fannst við bregðast 
vel við því og vorum að 
vinna návígin úti um 
allan völl,“ segir Arsene 
Wenger, knattspyrnu-
stjóri Arsenal.

Nýliðar Stoke náðu að 
halda aftur af Liverpool á 
Anfield og niðurstaðan var 
fremur óvænt, markalaust 

jafntefli. Yfirburðir Liverpool 
voru miklir í leiknum og tölfræðin 
talar sínu máli hvað það varðar. 
Heimamenn áttu 20 hornspyrnur 
og 27 skottilraunir á móti 3 horn-
spyrnum og 3 skottilraunum gest-
anna en það eru víst mörkin sem 
telja. Liverpool kom boltanum 
reyndar í netið strax á 2. mínútu 
þegar Steven Gerrard skoraði úr 
aukaspyrnu en markið var rang-
lega dæmt af vegna meintrar 
rangstöðu Dirks Kuyt.

„Ég hef ekki hugmynd um af 
hverju markið var dæmt af en 
þetta voru afdrifarík mistök. Leik-
urinn hefði vitanlega orðið allt 
annar hefðum við náð að skora 
strax í byrjun,“ sagði Rafa Benit-
ez, knattspyrnustjóri Liverpool, í 
viðtali leikslok.

Ítölsk áhrif hjá West Ham
Ítalinn David di Michele fór ham-
förum fyrir West Ham gegn New-
castle og sá til þess að stjóratíð 
landa síns, Gianfrancos Zola, hófst 
með 3-1 sigri á Upton Park. Di 
Michele skoraði fyrstu tvö mörk 
West Ham og lagði svo upp þriðja 
markið fyrir Matthew Ethering-
ton áður en Michael Owen minnk-
aði muninn fyrir gestina.

Varamaðurinn Michael Chopra 
var hetja dagsins á leikvangi ljós-
anna þegar hann skoraði bæði 
mörk Sunderland í 2-0 sigri á 
grönnum sínum í Middlesbrough 
sem misnotuðu m.a. vítaspyrnu.

Blackburn náði að einhverju 
leyti að svara fyrir 4-0 tapið gegn 
Arsenal um síðustu helgi með 1-0 
sigri þegar Fulham kom í heim-
sókn á Ewood Park. Varamaðurinn 
Matt Derbyshire skoraði eina 
mark leiksins á 84. mínútu.   - óþ

Fimm leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gærdag þar sem staðan breyttist örlítið í toppbaráttunni: 

Byssustrákarnir skutust á toppinn

FÓR Á KOSTUM David Di 
Michele skoraði tvö mörk og 
lagði upp eitt fyrir West Ham. 
 NORDIC PHOTOS/GETTY
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BARÁTTA Grétar Rafn Steins-
son sér hér við Emmanuel 
Adebayor framherja Arsenal.
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1. deild karla í fótbolta

Haukar-Stjarnan 1-5
0-1 Birgir Birgisson (5.), 0-2 Þorvaldur Árnason 
(41.), 0-3 Björn Pálsson (65.), 0-4 Halldór Orri
Björnsson (71.), 1-4 Úlfar Pálsson (77.), 1-5 
Halldór Orri Björnsson (83.).
Selfoss-ÍBV 3-1
1-0 Sævar Þór Gíslason (22.), 2-0 Viðar Örn 
Kjartansson (32.), 3-0 Sævar Þór Gíslason (48.),
3-1 Arnór Ólafsson (82.).
KS/Leifur-Leiknir R. 1-6
Njarðvík-Þór 3-1
Víkingur R.-Fjarðarbyggð 2-0
KA-Víkingur Ó. 1-0
LOKASTAÐAN Í 1. DEILD
1. ÍBV 22 16 2 4 43-17 50
2. Stjarnan 22 14 5 3 47-22 47
3. Selfoss 22 14 4 4 54-36 46
4. KA 22 9 5 8 31-27 32
5. Víkingur R. 22 8 5 9 32-30 29
6. Haukar 22 8 4 10 36-42 28
7. Leiknir R. 22 7 5 10 33-40 26
8. Þór 22 7 4 11 31-42 25
9. Fjarðab. 22 5 9 8 31-37 24
10. Víkingur Ó. 22 5 9 8 19-29 24
11. Njarðvík 22 4 7 11 26-42 19
12. KS/Leifur 22 1 9 12 17-36 12

ÚRSLIT

FÓTBOLTI KR varði bikarmeistara-
titil sinn í kvennaflokki þegar 
liðið gjörsigraði Íslandsmeistara 
Vals, 4-0, í úrslitum Visa-bikars-
ins í gær.

Það var aðeins í byrjun leiks að 
Valsstelpur gerðu einhverja 
atlögu að marki KR þrátt fyrir að 
sækja gegn stífri sunnanátt.

Þegar um 10 mínútur voru liðn-
ar af leiknum tóku KR-ingar öll 
völdin á vellinum. 1.019 áhorfend-
ur á vellinum sáu afmælisbarnið 
Hólmfríði Magnúsdóttur skora 
fyrsta markið á 28. mínútu eftir 
góða stungusendingu Hrefnu 
Huldar Jóhannesdóttur. Valsstelp-
ur fengu tvö færi til að jafna 
metin fyrir hlé en voru einstak-
lega illa upplagaðar og virkuðu 
aldrei líklegar.

Yfirburðir KR í síðari hálfleik 
voru miklir. Hólmfríður kom KR í 
3-0 með tveimur keimlíkum mörk-
um áður en Hrefna Huld negldi 
síðasta naglann í kistu Valsstelp-
na með fjórða markinu eftir góða 
sendingu Olgu Færseth.

„Ég átti von á þeim ákveðnari í 
síðari hálfleik en það er stundum 
auðveldara að sækja á móti vind-
inum. Við spiluðum meira í fætur 
í seinni hálfleik og þá fór þetta að 
ganga,“ sagði Helena Ólafsdóttir 
þjálfari KR í leikslok.

Þjálfari Vals orðlaus í leikslok
Elísabet Gunnarsdóttir þjálfari 
Vals átti varla orð til að lýsa 
frammistöðu síns liðs sem lék 
sinn langlélegasta leik á tímabil-
inu.

„Sorglegt. Ég tel að við höfum 
komið vel undirbúin til leiks. Mér 
fannst hugarfarið frábært í öllum 

undirbúningnum og ég las það í 
mannskapinn að við myndum 
spila til sigurs en frammistaðan 
var í engu samræmi við það sem 
manni fannst í upphitun og fyrstu 
10 mínútur leiksins. Við vorum 
ekki með í 80 mínútur.

„Ég á ekkert svar við því hvað 
var að. Það var bara allt. Liðið 
hefur aldrei spilað svona illa og 
það er áhyggjuefni að við getum 
spilað svona illa. Við eigum aldrei 
möguleika í seinni hálfleik. Við 
sköpuðum okkur ekki eitt færi og 
ég á ekki til orð yfir þessu,“ sagði 
Elísabet eftir að hafa séð KR lyfta 
bikarnum.

Kveðjuleikur Helenu
Helena Ólafsdóttir stýrði KR í síð-
asta sinn í bili að minnsta kosti og 
gat ekki hugsað sér betri endi á 
þjálfaratíð sinni hjá KR.

„Þetta gat ekki verið betra. Frá-
bær leikur hjá stelpunum og mér 
fannst við klárar í dæmið. Það 
voru allir með hausinn í lagi og 

með viljann að vopni. Þetta var 
eins og best verður á kosið.“

Valur hafði skorað 45 mörk í 
sex síðustu leikjum sínum á undan 
og kom mátleysisleg frammistaða 
Vals Helenu óneitanlega á óvart.

„Það er hálfgert spennufall. 
Þetta voru fleiri mörk en maður 
átti von á og ég er mest ánægð 
með að við náðum að halda þeim á 
núllinu og skora sjálfar fjögur.

„Við lögðum það upp þannig að 
fá ekki þessa holskeflu á okkur. 
Við stóðumst það. Við vitum að við 
erum með frábæra vörn. Við spil-
uðum inn á kosti hverrar annarrar 
allan tímann,“ sagði Helena.

KR lagði leikinn upp með því að 
sækja hratt og nýta sér hraða leik-
manna eins og Hólmfríðar til að 
stinga sér inn fyrir vörn Vals. 

„Það var frábært hjá Fríðu að 
setja þessi þrjú  mörk og hún 
sýndi það og sannaði að hún er 
frábær leikmaður. Liðið var að 
spila í heildina rosalega vel,“ 
sagði Helena. -gmi

Frábær afmælisdagur Hólmfríðar
Afmælisbarnið Hólmfríður Magnúsdóttir fór fyrir frábæru liði KR í yfirburðasigri Vesturbæjarliðsins á 
Íslandsmeisturum Vals. Hólmfríður skoraði fyrstu þrjú mörk leiksins áður en Hrefna Huld Jóhannesdóttir 
bætti því fjórða við og innsiglaði þar með 4-0 sigur KR sem varði VISA-bikartitil sinn frá því í fyrra. 

KVEÐJULEIKURINN Helena Ólafsdóttir stýrði KR-liðinu í sínum síðasta leik í bili þar 
sem hún hyggst taka sér frí frá þjálfun. Hún getur varla hugsað sér betri endi en 
þennan leik. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

YFIRBURÐIR KR-stúlkur höfðu góða ástæðu til þess að fagna vel og innilega í leikslok 
í gær þegar þær unnu frækinn sigur gegn erkifjendunum í Val. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Toppbaráttuliðin Stjarnan og Selfoss 
voru í sviðsljósinu í gærdag þegar lokaumferð-
in í 1. deild karla fór fram. Selfyssingar sigr-
uðu 1. deildarmeistara ÍBV á Selfossi en það 
dugði skammt því Stjarnan vann Hauka að 
Ásvöllum og tryggðu sér þar með farseðilinn í 
efstu deild á ný eftir nokkurra ára fjarveru 
þar.

„Haukaleikurinn var náttúrulega bara algjör 
snilld og það var frábært að enda tímabilið 
með þessum hætti,“ segir Bjarni Jóhannsson, 
þjálfari Stjörnunnar.

Stjarnan tapaði ekki leik í seinni umferð 1. 
deildarinnar og endaði mótið svo með stæl 
þegar liðið rúllaði Haukum upp 1-5 í lokaleikn-
um.

„Við reyndum bara að hanga í toppliðunum 
og gefast ekki upp en ég skal viðurkenna það 
að mér fannst við á tímum vera helvíti langt 
frá þeim. En einhvern veginn gekk þetta á end-
anum allt saman upp. Við vorum svo að segja 
alveg lausir við meiðsli og liðsandinn í hópnum 
var algjörlega til fyrirmyndar. Við vorum í 

raun aldrei í umræðunni en þegar upp er staðið 
þá endum við mótið einungis þremur stigum á 
eftir toppliði ÍBV og það er mjög ánægjulegt,“ 
segir Bjarni.

Bjarni kvaðst ekki geta beðið eftir því að 
stýra liðinu í efstu deild.

„Við fögnum þessum áfanga vel og síðan fá 
menn stutt frí áður en undirbúningurinn fyrir 
Landsbankadeildina hefst. Við erum með til-
tölulega ungt lið og lítið af leikmönnum sem 
hafa reynslu af efstu deild en tilhlökkunin að 
leika þar er mikil,“ segir Bjarni.

Selfoss gerði allt sitt til þess að komast í 
efstu deild í fyrsta skipti í sögu félagsins og 
sigraði topplið deildarinnar, ÍBV, nokkuð 
örugglega á heimavelli sínum 3-1. Markakóng-
ur deildarinnar, Sævar Þór Gíslason, fór fyrir 
sínum mönnum og skoraði tvö mörk fyrir Sel-
foss.  - óþ

Gríðarleg spenna var í 1. deild karla í fótbolta í gærdag þegar lokaumferð deildarinnar fór fram:

Stjörnumenn komnir aftur í efstu deild

STJÖRNUSIGUR Stjarnan tryggði sér farseðilinn í efstu 
deild með glæsibrag í gær með 1-5 sigri gegn Haukum 
í lokaumferðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Hólmfríður Magnúsdótt-
ir fagnaði 24 ára afmælisdegi 
sínum með því að skora þrennu í 
bikarúrslitaleiknum og leiddist 
það ekki.
„Þetta er klárlega besti afmælis-
dagurinn lengi. Við mættum mjög 
vel stemmdar til leiks. Það er 
dagsformið sem ræður úrslitum 
og við komum betur stemmdar í 
leikinn.“
„Þetta eru tvö bestu liðin á 
landinu og við vorum betri í dag. 
Við höfum skipst á að vinna og 
við sigruðum með stæl í dag. Við 
vorum betri í dag og erum 
klárlega betra liðið. Við ætluðum 
að halda bikarnum í Vesturbæn-
um,“ sagði afmælisbarnið.  - gmi

Hólmfríður Magnúsdóttir:

Besti afmælis-
dagurinn

LÍF OG FJÖR KR-stúlkur skemmtu sér vel 
í leikslok eftir frækinn sigur gegn Val.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Olga Færseth átti 
frábæran leik líkt og allt lið KR í 
bikarúrslitunum og lagði upp tvö 
mörk. Hún segist ekki vita hvort 
þetta hafi verið hennar síðasti 
leikur á ferlinum.
„Ég vissi það ekki í fyrra og ég 
veit það ekki heldur núna. Ég 
leyfi vetrinum að líða og skoða 
svo mín mál. Óneitanlega er farið 
að draga af manni en mér finnst 
ég ennþá skila helling til liðsins 
og á meðan svo er þá hlýt ég að 
skoða mín mál.“
„Ef við spilum okkar leik vinnum 
við hvaða lið sem er hér á Íslandi. 
Við höfum verið sjálfum okkar 
verstar þegar við höfum klúðrað 
hlutunum í sumar. Ef við spilum 
okkar leik erum við með besta 
liðið, en þetta hefur verið svolítið 
rautt sumar í allri umfjöllun.“
KR-stelpur lýstu því yfir í 
fjölmiðlum fyrir leik að þær séu 
með betra lið en Valur. „Ég myndi 
segja það, 4-0,“ sagði Olga glettin 
á svip að lokum.  - gmi

Olga Færseth:

Erum bestar

SIGURSTURTA Afmælisbarnið Hólmfríður 
Magnúsdóttir fær hér væna sturtu frá 
liðsfélögum sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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HANDBOLTI Íslandsmeistarar 
Hauka mættu Stjörnumönnum í 
fyrstu umferð N1-deildar karla í 
gær. Haukum var spáð efsta sæti 
deildarinnar í árlegri spá fyrir 
mótið og ef tekið er mið af leikn-
um í gær gæti sú spá hæglega 
gengið eftir því Haukar unnu 
þægilegan sigur 28-21.

,,Góð vörn, góð markvarsla og 
góð stemmning í liðinu er grunn-
urinn að þessum sigri. Við vorum 
staðráðnir í að selja okkur dýrt, ná 
góðum varnarleik og fá léttu 
mörkin úr hraðaupphlaupum. 
Markvarslan kom líka og þetta 
var sterk liðsheild í dag,” sagði 
Aron Kristjánsson þjálfari 
Hauka.

Leikurinn fór frekar rólega af 
stað og varnirnar voru í aðalhlut-
verki fyrstu mínúturnar. Haukar 
höfðu þó yfirhöndina með Sigur-
berg Sveinsson í aðalhlutverki í 
skyttustöðunni. Hægt og bítandi 
náðu meistararnir tökum á leikn-
um og í hálfleik var staðan 15-11.

Í síðari hálfleik var síðan aldrei 
spurning hvoru meginn sigurinn 
myndi enda. Vörn Hauka var ógn-
arsterk og Birkir Ívar Guðmunds-
son varði gríðarlega vel þar fyrir 
aftan. Þegar staðan var 16-14 skor-
uðu Haukar níu mörk gegn tveim-
ur og lögðu grunninn að sigrinum.

Aron sagði spána fyrir mótið 
ekki skipta máli fyrir Haukana : ,, 
Við erum auðvitað ríkjandi 
Íslandsmeistarar og við bjugg-
umst við því að vera spáð sigri en 
það kemur ekkert af sjálfu sér. 
Við þurfum að leggja mikla vinnu 
í þetta, það byrja allir á núlli,” 
sagði þessi snjalli þjálfari.

Patrekur Jóhannesson þjálfari 
Stjörnunnar var nokkuð brattur 
þrátt fyrir tapið.

 ,,Við erum inni í leiknum í stöð-
unni 16-14 og fram að því var þetta 
fínt. Svo fórum við að gera tækni-

mistök og við megum ekki við því 
gegn Haukunum,“ segir Patrekur 
og bætti við:

 ,,Til að ná í stig gegn Haukum 
þurfa allir að vera klárir í 60 mín-
útur en mitt unga lið gerði of mikið 
af mistökum. Ég hef ekkert mikl-
ar áhyggjur af því en við þurfum 
að laga þetta,“ segir Patrekur.

Viggó byrjar vel
Viggó Sigurðsson og lærisveinar 
hans í Fram fóru vel af stað í N1-
deildinni í gær með 23-27 sigri 
gegn HK í Digranesi.

Rúnar Kárason fór á kostum 
fyrir Safamýrarliðið og skoraði 
tíu mörk en Andri Berg Haralds-
son kom næstur með sjö mörk.

Hjá heimamönnum í HK var 
Valdimar Þórsson atkvæðamestur 
með átta mörk.

Athygli vakti að Magnús Stef-
ánsson var ekki í leikmannahópi 
Fram en eins og Fréttablaðið 
greindi frá í gær var hann þá ekki 
kominn með leikheimild með 
Fram.  - sjj, -óþ 

Íslandsmeistarar Hauka hófu titilvörn sína í N1-deild karla í gær gegn Stjörnunni:

Þægilegur sigur meistaranna

HANDBOLTI Stjörnustúlkur fóru 
með sigur af hólmi í stórvelda-
slagnum gegn Haukum í N1-deild 
kvenna í gær. Lokatölur 26-29 og 
góður sigur hjá Stjörnunni í fyrsta 
leik. 

Fyrri hálfleikur var jafn framan 
af en fljótlega tók Stjarnan for-
ystu. Varnarleikur Hauka var 
slakur og skoruðu Stjörnustelpur 
oft á tíðum frekar ódýr mörk. 
Haukar náðu ágætum kafla undir 
lok hálfleiksins og staðan 14-17 í 
hálfleik, Stjörnunni í vil.

Munurinn hélst svipaður fram-
an af í fyrri hálfleik en um miðjan 
síðari hálfleikinn náðu Hauka-
stúlkur að jafna metin og leikurinn 
í járnum. Stjörnustúlkur fóru oft 
illa að ráði sínu og fóru illa með 
mörg góð færi, en það kom ekki að 
sök því þær voru sterkari á loka-
mínútunum og lönduðu góðum 
þriggja marka sigri, 26-29.

Ragnar Hermannsson þjálfari 
Stjörnunnar var vitaskuld ánægð-
ur í leikslok.

 „Ég er mjög ánægður með sig-
urinn og heildarbragurinn á leikn-
um var fínn. Það var samt einhver 
hausbragur á þessu, það vantaði 
hausinn í þetta og við fórum illa að 
ráði okkar þegar við gátum stung-
ið þær af í seinni hálfleik. Við 
vorum allt of mikið að flýta okkur 
og við höfum ekkert efni á því, við 
vorum bara heppin að sleppa með 
sigurinn,“ segir Ragnar.

Hornamaðurinn knái í liði 
Hauka, Hanna Stefánsdóttir, var 
svekkt í leikslok. 

„Varnarleikurinn small ekki 
saman í dag og þá vantar mark-
vörslu. Sóknarleikurinn var held-
ur ekki upp á marga fiska. Þessir 
leikir eru eiginlega bara „derby-
leikir“ númer tvö, á eftir Haukar-
FH og mikil barátta og því hund-
fúlt að tapa. En við vorum bara 
drullulélegar í dag og við eigum 
alveg helling inni,“ segir Hanna.  

 - sjj

Fyrsta umferð N1-deildar kvenna fór fram í gærdag:

Stjarnan byrjar vel 

Á FLUGI Íslands -og bikarmeistarar Stjörnunnar byrjuðu N1-deildina með sigri gegn 
Haukum að Ásvöllum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

N1 deild karla í handbolta

Haukar-Stjarnan 28-21 (15-11)
Mörk Hauka (skot): Kári Kristjánsson 6 (7),
Sigurbergur Sveinsson 6/1 (10/2), Elías Már
Halldórsson 4 (5), Einar Örn Jónsson 2 (2), Freyr
Brynjarsson 2 (2), Pétur Pálsson 2 (3),
Hafsteinn Ingason 2 (3), Andri Stefan 2 (4), 
Tryggvi Haraldsson 1 (1), Gunnar Berg
Viktorsson 1 (2)
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 20/1 
(35/5) 57%, Gísli Guðmundsson 3 (9/2) 33%
Hraðaupphlaup: 11 (Elías 4, Freyr 2, Andri 2, 
Einar Örn, Kári, Pétur)
Fiskuð víti: 2 (Kári, Andri)
Utan vallar: 8 mín
Mörk Stjörnunnar (skot): Guðmundur Guð-
mundsson 6/4 (9/5), Björgvin Hólmgeirsson 
5 (14), Fannar Friðgeirsson 4/2 (10/2), Jón Arnar 
Jónsson 3 (4), Hrafn Ingvarsson 1 (1), Ólafur 
Sigurjónsson 1 (2), Jón Heiðar Gunnarsson 1 (2), 
Varin skot: Roland Eradze 3 (11) 27%, Svavar 
Ólafsson 8/1 (28/2) 29%
Hraðaupphlaup: 1 (Guðmundur)
Fiskuð víti: 7 (Jón Arnar 3, Björgvin 2, Fannar 2)
Utan vallar: 12 mín
HK-Fram 23-27

ÚRSLIT

N1 deild kvenna í handbolta

Haukar-Stjarnan 26-29 (14-17)
Mörk Hauka (skot): Ramune Pekarskyte 10/3 
(13/3), Hanna G. Stefánsdóttir 6 (7/1), Ester
Óskarsdóttir 3 (6), Hekla Hannesdóttir 2 (3), 
Nína Arnfinnsdóttir 2 (5), Tatjana Zukovska
2 (6), Nína K Björnsdóttir 1 (1)
Varin skot: Bryndís Jónsdóttir 7/1 (21/3) 33%, 
Heiða Ingólfsdóttir 9 (24/2) 38%
Hraðaupphlaup: 6 (Hanna 3, Hekla 2, Nína A)
Fiskuð víti: 4 (Hanna 3, Nína A)
Utan vallar: 2 mín
Mörk Stjörnunnar (skot): Alina Petrache 8/4 
(14/4), Sólveig Lára Kjærnested 5 (7), 
Þorgerður Atladóttir 3 (3), Birgit Engl 3 (4), Harpa
Sif Eyjólfsdóttir 3 (7), Anna Úrsula Guðmunds-
dóttir 2 (3), Elísabet Gunnarsdóttir 2 (3/1), 
Kristín Clausen 2 (6), Hildur
Harðardóttir 1 (1) 
Varin skot: Florentina Stanciu 16/1 (38/3) 42%,
Sólveig Ásmundsdóttir 1 (4) 25%
Hraðaupphlaup: 4 (Birgit 2, Sólveig, Kristín)
Fiskuð víti: 5 (Elísabet 3, Sólveig, Þorgerður)
Utan vallar: 4 mín
HK-Fram 21-19
Fylkir-Valur 18-34
Grótta-FH 22-21

ÚRSLIT

Barbados

HARÐFYLGI Sigurbergur 
Sveinsson brýtur sér leið 
í gegnum Stjörnuvörnina.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KÖRFUBOLTI Íslenska karlalands-
liðið í körfubolta tapaði naumlega 
fyrir Austurríki, 81-74,  í lokaleik 
sínum á þessu ári í B-deild Evr-
ópukeppninnar í gærkvöldi. 
Keppnin heldur svo áfram á svip-
uðum tíma á næsta ári.

„Þetta var allt í járnum þangað 
til seint í fjórða leikhluta þegar 
við misstum þetta frá okkur. Við 
fengum dæmdar á okkur tvær 
óíþróttamannslegar villur og 
þeir fá boltann og klára 
leikinn. Það var svekkj-
andi,“ segir Sigurður Ingi-
mundarson, landssliðsþjálf-
ari Íslands.

Þetta var leikur hinna sterku 
varna í gærkvöld.

„Bæði  lið voru að spila góða 
vörn og átti hvort um sig í nokkr-
um erfiðleikum með að skora,“ 
segir Sigurður. 

Íslendingar eru í fjórða sæti 
riðilsins með einn sigur gegn Dan-
mörku, tap gegn Svartfellingum í 
Laugardalshöll og tap gegn Hol-
landi og Austurríki á útivelli. 
Þegar keppni hefst að nýju í B-
deildinni haustið 2009 víxlast 
leikjaprógrammið og Íslendingar 
ferðast til Danmerkur og Svart-
fjallalands og fá Hollendinga og 

Austurríkismenn í heimsókn í 
Laugardalshöll. 

„Svartfellingar fara pottþétt 
upp úr riðlinum en hin liðin 

eru mjög jöfn að getu.
Jón Arnór Stefánsson 

var stigahæstur hjá 
Íslandi með 17 stig, Páll 
Axel Vilbergsson kom 

næstur með 18 stig 
og Sigurður Þor-
valdsson var 

með 11 stig. - óþ

B-deild Evrópukeppninnar í körfubolta í gærkvöld:

Ísland tapaði gegn 
Austurríki

STIGAHÆSTUR Jón 
Arnór Stefánsson 
átti fínan leik í gær.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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EKKI MISSA AF

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

12.15 Endursýnt valið efni frá liðinni 
viku  Endursýnt á klukkustunda fresti.

20.45 Gönguleiðir  Þáttur um áhugaverð-
ar gönguleiðir á Íslandi. Endursýnt kl. 21.45 
og 22.45.  

08.00 American Dreamz 

10.00 Barbershop 2. Back in Buisness 

12.00 Code Breakers 

14.00 Diary of a Mad Black Woman 

16.00 American Dreamz 

18.00 Barbershop 2. Back in Buisness 

20.00 Code Breakers Sannsöguleg kvik-
mynd um hneyksli sem átti sér stað í virt-
asta herskóla Bandaríkjanna í West Point árið 
1951 þegar nokkrir nemendur urðu uppvísir 
að stórfelldu svindli. 

22.00 Primal Fear 

00.10 The Bone Collector 

02.05 Bodywork 

04.00 Primal Fear 

08.45 NFL deildin Rich Eisen og Deion 
Sanders skoða allar viðureignirnar. 

09.15 Meistaradeildin - Meistaramörk 
Allir leikirnir, öll mörkin og öll umdeildustu at-
vikin skoðuð úr Meistaradeild Evrópu.

09.40 Ryder Cup 2008

14.45 Landsbankamörkin 2008 Allir 
leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í umferð-
inni skoðuð.

15.45 Landsbankadeildin 2008 Bein 
útsending frá leik FH og Keflavíkur í næst síð-
ustu umferð Landsbankadeildar karla.

18.00 Ryder Cup 2008 Bein útsending 
frá lokadeginum á Ryder Cup en að þessu 
sinni er spilað „maður á mann“. Einn kylfing-
ur frá Evrópu mætir einum kylfingi frá Banda-
ríkjunum.

22.00 Landsbankamörkin 2008 Allir 
leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í umferð-
inni skoðuð í þessum magnaða þætti.

23.00 Ryder Cup 2008 Bein útsending 
frá lokasprettinum á Ryder Cup.

23.30 Spænski boltinn Útsending frá 
leik Sporting og Barcelona í spænska bolt-
anum. Leikurinn er sýndur beint á Sport 3 
kl 18.55.

01.10 Landsbankadeildin 2008 Útsend-
ing frá leik í Landsbankadeild karla.

07.45 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik West Ham og Newcastle. 

09.25 4 4 2 

10.45 Enska úrvalsdeildin Bein útsend-
ing frá leik WBA og Aston Villa í ensku úrvals-
deildinni.

12.50 Enska úrvalsdeildin Bein útsend-
ing frá stórleik Chelsea og Man. Utd í ensku 
úrvalsdeildinni. Sport 3 kl 13.55. Tottenham 
- Wigan Sport 4 kl 13.55. Man. City - Port-
smouth Sport 5 kl 13.55. Hull City - Everton

15.00 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Bolton og Arsenal. 

16.40 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Tottenham og Wigan. 

18.20 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Man. City og Portsmouth. 

20.00 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Hull City og Everton. 

21.40 4 4 2 

23.00 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Liverpool og Stoke.

00.40 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Blackburn og Fulham.

10.05 Vörutorg

11.05 MotoGP - Hápunktar  Sýndar 
svipmyndir frá síðustu keppni í MotoGP.

12.05 Dr. Phil  (e)

15.50 What I Like About You  (e)

16.15 High School Reunion  (e)

17.05 Britain’s Next Top Model  (e)

17.55 Design Star  (e)

18.45 Singing Bee  (e)

19.45 America´s Funniest Home Vid-
eos  Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar 
sem sýnd eru fyndin myndbrot sem venju-
legar fjölskyldur hafa fest á filmu. Vinsælust 
eru alls kyns óhöpp, mistök og bráðfyndnar 
uppákomur með börnum, fullorðnum eða 
jafnvel húsdýrum.

20.10 Robin Hood  (5:13) Bresk þátta-
röð fyrir alla fjölskylduna um hetjuna Hróa 
hött, útlagann sem rænir þá ríku til að gefa 
hinum fátæku. Hrói kemst að því að það er 
svikari í útlagahópnum. Hann óttast um ör-
yggi Marian í kastalanum og reynir að svæla 
út svikarann.

21.00 Law & Order. SVU  (6:22) Banda-
rísk sakamálasería um sérdeild lögreglunn-
ar í New York sem rannsakar kynferðisglæpi. 
Olivia er komin í innsta hring hryðjuverka-
samtaka en þarf að bera vitni í máli gegn 
hættulegum nauðgara. Hún býr í Oregon 
undir fölsku flaggi og er sjálf komin í kast 
við lögin vegna morðs.

21.50 Swingtown  (6:13) Ögrandi 
þáttaröð sem gerast árið 1976 þegar disk-
ótónlistin var að ryðja sér til rúms. Kynlífs-
byltingin stóð sem hæst og frjálsar ástir og 
makaskipti urðu vinsæl tómstundariðja í rót-
grónum úthverjum. Tom verður afbrýðis-
samur þegar Trina hittir gamlan kærasta. 
Susan reynir að hjálpa eiginmanninum en 
það fer öðruvísi en hún hafði áætlað.

22.40 30 Rock  (e)

23.10 Sexual Healing  (e)

00.10 In from the Night  (e)

01.40 Vörutorg

02.40 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Barney og 
vinir, Þorlákur, Blær og Kalli á þakinu.

08.05 Algjör Sveppi Sveppi vaknar með 
börnunum klukkan átta og sýnir þeim teikni-
myndir með íslensku tali. 

09.35 Ginger segir frá 

09.55 Stóra teiknimyndastundin 

10.20 Bratz 

10.40 Ævintýri Juniper Lee 

11.05 Stuðboltastelpurnar 

11.30 Latibær (6:18) 

12.00 Hádegisfréttir 

12.30 Neighbours 

12.50 Neighbours 

13.10 Neighbours 

13.30 Neighbours

13.50 Neighbours 

14.15 Chuck (3:13) 

15.05 The New Adventures of Old 
Christine (13:22) 

15.20 Mænan er ráðgáta - Söfnun-
arátak 

17.45 Oprah 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.49 Íþróttir 

18.59 Veður 

19.10 Sjálfstætt fólk - NÝTT (1:40) 
Jón Ársæll Þórðarson heldur áfram mann-
lífsrannsóknum sínum í eftirlætisviðtalsþætti 
þjóðarinnar. Þátturinn er sá farsælasti í sögu 
Eddu-verðlaunanna en hann hefur þrisvar 
sinnum hlotið þessi eftirsóttu verðaun og alls 
sex sinnum verið tilnefndur.

19.55 Næturvaktin (13:13) Lokaþáttur af 
Næturvaktinni - vinsælasta og besta leikna 
sjónvarpsþættinum í ár. 

20.30 Dagvaktin - NÝTT (1:11) 

21.05 Numbers Tveir bræður sameina 
krafta sína við rannsókn flókinna sakamála. 
Sá eldri, sem leikinn er af Rob Morrow er 
varðstjóri hjá FBI en sá yngri er stærðfræði-
séní sem fundið hefur leið til að nota reikni-
formúlur og líkindareikning í þágu glæpa-
rannsókna.

21.50 The Tudors (8:10)

22.45 Fahrenheit 9:11 

00.50 Hotel Babylon (6:8) 

01.45 Marco Polo Fyrri hluti 

03.10 Marco Polo Seinni hluti 

04.40 Monk (14:16) 

05.25 Dagvaktin - NÝTT (1:11) 

05.55 Fréttir 

08.00 Morgunstundin okkar  Í nætur-
garði, Pósturinn Páll, Friðþjófur forvitni, Nýi 
skólinn keisarans, Sígildar teiknimyndir, Fínni 
kostur, Fræknir ferðalangar, Lára og Sigga 
ligga lá.

11.05 Sköpunin  (Genesis) (e)

12.30 Silfur Egils 

13.50 Saga Indlands  (1:6) (The Story 
of India)(e)

14.45 Karajan  (Karajan: Beauty as I 
See It) 

16.20 Hvað veistu? - Vatnavextir 
 (Viden om II: Oversvömmelse)

16.50 Willtir Westfirðir  (1:2) (e)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Keith  Leikin bresk barnamynd.

17.45 Skoppa og Skrítla út um hvipp-
inn og hvappinn  (11:12)(e)

18.00 Stundin okkar  (e)

18.30 Latibær 

19.00 Fréttir

19.35 Veður

19.40 Svartir englar  (1:6) 

20.30 Sunnudagskvöld með Evu 
Maríu  Eva María Jónsdóttir ræðir við Atla 
Heimi Sveinsson tónskáld. Atli gerir fleira en 
að tala í þættinum, hann spilar, hlustar og 
útskýrir verk sín með léttum útúrsnúningum 
og vísunum í allar áttir.

21.10 Leystur úr álögum  (Durch Liebe 
erlöst) (1:2) 

22.45 Í sálarháska  (Sea of Souls) (1:2) 

23.45 Silfur Egils  (e)

01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Þrátt fyrir að skynsamir foreldrar vakti sjónvarps-
neyslu barna sinna og forðist að morgunkornið sé 
snætt með vænum skammti af Cartoon Network 
daglega þá á sá snillingur sem fann upp barna-
tíma á helgarmorgnum orðu skilið. Foreldrar eru 
nefnilega ekki forritaðir til þess að vera glaðvak-
andi klukkan átta á sunnudagsmorgnum og eru 
því blessunarlega fegnir að börnin geti hangið 
alsæl yfir ríflegri stund af barnaefni. En gagnrýnin 
hugsun birtist snemma og það er títt umræðuefni 
hjá mínu smáfólki hvað sé gersamlega „ömó“ og 
hvað ekki. Þáttur sem virðist fara sérstaklega í taugarnar á þeim um 
helgar er fyrirbæri sem heitir Í næturgarðinum og er á sunnudags-
morgnum á RÚV. Þegar ég pírði á þetta svefnþrungin augun yfir 
fyrsta kaffibollanum svelgdist mér á og fór að halda að einhver hefði 
laumað sveppum í Kólumbíublönduna. En það er svo sem engin 
nýlunda að Bretar séu hrifnir af því að gera sjónvarpsþætti fyrir börn 

eftir að hafa greinilega tekið stóran skammt af LSD. 
Þegar ég var krakki í London naut þáttur sem hét The 
Magic Roundabout mikilla vinsælda ( held að nafnið 
útskýri allt sem þarf) og svo voru náttúrulega Stubb-
arnir sérlega trendí hjá breskum E-pillu neytendum á 
sínum tíma. En nei, þátturinn Í Næturgarðinum fékk 
sérlega óvægna gagnrýni frá systkinunum á heimilinu 
sem segjast aldrei hafa séð leiðinlegri þátt. Af hverju? 
„Þetta er bara svo gersamlega ömurlegt. Það gerist 
ekki neitt. Bara einhver Iggle Piggle sem fer bak við 
tré og kemur svo aftur.“ Ég benti á að þau hefðu horft 

á Stubbana agndofa þegar þau voru smábörn en sennilega myndi 
þeim finnast það bjánalegt sjónvarpsefni núna. „Nei alls ekki, þeir 
eru mjög skemmtilegir. Stubbarnir baka! Og ryksuga og svona. Þeir 
GERA eitthvað. Það er ekki hægt að gera sjónvarpsþátt bara um 
einhvern sem fer bak við tré og kemur svo aftur.“ Og þar með var 
málið útrætt. 

VIÐ TÆKIÐ ANNA MARGRÉT BORÐAR EKKI SVEPPI Á SUNNUDAGSMORGNUM

Barnaþættir á sýrutrippi
> Rob Morrow
„Það fylgdi því ákveðinn létt-
ir að verða foreldri. Það er 
góð tilfinning þegar það er 
bara eitt sem skiptir máli og 
maður hættir að eltast við 
marga hluti í einu“. Morrow 
leikur í þáttunum Numbers 
sem sýndir eru á Stöð 2 í 
kvöld. 

15.45 FH - Keflavík BEINT  
 STÖÐ 2 SPORT

19.10 Sjálfstætt fólk   STÖÐ 2

20.30 Sunnudagskvöld með 
Evu Maríu   SJÓNVARPIÐ

21.10 Happy Hour  
 STÖÐ 2 EXTRA

21.50 Swingtown   SKJÁREINN

▼
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SVT 1

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  12.45 Den store dag  
13.45 HåndboldSøndag. SK Aarhus - Ikast-Brande 
EH  15.30 Bamses Billedbog  16.00 Drømmen 
om dybet  16.30 TV Avisen med Sport og Vejret  
17.00 Dansk Folkepartis landsmøde  17.30 De 
store katte  18.00 Sommer  19.00 21 Søndag  
19.40 SportNyt med SAS liga  19.55 Columbo  
21.25 Trold kan tæmmes  

10.10 Kvitt eller dobbelt  11.10 Himmelblå  11.55 
Ut i nærturen  12.20 Ut i nærturen  12.45 
Danny Deckchair  14.25 Trygve Hoff - dele med 
dæ  15.15 Åpen himmel. Nordisk gudstjeneste  
16.00 Lillefot og vennene hans  16.25 Herr Hikke  
16.30 Newton  17.00 Søndagsrevyen  17.45 
Sportsrevyen  18.05 Himmelblå  18.50 Ellens 100 
år  19.20 Nære og kjære  21.00 Kveldsnytt  21.20 
Autofil  21.50 Hold meg, slipp meg!  23.30 Norsk 
på norsk jukeboks 

10.50 Debatt  11.35 Murderball  13.00 Ishockey. 
TV-pucken  15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 
Regionala nyheter  16.15 Saltön  17.15 Hemliga 
svenska rum  17.30 Rapport  17.55 Regionala 
nyheter  18.00 Andra Avenyn  18.30 Sportspegeln  
19.15 Ashes to ashes  20.10 Dina, mina och våra 
barn  20.40 Hur mycket väger ett moln?  21.10 
Byss  21.25 Five days  22.25 Carin 21.30  22.55 
Sändningar från SVT24  

16.00 Hollyoaks (16:260) Bresk ungl-
ingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa 
Hollyoaks í Chester. 

16.25 Hollyoaks (17:260) 

16.50 Hollyoaks (18:260)

17.15 Hollyoaks (19:260) 

17.40 Hollyoaks (20:260) 

18.00 Seinfeld 

18.25 Seinfeld 

18.50 Seinfeld 

19.15 Seinfeld 

19.40 The Dresden Files (6:13) Harry 
Dresden er enginn venjulegur maður, hann 
er galdramaður og notar hæfileika sína við 
að upplýsa sakamál. Harry á sér dökka for-
tíð en hefur nú ákveðið að nýta sér reynsl-
una til góðs.

20.25 Twenty Four 3 (17:24) Jack kemst 
að því að maðurinn á bak við vírusinn er fyrr-
verandi samstarfsmaður hans. Michelle og 
Toni einbeita sér að vírussmitaða fólkinu á 
hótelinu.

21.10 Happy Hour (7:13) 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 Seinfeld 

22.25 Seinfeld 

22.50 Seinfeld  

23.15 Seinfeld  

23.40 Sjáðu 

00.05 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-
an TV 

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
07.05 Morgunandakt
08.00 Morgunfréttir
08.05 Ársól
09.03 Framtíð lýðræðis
10.05 Veðurfregnir
10.15 Þýtt, skráð og skáldað
11.00 Guðsþjónusta í Neskirkju
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Ísland og Evrópusambandið
14.00 Stefán Stórval
15.00 Hvað er að heyra?

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Úr tónlistarlífinu
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Seiður og hélog
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Óskastundin
19.40 Öll þau klukknaköll
20.30 Bláar nótur í bland
21.05 Gestagangur í bókmenntum
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Í söguferð um Brasilíu
23.00 Andrarímur
00.07 Næturtónar

10.00 The Weakest Link 11.00 Down to Earth 
12.00 Down to Earth 13.00 Last of the Summer 
Wine 13.30 Last of the Summer Wine 14.00 Last 
of the Summer Wine 14.30 Animal Park: Wild In 
Africa 15.00 Trouble At The Top Special 16.00 
Trouble at the Top 16.45 Trouble at the Top 17.30 
Speed 18.00 Speed 18.30 Speed 19.00 Days 
that Shook the World 20.00 Days that Shook the 
World 21.00 Days that Shook the World 22.00 
Days that Shook the World 23.00 Days that Shook 
the World

▼

▼

Beint framhald af Næturvaktinni sem sló rækilega í gegn í fyrravetur og 
reyndist vera vinsælasta, leikna, íslenska þáttaröðin sem sýnd hefur verið á 
Stöð 2. Í Dagvaktinni liggja leiðir þremenninganna af Næturvaktinni saman 
á ný fyrir einskæra tilviljun. Svakalegt uppgjör þeirra á milli verður óhjá-
kvæmilegt.

Ný íslensk spennuþáttaröð byggð á 
bókunum Skítadjobb og Svartir englar 
eftir Ævar Örn Jósepsson. Eigandi 
auglýsingastofu, maður á fimmtugs-
aldri, finnst látinn fyrir utan fjórtán 
hæða blokk sem hann bjó í. Ljóst er 
að hann hefur hrapað niður af svöl-
um en lögregluna grunar að það hafi 
ekki verið hjálparlaust. Þættirnir verða 
endursýndir á fimmtudagskvöldum 
klukkan 23.10

VIÐ MÆLUM MEÐ 

Svartir Englar
Sjónvarpið kl. 19.40

STÖÐ 2 KL. 20.30

Dagvaktin
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

„Ég hlusta á tónlist í tölvunni 
við vinnuna. Ég hef verið að 
hlusta mikið á tökulög upp á 
síðkastið, til dæmis Bob Dylan-
lögin Farewell Angelina með 
Jeff Buckley, Most of the Time 
með Lloyd Cole og Isis með 
White Stripes.

Örn Úlfar Sævarsson, ráðgjafi og hug-
myndasmiður á auglýsingastofunni Fíton.

Hvað er að frétta? Ég er að leggja lokahönd á plötuna 
sem kemur út núna í október. Hef verið mestan part 
sumarsins í London að taka hana upp og nú er svo bara 
að fara að æfa fyrir spilerí og öllu því sem fylgir.
Augnlitur: Brúnn.
Starf: Tónlist. 
Fjölskylduhagir: Á fjölskyldu vel dreifða um allan heim. 
Er í sambandi en bý með æskuvinkonu minni, hundi og 
tveimur kisum.
Hvaðan ertu? Fædd í London, ættuð frá Srí Lanka og 
Íslandi, þar sem ég er svo alin upp.
Ertu hjátrúarfull? Nei
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Það er margt, en ég get 
nefnt heimildarþætti og ég hef mikið gaman af stuttum 
breskum gamanþáttum.
Uppáhaldsmaturinn: Kjúklingarétturinn hennar mömmu 
og karrýið hennar ömmu.

Fallegasti staðurinn: Ísland
iPod eða geislaspilari: Plötuspilarinn þegar ég er heima, 
annars er það iPod.
Hvað er skemmtilegast? Að fá óvæntar, góðar fréttir.
Hvað er leiðinlegast? Að fá slæmar fréttir.
Helsti veikleiki: Kæruleysi.
Helsti kostur: Kæruleysi.
Helsta afrek: Hálftíma viðtalsþáttur í beinni á RÚV, hef 
sjaldan verið jafn stressuð.
Mestu vonbrigðin? Að fá stöðumælasekt.
Hver er draumurinn? Að komast í langt og gott 
ferðalag. Koma svo við á Srí Lanka.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Pabbi.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? Vanvirðing og 
ranglæti.
Hvað er mikilvægast? Að reyna að vera góð.

HIN HLIÐIN LOVÍSA ELÍSABET SIGRÚNARDÓTTIR

Hefur gaman af breskum gamanþáttum

10.09.1982

Í kvöld er stór og mikil stund í 
íslensku sjónvarpi. Fyrsti þáttur 
Svartra engla fer í loftið á RÚV kl. 
19.40 og fyrsti þáttur Dagvaktar-
innar hefst þar strax á eftir á Stöð 
2, kl. 20.30.

„Ég er úti í Berlín akkúrat núna, 
en ég næ vonandi fyrsta þættinum 
í endursýningu þegar ég kem 
heim,“ segir Sólveig Arnarsdóttir, 
sem leikur Katrínu, hina vösku 
rannsóknarlögreglukonu í Svört-
um englum. „Ég er ekki með Stöð 
2, en ég sé Dagvaktina pottþétt 
þegar hún kemur út á spólu. Mér 
fannst Næturvaktin alveg æðis-
leg.“

Katrín, löggan sem Sólveig leik-
ur, er ein fjögurra aðalpersóna 
Svartra engla. „Hún er svaka töff-
ari en fer samt eftir bókinni,“ segir 
Sólveig. „Hún hefur ýmislegt út á 
vinnubrögð félaga sinna að setja 
enda eru þessi fjögur mjög ólík.“

Sex þættir verða sýndir af Svört-
um englum og þeir tengjast inn-
byrðis. Fyrstu þrír eru gerðir eftir 
bókinni Skítadjobb og þrír seinni 
eftir Svörtum englum. Báðar skrif-
aði Ævar Örn Jósepsson.

„Ég ætla að poppa og hafa það 
notalegt yfir báðum þáttunum,“ 

segir Jörundur Ragnarsson sem 
leikur hinn tvístígandi Daníel í 
Dagvaktinni. „Mér finnst alveg 
frábært að það sé boðið upp á tvo 
íslenska þætti sama kvöldið.“

Jörundur vill lítið segja um það 
hvort eitthvað rætist úr lúðanum 
Daníel í nýju seríunni. „Það eitt 
get ég sagt að hann gengur í gegn-
um algjört helvíti,“ segir hann, 
leyndardómsfullur. Og það verður 
ekki meira. Aldrei. „Við vorum 
allir sammála um að við myndum 
klára þessa karaktera núna. Það 
verður engin Millivakt eða Bak-
vakt. Planið er að þjóðin sitji límd 
við tækin þegar ellefti og síðasti 
þátturinn verður sýndur, 30. nóv-
ember.“ - drg

Alíslenskt kvöld 
við skjáinn

„Já, Þröstur Leó gefur sig út fyrir 
það að vera eini maðurinn á 
Íslandi sem er svokallaður laga-
raðari. Og starfar við þetta í hjá-
verkum. Við heyrðum af þessu og 
ákváðum að treysta honum fyrir 
því að raða lögunum upp. En þetta 
hefur verið atvinnuleyndarmál 
svipað og samplið hans Charlie 
Watts á plötu Herberts,“ segir 
Björn Jörundur.

Ný tólf laga plata er væntanleg 
frá hljómsveitinni Ný dönsk og 
kemur hún í allar betri plötuversl-
anir fyrstu vikuna í október. Hún 
er sérstök um margt, til dæmis er 
Daníel Ágúst nú með eftir tólf ára 
hlé. Og hljómsveitin greip til þess 
að fá sérstakan mann til þess að 
raða lögunum á diskinn. Oft er 
þetta hausverkur og hreint ekki 
eins einfalt mál að ákveða hvaða 
lag á að vera númer tvö og hvaða 
lag númer sjö eins og ókunnugir 
kynnu að halda. En það eru ein-

mitt slík vandamál sem leikarinn 
Þröstur Leó Gunnarsson sérhæfir 
sig í að leysa.

„Já, þetta er meira en að segja 
það. Eins og Jón [Ólafsson] sagði: 
Þá losnum við við rifrildin og 
lætin. En það eru nokkrir í hljóm-
sveitinni og hver og einn hefur 
sína skoðun á því hvar hvaða lag á 
að vera á disknum,“ segir Þröstur 
Leó sem tók að sér að raða lögun-
um tólf upp í þá röð sem hentar. 
Meðal annars til að forða því að 
allt fari í hund og kött innan 
hljómsveitarinnar. „En þetta er 
voðalega gaman. Þeir leyfa mér 
alveg að ráða þessu.

Þröstur segir svo frá að hann 
hafi fengið lögin 12 í hendur og 
hlustað á þau fram og til baka. 
Læra að þekkja lögin. Svo raðar 
hann þessu upp eftir tilfinningu 
fremur en einhverri formúlu. „Já, 
og passa upp á að þetta fari vel 
saman. Að það séu til dæmis ekki 

þrjú lög með Birni Jörundi í röð.“ 
Þetta er langt í frá fyrsta verkefni 
Þrastar á þessu sviði. Hann til 
dæmis raðaði lögunum á disk 
Heimilistóna og svo hefur hann 
tekið Beina leið með KK og endur-
raðað lögunum þar. „Ég veit ekki 
hversu mikill sérfræðingur ég er. 
Ég er bara maðurinn úti í bæ sem 
kaupir plöturnar. Ég hef tekið 
gömlu plöturnar þeirra og leikið 
mér að því að endurraða á þær. 
Laga þetta til. Eina platan þar sem 
mér hefur ekki tekist að hrófla 
við neinu til betri vegar er The 
Wall með Pink Floyd. En svo eru 
náttúrlega sumir diskar sem ekki 
hafa gengið nógu vel af því að þar 
er ekki rétt raðað,“ segir leikar-
inn og lagaraðarinn Þröstur Leó – 
léttur og ánægður með að þetta 
leyndarmál sé nú loksins komið 
fram: „Þá get ég kannski farið að 
einbeita mér alfarið að þessu og 
hætt að leika.“ jakob@frettabladid.is

BJÖRN JÖRUNDUR:   ÁKVÁÐUM AÐ TREYSTA ÞRESTI LEÓ FYRIR ÞESSU

Eini lagaraðari landsins

ÞRÖSTUR LEÓ OG NÝ DANSKIR Með því að láta Þröst alfarið stjórna því hvernig lögin raðast á diskinn forðar hljómsveitin hugsan-
legu rifrildi og látum í tengslum við það verkefni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GENGUR Í GEGNUM HELVÍTI Jörundur Ragnarsson er Daníel lúði. 

TÖFF EN EFTIR BÓKINNI Sólveig Arnars-
dóttir er Katrín lögga.

„Ég fór í söngprufur ásamt 
nokkrum öðrum leikurum þar 
sem ég söng Vísur Soffíu frænku. 
Fyrst hvarflaði það ekki að mér 
að ég væri að fara að leika þetta 
hlutverk en mér fannst mjög 
gaman að vera beðin,“ segir Edda 
Björg Eyjólfsdóttir leikkona sem 
mun leika Soffíu frænku í Kardi-
mommubænum, sem verður sett-
ur upp í fimmta sinn í Þjóðleik-
húsinu í byrjun næsta árs, undir 
leikstjórn Selmu Björnsdóttur. 

„Kardimommubærinn var 
fyrsta barnaleikritið sem ég sá 
þegar ég var fjögurra ára gömul. 
Ég varð svo hrædd að mamma 
varð að fara með mig upp á sval-
ir, því ég var ekki róleg fyrr en 
ég var komin í nógu mikla fjar-
lægð frá sviðinu. Ætli það hafi 

ekki bara verið Soffía sem hræddi 
mig svona,“ segir Edda Björg og 
hlær. 

Frá því að Kardimommubær-
inn var fyrst settur upp 1970 hafa 
leikkonurnar Emilía Jónsdóttir, 
Guðrún Þ. Stephensen, Lilja Guð-
rún Þorvaldsdóttir og Ólafía 
Hrönn Jónsdóttir leikið Soffíu 
frænku. Edda Björg segir hlut-
verkið ekki vera vandalaust og 
leitar ráða hjá þeim sem áður 
hafa leikið hana. „Guðrún Step-
hensen sagði mér að það væri 
viss kúnst að leika Soffíu, því þó 
að hún sé ströng og vilji aga er 
hún góð og vill öllum vel. Það er 
því fín lína sem maður verður að 
dansa á og það má því alls ekki 
gera hana að vondum fýlupúka,“ 
segir Edda Björg að lokum.  - ag

Fimmta leikkonan 
í hlutverki Soffíu frænku

HRÆDDIST SOFFÍU Edda Björg sá 
Kardimommubæinn fyrst þegar hún 
var fjögurra ára og hræddist þá Soffíu 
frænku.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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BAKÞANKAR
Þorbjargar 
Sigríðar 
Gunnlaugsdóttur

7.09 13.21 19.31
6.53 13.06 19.13

Í dag er sunnudagurinn 
21. september, 265. dagur ársins.

 www.icelandexpress.is
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Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.

Verð frá:

12.400 kr. 50%
Börn:

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með 
fullorðnum, fá helmingsafslátt af verði 
fyrir skatta og aðrar greiðslur.

Sumar 2009

með ánægju

Við erum byrjuð að plana næsta sumar
Sumarið 2009 bjóðum við flug til enn fleiri spennandi áfangastaða 
í Evrópu, eða alls 19 talsins. Það er því óhætt að fara að hlakka til 
næsta sumars – verum samferða!

Varsjá   

Bologna

Barcelona

Alicante

Reykjavík

París

Kýpur

Berlín

Akureyri

Genf
Friedrichshafen

Kaupmannahöfn

Kraká

Billund

Evrópa

Ísland

Eindhoven

Frankfurt Hahn

Basel

Stokkhólmur
Gautaborg

Álaborg

London

Bologna
Barcelona
Alicante
Berlín
Genf
London
Kýpur
Stokkhólmur
Gautaborg
Álaborg
Billund
Kaupmannahöfn
Eindhoven
Varsjá
Kraká
Frankfurt Hahn
Friedrichshafen
París
Basel

Sumarið 2009
19 áfangastaðir

Í vor upplifði ég það kornung að 
eiga það sem mér skilst að sé 

fyrsta alvöru fullorðinsafmælið. 
Ég maka nú samviskusamlega á 
mig rándýru kremi á kvöldin sem 
ætlað er þroskuðum konum og 
henti um daginn bólukreminu. 
Stelpur nota bólukrem, konur eiga 
hrukkukrem.

EFTIR áfangann hef ég aðeins 
velt því fyrir mér hvenær stelpur 
hætta að vera stelpur og verða að 
konum. Er það eftir þetta fyrsta 
alvöru fullorðinsafmæli? Eða er 
það kannski við einhverja sér-
staka lífsreynslu? Er það við 
fyrstu tíðir, fyrsta koss, fyrsta 
ævintýralega dýra skóparið,  eða 
kannski ekki fyrr en þær hafa 
afrekað að fæða barn? Mín kenn-
ing er reyndar sú að stelpur láti 
bjóða sér að fæða án deyfingar en 
konur viti betur. 

ER stelpa orðin að konu þegar hún 
stendur sjálfa sig að því að tala á 
innsoginu í símann og bjóða svo 
vinkonum í bröns um helgar? Og 
finnst ofsalega spennandi að baka 
amerískar pönnukökur árla morg-
uns. Það er kannski frekar vís-
bending um að kona sé orðin að 
kerlingu þegar ég hugsa betur út í 
málið. Stelpur eiga vinkonur í mið-
bænum, en konur í Fossvoginum. 
Það eru konur sem tala um fólk á 
sextugsaldri sem hressa krakka.

KONUR geta átt bækur sem heita 
„Þú getur grennst og breytt um 
lífsstíl“ eftir þá félaga Ásmund 
Stefánsson og Guðmund Björns-
son – og konur geta mögulega átt 
„international bestseller“ með tit-
ilinn Why do men love bitches?, 
þar sem þess er getið aftan á bók-
inni að höfundurinn hafi einmitt 
áður skrifað aðra aðkallandi bók 
með titilinn Why men marry bit-
ches“. 

ÉG hugsa að það séu líka konur 
sem tala um orðræðu og hafa þörf 
fyrir að nota orðið „faglegt“. 
Konur fá í magann af spenningi 
yfir ráðstefnum og láta sig dreyma 
um að varpa fram spurningum úr 
sal – eða eru það kannski bara 
fundafífl og fagidjótin sem gera 
svoleiðis?

ÞRÁTT fyrir að geta ekki fangað 
það nákvæmlega hvenær það 
gerðist, þá áttaði ég mig á því að 
umskiptin hefðu átt sér stað þar 
sem ég stóð með eiginmanni og 
sex ára dóttur í skólastofu og litla 
barnið mitt var orðið að skóla-
stelpu. Það eru konur sem geyma 
klút í kápunni og þerra tárin þegar 
litla stelpan gengur feimin inn í 
skólastofu í fyrsta sinn.

Af konum


