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Allt sem þú þarft... ...alla daga

Fréttablaðið er með 46% meiri 
lestur en 24 stundir og 116% 

meiri lestur en Morgunblaðið.

étt bltt bl ð er me 46% me
og 116

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18–49 ára. Könnun Capacent í maí–júlí  2008.

Sími: 512 5000

SUNNUDAGUR
5. október 2008 — 272. tölublað — 8. árgangur

VEÐRIÐ Í DAG

MENNING „Þetta er langstærsta 
verkefni sem ég hef komið nálægt. 
Það er verið að tala um 40 til 60 
milljóna dollara mynd. Risadæmi,“ 
segir Baltasar Kormákur.

Búið er að ganga frá því að fram-
leidd verði Hollywood-mynd sem 
tekin verður að mestu leyti á 
Íslandi. Baltasar leikstýrir mynd-
inni sem verður gerð eftir handriti 
hans og Ólafs Egilssonar. Myndin 
byggir á minnum úr Íslendinga-

sögum og hefur 
verið kynnt sem 
„spaghetti-west-
ern-viking-
movie“. Töku-
tími er sex 
mánuðir en 
sagan gerist að 
vetrarlagi, vori 
og sumri. Fram-
leiðendur eru 
þeir hinir sömu 

og gerðu mynd Baltasars Run For 
Her Life – sem nú heitir Inhale – 
auk þess sem stærri framleiðend-
ur munu koma að myndinni. Vinnu-
titill hennar er Saga. Myndin kallar 
á mikinn mannafla og er gríðleg 
innspýting í kvikmyndageirann 
hér á landi sem og í efnahagslífið í 
heild: Sextíu milljónir dollara 
leggja sig á 6,6 milljarða í íslensk-
um krónum miðað við gengi föstu-
dags.  - jbg / sjá síðu 26

Risavaxin víkingamynd sem tekin verður á Íslandi er í burðarliðnum:

Sjö milljarða mynd Baltasars

BALTASAR 
KORMÁKUR

Smáskífumaður með góðan smekk

BIRGIR ÍSLEIFUR GUNNARSSON 
FER FYRIR HLJÓMSVEITINNI 
MOTION BOYS

fjölskyldan[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]
október 2008

ÍÞRÓTTAIÐ
FYLGIR Í DAG
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BJART EYSTRA    Í dag verður 
suðaustan strekkingur sunnan til 
og vestan annars hægari. Rigning 
eða skúrir á vesturhluta landsins en 
yfirleitt bjart austast. Hiti 2-9 stig, 
mildast suðvestan til.
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HAFÐI BETUR 
Í BARÁTTUNNI
Vigdís ræðir glímuna 
við krabbamein, 
batann og mikilvægi 
samstöðu gegn sjúk-
dómnum   VIÐTAL 10

KR bikarmeistari 2008
Pétur Hafliði Marteinsson endaði feril-
inn með bikarmeistaratitli hjá Vestur-
bæjarliðinu eftir sigur gegn Fjölni í gær.

EFNAHAGSMÁL Lífeyrissjóðirnir 
buðust í gær til þess að færa hluta 
eigna sinna til landsins, að tiltekn-
um skilyrðum uppfylltum. Meðal 
þeirra eru að bankar, fjármála-
stofnanir og fjárfestingarfélög 
geri slíkt hið sama. Þá er þess 
krafist að skýrt verði í hvað fjár-
munir lífeyrissjóðanna fari og að 
þeir nýtist ríkissjóði beint.

„Að þessum björgunarleiðangri 
verða allir að koma: stjórnvöld, 
Seðlabankinn, viðskiptabankarnir, 

fjárfestingarfélög og aðilar vinnu-
markaðarins. Öðruvísi er þetta 
ekki framkvæmanlegt,“ segir 
Arnar Sigmundsson, formaður 
stjórnar Landssamtaka lífeyris-
sjóða.

Hreiðar Már Sigurðsson, for-
stjóri Kaupþings, vildi ekki tjá sig 
beint um kröfu lífeyrissjóðanna. 
Hann sagði þó að allir yrðu að 
leggjast á eitt. „Ég held að þetta 
leysist ekki nema allir aðilar komi 
að borðinu. Við erum reiðubúnir 

að leggja okkar af mörkum,“ segir 
Hreiðar.

Geir H. Haarde forsætis ráðherra 
vildi lítið tjá sig um hvaða tillögur 
væru uppi á borðinu. Hann sagðist 
vænta yfirlýsingar fyrir opnun 
markaða á morgun. „Mér finnst 
stemningin vera þannig að aðilar 
vinnumarkaðarins og lífeyrissjóð-
irnir vilji koma að þessu af fyllstu 
ábyrgð,“ sagði Geir.

Ögmundur Jónasson, formaður 
BSRB, segir niðurstöðu verða að 

fást í dag og kallar eftir eignasölu. 
„Mín skoðun er að bönkum og fjár-
málastofnunum beri að huga að 
eignasölu til að hjálpa til við að 
leysa okkur niður úr þeirri snöru 
sem við óumdeilanlega höngum í 
sem þjóð.“

Eiríkur Jónsson, formaður Kenn-
arasambandsins, segist vænta þess 
að launþegasamtök slái af kröfum 
sínum. Nú sé ekki tími til að heimta 
prósentuhækkanir launa.

  - kóp / sjá síður 2 og 4.

Svör fyrir opnun markaða
Lífeyrissjóðir bjóðast til að flytja hluta erlendra eigna sinna heim svo fremi að fjármálastofnanir geri það 
líka. Forstjóri Kaupþings segir bankann tilbúinn að leggja sitt af mörkum. Rætt um að frysta launakröfur.

Á MILLI FUNDAHRINA Unnið var að lausnum á efnahagsvandanum í allan gærdag. Fjöldi funda var í Ráðherrabústaðnum þar sem Geir H. Haarde og þrír aðrir ráðherrar tóku 
á móti fulltrúum atvinnulífsins, banka, stéttarfélaga og lífeyrissjóða. Búist er við tilkynningu fyrir opnun markaða á morgun. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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ALÞINGI Ásta Möller, þingmaður 
Sjálfstæðisflokks og formaður heil-
brigðisnefndar, vill að sölu tóbaks í 
fríhöfnum verði hætt. „Við vinnum 
gegn heilbrigðismarkmiðum með 
því að selja tóbak á lægra verði í 
fríhöfnum heldur en í verslunum,“ 
segir Ásta.

Hún hefur lagt fram tvær fyrir-
spurnir um málið til fjármála-
ráðherra. Í annarri vill hún svör við 
hversu mikið af tóbaki er flutt toll-
frjálst til landsins, samanburð á 
verði í fríhöfnum og í almennum 
verslunum og hvaða rök liggi að 
baki tóbakssölu í fríhafnarverslun-
um. Í hinni spyr hún einfaldlega 
hvort fjármálaráðherra telji koma 

til greina að hætta sölu tóbaks í frí-
hafnarverslunum.

Afstaða hennar sjálfrar er ljós. 
„Tóbaksnotkun hefur gífurleg áhrif 
á heilsu og sala þess vinnur á móti 
heilbrigðismarkmiðum. Ein leið til 
að minnka reykingar er að selja 
tóbakið háu verði og það skýtur því 
skökku við að ríkið selji það á lægra 
verði í fríhöfninni.“

Ásta bendir á nýlega samþykkt 
Læknafélagsins um að tóbak verði 
aðeins selt gegn lyfsseðli eftir tíu 
ár og segir að jákvæð áhrif reyk-
ingabanns á veitingastöðum hafi 
þegar komið fram í færri tilfellum 
hjartaáfalla.

 - bþs 

Sýningin er opin
alla daga frá 10–17

Aðalstræti 16 
101 Reykjavík
www.reykjavik871.is

Lífið á 
landnámsöld

Ríkið vinnur gegn eigin heilbrigðismarkmiðum með sölu tóbaks á lægra verði: 

Vill tóbakið úr fríhöfnunum 

Bubbi, ert þú orðinn ríkis-
bubbi?

„Nei, og ég er heldur ekki Bubbi 
kóngur.“

Bubbi Morthens hefur verið ötull í rétt-
indabaráttu þeirra sem minna mega sín 
nú og í gegnum tíðina. Það þótti þó sæta 
tíðindum þegar Bubbi seldi Sjóvá allar 
tekjur sínar af lagasmíðum sínum. Síðar 
eignaðist Glitnir réttinn af tekjunum en 
nú er rétturinn í eigu ríkisins. 

FRÍHÖFNIN Ásta Möller telur að ein leið 
til að draga úr reykingum sé að selja 
tóbakið háu verði. 

EFNAHAGSMÁL Stefán Aðal steins-
son, framkvæmdastjóri Banda lags 
háskólamanna, sagði í gær að 
félagið væri reiðubúið að ræða 
upptöku evru, ef það kynni að 
leysa efnahagsvanda þjóðarinnar. 

„Það er ekkert sem við útilokum 
í þeim efnum, og heldur ekki að 
ræða um evru málin,“ sagði Stefán 
eftir fund með ráðamönnum. „Við 
erum fullkomlega fús til þess. Að 
sjálfsögðu viljum við ræða um allt 
sem getur komið til hjálpar í 
þessu samhengi.“ Spurður hvort 
hann vildi tafarlausa aðildar -
umsókn að Evrópusambandinu 
sagðist hann ekkert útiloka.  - sh

Fús til að ræða hvað sem er:

BHM tilbúið að 
ræða evrumál

ÚTILOKA EKKERT Stefán og Guðlaug 
Kristjánsdóttir, formaður BHM, við Ráð-
herrabústaðinn í gær. FRÉTTABLAÐIÐ / STEFÁN

EFNAHAGSMÁL Ögmundur Jónas-
son, formaður BSRB, segir það 
flækja málin að setja fram kröfu 
um aðild að Evrópusambandinu 
nú. Heimildir herma að ASÍ hafi 
lagt þá hugmynd fram sem hluta 
af lausn vandans.

„Eitt helsta hitamál þjóðarinnar 
verður ekki leyst á helgar-
fundum. Við þurfum að greina á 
milli þess sem er viðráðanlegt 
núna og hins sem er ill- ef ekki 
óleysanlegt á þessari stundu.“ 

Hann segir fulltrúa BSRB ekki 
hafa neitt umboð til að ræða þessi 
mál. „Við höfum ekki tekið 
afstöðu til evrunnar eða Evrópu-
sambandsaðildar.“ - kóp

Formaður BSRB gagnrýninn:

Krafa um ESB 
flækist fyrir

EFNAHAGSMÁL „Að þessum björg-
unarleiðangri verða allir að koma; 
stjórnvöld, Seðlabankinn, við-
skiptabankarnir, fjárfestingar-
félög og aðilar vinnumarkaðar-
ins. Öðruvísi er þetta ekki 
framkvæmanlegt,“ sagði Arnar 
Sigurmundsson, formaður stjórn-
ar Landssamtaka lífeyrissjóða, 
eftir fund með fjórum ráðherrum 
í Ráðherrabústaðnum við Tjarn-
argötu á sjöunda tímanum í gær-
kvöld. Á þeim fundi svöruðu líf-
eyrissjóðirnir erindi stjórnvalda 

um að þeir selji 
hluta eigna 
sinna í útlönd-
um og flytji 
heim. Við það 
styrkist gjald-
eyrisforði þjóð-
arbúsins og 
gengi krónunn-
ar þar með. 

Af 1.800 millj-
arða heildar-

eignum lífeyrissjóðanna eru 500 
milljarðar ávaxtaðir í útlöndum. 
Hluti þeirrar fjárhæðar er bund-
inn til lengri tíma en annað ekki. 
„Það er ekki verið að tala um 
nálægt því allar þessar eignir en 
stóran hluta,“ segir Arnar sem 
vill að öðru leyti ekki upplýsa um 
hve háar fjárhæðir er ræða.

Ekki er ljóst hve langan tíma 
tekur að losa um eignir í útlönd-
um, né hvort, og þá hvaða, laga-
breytinga er þörf.

Landssamtök lífeyrissjóða hófu 
þegar á þriðjudag athugun á 
möguleika þess að færa hluta 
eigna sinna heim. Eftir að form-
legt erindi stjórnvalda þar um 

hafði komið fram var í gær hald-
inn fundur fulltrúa nánast allra 
lífeyrissjóða landsins, 30 að tölu, 
og afstaða mótuð. 

„Það er grundvallaratriði að 
fjármálastofnanir og bankar 
flytji hluta eigna sinna heim að 
því marki sem mögulegt er. Annað 
er fráleitt,“ sagði Ögmundur Jón-
asson, formaður BSRB og vara-
formaður stærsta lífeyris sjóðsins; 

Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkis-
ins. Ögmundur segir niðurstöðu 
verða að fást í dag og kallar eftir 
eignasölu. „Mín skoðun er að 
bönkum og fjármálastofnunum 
beri að huga að eignasölu til að 
hjálpa til við að leysa okkur niður 
úr þeirri snöru sem þjóðin hangir 
í núna.“

Ögmundur segir það kröfu líf-
eyrissjóðanna að það fjármagn 
sem þeir færi til landsins, ef til 
þess kemur, muni gagnast ríkis-
sjóði beint. „Við erum ekki að 
setja lífeyrissjóðspeninga á 
almennt spil. Það verður að vera 
rækilega skilgreint í hvað þeir 
peningar yrðu notaðir þannig að 
þeir verði fullkomlega tryggðir.“

 bjorn@frettabladid.is

 kolbeinn@frettabladid.is

Skilyrði að bankar 
færi líka eignir heim
Lífeyrissjóðirnir setja það skilyrði fyrir því að flytja hluta eigna sinna til lands-
ins að fjármálastofnanir geri slíkt hið sama. Gjaldeyrisforði þjóðarbúsins og 
gengi krónunnar myndu styrkjast. Þess krafist að peningarnir verði tryggðir.

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON 

VIÐ RÁÐHERRABÚSTAÐINN Fulltrúar lífeyrissjóðanna gengu á fund ráðherra í gær og 
kynntu þeim hugmyndir sínar. Arnar er lengst til vinstri. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Það verður að vera ræki-

lega skilgreint í hvað þeir 

peningar yrðu notaðir þannig að 

þeir verði fullkomlega tryggðir.  

ÖGMUNDUR JÓNASSON
FORMAÐUR BSRB

EFNAHAGSMÁL „Ég held að vandinn 
leysist ekki nema allir komi að 
borðinu,“ segir Hreiðar Már 
Sigurðsson, forstjóri Kaupþings.

Hann vill ekki tjá sig beint um 
kröfu lífeyrissjóðanna um að 
fjármálastofnanir verði að flytja 
hluta eigna sinna til landsins, eigi 
lífeyrissjóðirnir að gera það. „Ég 
hef ekki séð þessa kröfu. Við í 
Kaupþingi erum hins vegar 
tilbúnir til að leggja okkar af 
mörkum.“

Fulltrúar bankanna sátu fundi í 
viðskiptaráðuneytinu í gær. Ekki 
er vitað hvað fram fór á þeim 
fundum.  - kóp

Forstjóri Kaupþings banka:

Leggjum okkar 
af mörkum

KLÁRIR Í SLAGINN Hreiðar Már og 
Sigurður Einarsson funduðu með ráð-
herrum í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

EFNAHAGSMÁL Slæmt efnahags-
ástand hefur alvarlegar fjárhags-
legar afleiðingar fyrir fjölda 
öryrkja, sjúklinga og ellilífeyris-
þega, segir í ályktun aðalfundar 
Öryrkjabandalags Íslands, sem 
skorar á stjórnvöld að hækka 
bætur almannatrygginga „til að 
fólk geti lifað mannsæmandi lífi“.

ÖBÍ telur nýtt örorkumatskerfi 
sem stefnt er á að taka upp um 
áramótin óraunhæft og hvetur til 
endurskoðunar þess. Þá þurfi að 
koma til móts við þá öryrkja og 
ellilífeyrisþega sem minnsta 
framfærslu hafa við breytingar á 
greiðsluþátttöku almennings í 
heilbrigðiskerfinu.  - sh

Skora á yfirvöld að laga kjör:

Öryrkjar vilja 
hærri bætur

EFNAHAGSMÁL „Nú er ekki tími til 
að berja sér á brjóst og heimta 
ákveðnar prósentuhækkanir á 
launum. Heldur ætti fólk að 
standa saman, leggja til hliðar 
deilur og vinna að sameiginlegri 
lausn á þeim vanda sem að okkur 
steðjar,“ segir Eiríkur Jónsson, 
formaður Kennarasambandsins 
og stjórnarmaður Lífeyrissjóðs 
starfsmanna ríkisins. Eiríkur fór, 
ásamt forystumönnum fleiri 
lífeyrissjóða og verkalýðsfélaga, 
til fundar við ríkisstjórnina í 
ráðherrabústaðnum í gær. - kdk  

Kennarasamband Íslands:

Vill leggja deil-
ur til hliðar

SPURNING DAGSINS

SÖFNUN „Það var mjög dræm þátt-
taka sjálfboðaliða í þetta skiptið, 
hins vegar fengu þeir hvarvetna 
góðar móttökur,“ segir Sólveig 
Ólafsdóttir, upplýsingafulltrúi 
Rauða kross Íslands, um þátttöku í 
landssöfnun Rauða krossins „Göng-
um til góðs“. 

Öllu fé sem safnast verður varið 
til að sameina fjölskyldur í Kongó 
sem hafa sundrast vegna stríðs-
átaka. 

Sólveig segir að árið 2006 hafi um 
það bil 2.500 sjálfboðaliðar gengið í 
hús og safnað fé fyrir góðu málefni. 
Nú hafi aðeins um eitt þúsund 
manns boðið fram krafta sín. 

Sólveig segir að kreppa sé þó ekki 
skollin á þegar kemur að gjafmildi 
fólks. Þeir sem hafi fengið heim-
sókn sjálfboðaliða hafi tekið þeim 
vel. „Við vissum að það var á bratt-
ann að sækja vegna þeirrar deyfðar 

sem nú ríkir í samfélaginu. Við 
héldum samt að það myndi rætast 
úr þessu þar sem veðrið var svo 
gott,“ bætir hún við. 

Samkvæmt upplýsingum Rauða 
krossins um klukkan fimm hafði 
aðeins tekist að ganga í um 50 pró-
sent húsa í Reykjavík og stærstu 
nágrannasveitarfélögunum. Söfn-
unin gekk þó vel á landsbyggðinni.  

Þeim sem vildu gefa en fengu 
ekki heimsókn frá sjálfboðaliðum 
Rauða krossins er bent á að hringja 
í söfnunarsíma Rauða krossins 903 
1010, 903 3030 og 903 5050. Þá drag-
ast frá 1.000, 3.000 eða 5.000 krónur 
á næsta símreikningi. Símarnir 
verða opnir út næstu viku.  - kdk 

Erfiðlega gekk að safna nægum sjálfboðaliðum í landssöfnun Rauða krossins:

Dræm þátttaka en góðar viðtökur

LEGGJA SITT AF MÖRKUM Regína Bjarna-
dóttir gekk til góðs ásamt ófæddu barni 
sínu og fimm ára gamalli dóttur sinni 
Elínu Kötlu Henrysdóttur.
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Kynningafundur Á fl ótta
Kynningafundur um hlutverkaleikinn Á fl ótta verður 
haldinn 6. október kl. 20:00, á Laugavegi 120.

Fundurinn er ætlaður öllum þeim sem áhuga hafa á að 
taka þátt í leiknum sem og foreldum þeirra sem ekki hafa 
náð 18 ára aldri. 

Næsti leikur verður haldinn 11.-12. október.

Nánari upplýsingar fást hjá, urkir@redcross.is og 545 0407 
Ungmennadeild Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands.

VEÐURSPÁ
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HLÝNANDI  
Eftir kuldakast 
síðustu daga hlýnar  
nokkuð afgerandi 
í dag. Sé horft til 
næstu vinnuviku 
eru horfur á hlýind-
um um mest allt 
land. Á morgun 
verður hinsvegar 
hvasst í veðri víða 
um land og gæti 
slegið í storm 
sunnan og vestan 
til. Vatnsveður er í 
kortunum vikuna á 
enda. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

EFNAHAGSMÁL „Hin óvænta og 
óskiljanlega þjóðnýting íslenska 
ríkisins á Glitni hleypti skriðu af 
stað sem verður að stöðva með 
öllum ráðum,“ segir dr. Richard 
Portes, prófessor við London Bus-
iness School. 

Hann skrifaði  skýrslu í fyrra 
ásamt Friðriki Má Baldurssyni, 
prófessor við Háskólann í Reykja-
vík, fyrir Viðskiptaráð Íslands um 
stöðu og framþróun íslenska fjár-
málakerfisins. Hefur hann verið 
tíður viðmælandi erlendra fjöl-
miðla um íslenskt fjármálalíf æ 
síðan og dregið upp aðra og 
jákvæðari mynd af stöðu mála hér 
og styrk bankanna en ýmsir aðrir.

„Ástandið sem nú geisar á 
alþjóðlegum fjármálamörkuðum 
er grafalvarlegt, en það tengist 
ekkert íslenskum aðstæðum sér-
staklega. Athygli umheimsins 
beindist hins vegar öll að íslenska 
fjármálakerfinu við hina óvæntu 
þjóðnýtingu Glitnis, sem verða að 
teljast afar afdrifarík afglöp af 
hálfu Seðlabanka Íslands,“ segir 
Portes.

Hann kveðst hafa skoðað hálfs-
árs uppgjör íslensku bankanna og 
undirliggjandi eignir þeirra séu 
góðar, en skortur sé á lausafé rétt 
eins og hjá flestum bönkum í ver-
öldinni. Af þeim sökum hafi allir 
seðlabankar dælt peningum til 
þeirra gegn margvíslegum veðum 
í samræmi við hlutverk þeirra sem 
lánveitanda til þrautavara.

„Þjóðnýtingin er risastórt inn-
grip sem vekur mikla athygli og 
fleiri spurningar en svör. Við bæt-
ist að formaður bankastjórnar 
Seðlabankans segir að án þjóð-

nýtingar hefði Glitnir orðið gjald-
þrota. Það eru fráleit ummæli um 
banka sem glímir við tímabundinn 
lausafjárskort við furðulegar 
aðstæður á alþjóðamörkuðum, en 
er að öðru leyti vel rekinn og með 
góða eiginfjárstöðu. Þau ættu 
fremur við um banka sem er hrein-
lega kominn í greiðsluþrot. Ég hef 
engan heyrt halda því fram að 
Glitnir hafi verið svo illa staddur,“ 
segir Portes og bætir við að þjóð-
nýtingin komi mjög illa við Kaup-
þing og Landsbankann, enda hafi 
vantraust í garð íslensks efnahags-
lífs aukist við þetta um allan helm-
ing.

Portes segist viss um að unnið sé 
að nauðsynlegum aðgerðum á 
vegum ríkisstjórnarinnar. Þær 
verði að koma sem allra fyrst. 
Hann hvetur þó stjórnvöld og ráð-
gjafa ríkisstjórnarinnar að láta 
ráðgjöf Seðlabankans lönd og leið, 
því þar á bæ hafi menn ítrekað 

gert afdrifarík mistök, meðal ann-
ars með því að auka ekki gjald-
eyrisvaraforðann, rýmka ekki 
reglur um veð í endurhverfum við-
skiptum eða vinna frekar í sameig-
inlegum aðgerðum með öðrum 
seðlabönkum. Þá sé óskiljanlegt 
hvernig Seðlabankinn hafi unnið 
þegar kemur að gjaldeyrismálum 
almennt.

Hann bendir á að gagnrýnin geti 
ekki aðeins átt við um Davíð Odds-
son, formann bankastjórnar Seðla-
bankans, því tveir aðrir skipi 
bankastjórnina, þeir Ingimundur 
Friðriksson og Eiríkur Guðnason. 
„Ég á síður von á að hreyft verði 
við þessum mönnum. En ég hvet 
ríkisstjórnina til að leita annað 
eftir ráðum. Staðan er mjög alvar-
leg og mikilvægt að halda ró sinni 
og taka yfirvegaðar ákvarðanir 
sem skila sér til lengri tíma,“ segir 
Richard Portes.

  bjorn.ingi@markadurinn.is

Þjóðnýting Glitnis 
afdrifarík afglöp
Alvarleg afglöp að bregðast við lausafjárkreppu Glitnis með þjóðnýtingu, segir 
Richard Portes, prófessor í London. Seðlabanki Íslands hafi alls ekki sinnt skyld-
um sínum. Mikilvægt sé að halda stillingu, meðan ríkisstjórn vinni að lausn. 

RICHARD PORTES
Fráleitt að Glitnir 
hefði farið í þrot. 

LÁRUS WELDING OG DAVÍÐ ODDSSON Forstjóri Glitnis og 
Seðlabankastjóri eftir að gengið hafði verið frá kaupum 
ríkisins á 75 prósenta hlut í Glitni.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VIÐSKIPTI „Fólk var mætt fyrir 
utan verslunarmiðstöðina upp úr 
sex um morguninn þannig að það 
var ekki annað að sjá en að 
áhuginn væri til staðar hjá fólki,“ 
segir Arnar Hallsson, fram-
kvæmda stjóri fasteignafélagsins 
Stekkjarbrekku ehf. sem sá um 
byggingu verslunarkjarnans 
Korputorgs sem opnaði í gær.

Til stóð að verslanir á Korpu-
torgi tækju til starfa í sumar en 
fresta varð opnuninni. Áhugi 
fólks þótti með mesta móti og 
þótt mikið hafi verið rætt um 
samdrátt og kreppu að undan-
förnu hafði mikil biðröð myndast 
fyrir utan húsið um klukkan átta í 
gærmorgun og þurfti að hleypa 
fólki inn í húsið í hópum. - kdk 

Korputorg vinsælt í kreppu:

Viðskiptavinir 
biðu í röðum 

KORPUTORG SLÆR Í GEGN Í KREPPU 
Hleypa þurfti viðskipavinum inn í skipu-
lögðum hópum við opnun kjarnans. 

STJÓRNMÁL Í fjárlagafrumvarpi 
næsta árs er gert ráð fyrir að 190 
milljónir króna fari í að standa 
straum af undirbúningskostnaði 
vegna þátttöku í heimssýningunni 
í Sjanghæ í Kína árið 2010. 
Jafn framt kemur fram að sama 
fjárhæð verði sótt til verkefnis-
ins árið 2010.

Í frumvarpinu segir að 
verkefnið sé samstarfsverkefni 
hins opinbera og einkafyrirtækja 
og að þátttaka Íslands muni fela í 
sér leigu á skála þar sem staðið 
verður fyrir umfangsmiklu 
kynningarstarfi. - bþs

Ísland á heimssýningu í Kína:

190 milljónir í 
undirbúning

SLÖKKVILIÐ Eldur kviknaði í 
nótaskipinu Álsey við Vestmanna-
eyjar skömmu fyrir hádegi í gær. 
Engin slys urðu á fólki en minni 
háttar skemmdir urðu. Talið er að 
neistaflug sem myndaðist við 
viðgerðir á skipinu hafi hlaupið í 
veiðarfæri og eldur því blossað 
upp. 

Litlu mátti muna að eldurinn 
hefði komist í flottroll en það er 
mikill eldsmatur. Svo heppilega 
vildi til að einn þeirra sem voru 
við störf í skipinu var Steingrím-
ur Svavarsson slökkviliðsmaður 
og náði hann að slökkva eldinn 
áður en félagar hans í slökkvilið-
inu mættu á staðinn.  - kdk  

Slökkviliðsmaður um borð:

Eldur kviknaði 
í skipinu Álsey 

ÁLSEY  Svo heppilega vildi til að einn 
þeirra sem vann að viðgerð skipsins var 
slökkviliðsmaður.  MYND/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

KÍNA Aukinni velsæld fylgja ný 
úrlausnarefni. Bílaeign hefur 
aukist mjög í Kína á síðustu 
árum. Nú er svo mikill skortur á 
bílastæðum í kringum verslunar-
miðstöð í bænum Zhuhai að 
forstjórinn ætlar að selja gamla 
flugvél, sem þar var til sýnis.

Frægur eigandi var að vélinni, 
sjálfur Maó Zedong, fyrsti 
formaður Kínverska kommún-
istaflokksins, sem lést árið 1976. 

Vélin er bresk Trident-þota, 
keypt til Kína 1969, sem hefur 
ekki verið flogið síðan 1986. 
Eigendur verslunarmiðstöðvar-
innar keyptu  hana árið 1999. 

 - kóþ

Vantar bílastæði í Kína:

Flugvél Maós 
boðin til sölu

FJÖLMIÐLAR Íslenskur markaðs-
ráðgjafi sem setti upp könnun um 
stuðning þjóða heims við forseta-
frambjóðendur í Bandaríkjunum 
sakar vikuritið Economist um að 
hafa notað sömu hugmynd og 
útfærslu í leyfisleysi.

„Það er alveg mögulegt að þeir 
hafi fengið nákvæmlega sömu hug-
mynd, svo ég get ekki fullyrt að 
þeir hafi stolið henni,“ segir Hjört-
ur Smárason markaðsráðgjafi. 

Hann setti ásamt tveimur öðrum 
upp netkönnun á vefnum www.if-
theworldcouldvote.com, snemma í 
sumar. Þar getur fólk frá öllum 
löndum heims merkt við hvort það 
vill frekar að John McCain eða 

Barack Obama verði næsti forseti 
Bandaríkjanna. Niðurstöðurnar 
eru sýndar grafískt á heimskorti.

Economist setti upp mjög svip-
aða könnun í síðustu viku, með 
landakorti sem er afar svipað korti 

Hjartar og félaga hans. Nafnið á 
könnununum er svo gott sem það 
sama.

„Það er mikil tilviljun ef þeir 
hafa ekki séð síðuna okkar,“ segir 
Hjörtur. Hann segir lítið hægt að 
gera í málinu, annað en að hafa 
samband við Economist og óska 
eftir því að upprunalegrar könnun-
ar verði getið. 

Tæplega 92 þúsund höfðu í viku-
lok greitt atkvæði á íslensku síð-
unni. Niðurstöðurnar eru Obama 
mjög í hag, um 87 prósent þeirra 
sem hafa kosið vilja hann frekar en 
McCain. Ríflega níu af hverjum tíu 
Íslendingum sem tekið hafa þátt í 
könnuninni hafa valið Obama. - bj

Bandaríska vikuritið Economist sakað um að nota íslenska hugmynd án leyfis:

Leyfa heiminum að kjósa

HUGMYND Það er mikil tilviljun ef starfs-
menn Economist fá sömu hugmynd og 
útfæra hana eins, segir Hjörtur Smára-
son markaðsráðgjafi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Skilorðsbindur dóm
Hæstiréttur hefur bundið dóm 
Héraðsdóms Reykjaness því sérstaka 
skilyrði að hinn dæmdi neyti ekki 
á skilorðstímanum áfengis eða 
deyfilyfja en Héraðsdómur Reykja-
ness hafði áður sakfellt manninn 
fyrir fíkniefnalagabrot, hylmingu og 
umferðarlagabrot og dæmt hann í 22 
mánaða fangelsi.   

HÆSTIRÉTTUR

GENGIÐ 3.10.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Infl úensubólusetning
Bólusetningar eru hafnar gegn infl úensu á 

Heilsugæslunni í Salahverfi 

Eftirtöldum er einkum ráðlagt að láta bólusetja sig og fá 
bóluefnið frítt en þurfa einungis að borga komugjald:

1.  Allir einstaklingar 60 ára og eldri
2.  Öll börn og fullorðnir sem þjást af langvinnum hjarta-, 
     lungna-, nýrna- og lifrarsjúkdómum, sykursýki, illkynja 
     sjúkdómum og öðrum ónæmisbælandi sjúkdómum
3.  Heilbrigðisstarfsmenn sem annast einstaklinga í ofantöldum  
     áhættuhópum

Opið alla virka daga 8-18. Ekki þarf að panta tíma í bólusetningu 
sé komið kl 8-9 og 13-14

 Með kveðju,
            Starfsfólk Heilsugæslunnar Salahverfi 

S a l a v e g i  2 ,  2 .  H æ ð ,  2 01 Kó p a v o g i ,  s í m i  59 0 -39 0 0

VEÐURFAR Snjókoman á fimmtu-
dag kom mörgum í opna skjöldu 
og hafði ýmsar 
afleiðingar. 
Strax um 
kvöldið felldi 
Strætó bs. niður 
ferðir sínar í 
Kópavogi og 
bar við slæmri 
færð. En af 
hverju voru 
bara lagðar af 
ferðir í 
Kópavogi?

„Það var einfaldlega vegna 
þess að menn þar á bæ voru 
eitthvað seinir að bregðast við og 
söltuðu ekki göturnar. Í Kópavogi 
er mikið um brekkur þannig að 
þetta var sérstakt vandamál þar,“ 
segir Reynir Jónasson, forstjóri 
Strætós bs.

Hann segir aldur og ástand 
vagnanna sem keyra í Kópavogi 
ekki hafa haft nein áhrif á 
ákvörðunina. - kóp

Vetrartíðin veldur vanda:

Salt vantaði í 
Kópavogi

REYNIR JÓNASSON

LAS VEGAS, AP Ruðningskappinn og 
gamanleikarinn O.J. Simpson var 
í fyrrakvöld sakfelldur fyrir 

vopnað rán og 
tilraun til 
mannráns.

Tildrög 
málsins eru 
þau að fyrir um 
ári réðst 
Simpson með 
vopnavaldi, í 
slagtogi við 
fleiri menn, inn 

á hótelherbergi í Las Vegas. 
Mennirnir rændu þar íþrótta-
minjagripum og ógnuðu fólki. 
Simpson gæti átt lífstíðarfang-
elsi í vændum en ekki verður 
úrskurðað um refsingu fyrr en í 
desember.

Sama dag og Simpson, sem nú 
er 61 árs gamall, var sakfelldur 
voru liðin nákvæmlega þrettán 
ár frá því að hann var sýknaður 
af því að myrða eiginkonu sína 
Nicole Brown og elskhuga 
hennar Ronald Goldman.  - kdk 

Á yfir höfði sér lífstíðardóm:

O. J. Simpson 
sakfelldur 

O.J. SIMPSON

Fékk 13 milljónir 
Borgfirðingur vann 13 milljónir í 
bónusvinning í Víkingalottóinu á 
miðvikudag. Hann keypti miðann í 
Baulunni, en þangað hafði hann farið 
að kaupa bensín. Hann ætti að eiga 
nóg fyrir bensíni um tíma.

VÍKINGALOTTÓ

LÖGREGLUFRÉTTIR

Árekstur í Eyjafirði
Harður tveggja bíla árekstur 
varð í Eyjafjarðarsveit við 
bæinn Grýtu um korter í ellefu 
í gærmorgun. Einn maður var 
í hvorum bíl. Þeir voru fluttir á 
slysadeild en talið er að meiðsl 
þeirra hafi ekki verið alvarleg. 

Ók út af í Öxnadal
Ökumaður slapp með minni háttar 
meiðsl eftir að hafa misst bíl sinn 
út af veginum í Bakkaselsbrekku 
í Öxnadal upp úr klukkan ellefu í 
gærmorgun.

STJÓRNMÁL Davíð Oddsson segist 
aldrei hafa mælt með að hér yrði 
mynduð þjóðstjórn á ríkis stjórnar -
fundi eins og greint var frá í 
Fréttablaðinu á fimmtudag. Hann 
segist undrandi á að ummæli hans 
hafi lekið í fjölmiðla og trúnaður 
hafi þannig verið rofinn.

„Ég hef nú sennilega stjórnað 
fleiri ríkisstjórnarfundum heldur 
en nokkur annar maður á landinu 
og þá var meginreglan sú að það 
sem þar væri sagt væri trúnaðar-
mál. Þannig að það kemur mér á 
óvart ef menn hafa breytt út frá 
þeirri stefnu,“ segir Davíð.

Davíð segist hafa sagt „nokkurn 
veginn nákvæmlega“ eftirfarandi: 
„Ég er á móti þjóðstjórnum vegna 
þess að ég tel að allar ríkisstjórnir 
þurfi gagnrýni og aðhald, en það 
eru sumir sem eru hlynntir þjóð-
stjórnum og ef menn sem eru 
hlynntir þjóðstjórnum þurfa 
aðstæður í landinu til þess að 
bjóða upp á slíkt þá eru þær 
aðstæður núna.“

Og hann gagnrýnir þá sem rang-
túlkuðu orð hans: „Þeir sem telja 

að þarna sé ég að leggja til þjóð-
stjórn, ja, þeir hafa verið mjög 
utan við sig á fundinum.“ Meðal 
þeirra sem gagnrýnt hafa Davíð 
fyrir ummælin eru Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir, vara -

formaður Sjálfstæðisflokksins, og 
Össur Skarphéðinsson iðnaðarráð-
herra, sem sögðu bæði að Davíð 
væri með ummælunum kominn 
langt út fyrir valdsvið sitt sem 
seðlabankastjóri.  - sh

Davíð Oddsson segir þá hafa verið utan við sig sem rangtúlkuðu orð hans:

Mælti aldrei með þjóðstjórn

VIÐ RÁÐHERRABÚSTAÐINN Davíð svaraði spurningu blaðamanns Fréttablaðsins eftir 
að hann ræddi við ráðherra í gær. FRÉTTABLAÐIÐ / STEFÁN

PARÍS, AP Leiðtogar Frakklands, 
Bretlands, Þýskalands og Ítalíu  
lofa því að styðja við bakið á bönk-
um þjóða sinna í efnahagsvandan-
um sem nú geisar. Leið togarnir 
fjórir hittust með stuttum fyrir-
vara á fundi í París í gær til að 
ræða vandann og hugsanlegar 
aðgerðir til lausnar hans.

Þeir hétu því að vera samstiga 
við lausn vandans, en gáfu engin 
skýr svör um það í hverju slík 
lausn gæti falist. Ekki var settur á 
fót björgunarsjóður í líkingu við 
þann sem Bandaríkjaþing sam-
þykkti í fyrrakvöld sem aðstoð við 
fjármálakerfið þar í landi. Þykir 
þetta endurspegla ólíkar áherslur 
leiðtoganna í málinu. Frakkar 

höfðu talað fyrir sameiginlegum 
björgunarpakka upp á marga 
milljarða evra, en raunar hætt við 
hann, en Þjóðverjar telja að bank-
arnir þurfi að bjarga sér sjálfir úr 
vand ræðunum. Fjór menningarnir 
voru þó sammála um að gera allt 
sem í þeirra valdi stæði til að laga 
ástandið.

Þeir óskuðu eftir rými til að 
sveigja efnahags- og fjármála -
reglur Evrópusambandsins, ekki 
síst þegar kemur að því að sam-
bandið þurfi að samþykkja dýrar 
ríkisaðgerðir til bjargar bönkum. 
Slíkt ferli þurfti að vera hraðvirkt 
og sveigjanlegt.

Þeir kölluðu einnig eftir öflugra 
fjármálaeftirliti og samhæfingu, 

en útlistuðu ekki nánar hvað í því 
þyrfti að felast. Þeir sögðu einnig 
að leiðtogar heimsins þyrftu að 
hittast á fundi eins fljótt og auðið 
væri til að hefja allsherjar  yfir-
halningu á bankakerfinu í heild.

Þá voru leiðtogarnir sammála 
um það að refsa þyrfti stjórnend-
um þeirra banka sem bjarga þyrfti 
með opinberu fé og að hluthafar 
þeirra þyrftu að bera mestalla ef 
ekki alla byrðina af aðgerðunum.

Nicolas Sarkozy Frakklands -
forseti sagði brýnt að Evrópa tæki 
frumkvæði í að móta ábyrgan fjár-
málaheim, á meðan yfirvöld í 
Bandaríkjunum væru upptekin af 
væntanlegum forsetakosningum.

 stigur@frettabladid.is

Fátt um skýr svör frá 
Evrópuleiðtogum
Leiðtogar stærstu ríkja ESB hétu því á fundi sínum í gær að vinna saman að 
lausn á efnahagsvandanum. Engar skýrar tillögur að aðgerðum litu þó dagsins 
ljós. Leiðtogarnir kalla eftir rúmi til að sveigja efnahagsreglur sambandsins.

MISÞUNG Á BRÚN Silvio Berlusconi, forsætisráðherra Ítalíu, Angela Merkel, kanslari Þýskalands, Nicolas Sarkozy Frakklandsforseti 
og Gordon Brown, forsætisráðherra Bretlands, voru sammála um að aðgerða væri þörf, en virtust litla hugmynd hafa um hverjar 
þær aðgerðir ættu að vera. NORDICPHOTOS / AFP

Kristrún inn fyrir Ingibjörgu
Kristrún Heimisdóttir hefur tekið sæti 
á Alþingi í veikindaleyfi Ingibjarg-
ar Sólrúnar Gísladóttur utanríkis-
ráðherra. Kristrún er aðstoðarmaður 
ráðherrans.

ALÞINGI

STJÓRNMÁL Heildarframlög til 
íslenskra sendiráða nema 2.530 
milljónum króna á næsta ári, 
samkvæmt fjárlagafrumvarpi 
ársins 2009. Er það aukning um 
33 prósent frá fjárlögum þessa 
árs. 

Óskað er eftir sérstöku 22 millj-
óna framlagi „til að styrkja launa-
grunn vegna útsendra starfs-
manna“, eins og það er orðað og 
átján milljóna króna framlagi 
vegna stöðugildis útsends full-
trúa við sendiráðið í Pretoríu. 

Sendiráð Íslands í Brussel er 
kostnaðarsamasta sendiráðið, 
rekstur þess á næsta ári kostar 
187 milljónir. Rekstur fasta-

nefndarinnar í New York kostar 
179 milljónir og sendiráðsins í 
París 157 milljónir. 

Skrifstofur íslenskra aðal ræð-
is manna í Þórshöfn og Winnipeg 
bera minnstan kostnað; tæpar 37 
milljónir hvor.

Íslenska ríkið heldur úti sautján 
sendiráðum, fjórum fastanefnd-
um í erlendum borgum og skrif-
stofum aðalræðismanna í þremur 
borgum. 

  - bþs

Kostnaður vegna starfsemi sendiráða eykst um 33 prósent á milli ára:

Sendiráðin kosta 2,5 milljarða 

SENDIRÁÐIÐ Í BERLÍN Ísland og 
hin Norðurlöndin eru sambýlingar 

í einni sendiráðsbyggingu.  

BRUSSEL KOSTAR MEST
Tíu kostnaðarsömustu sendiráð og 
fastanefndir Íslands í útlöndum 
Brussel 187
New York 179
París 158
London 149
Nató 124
Kaupmannahöfn 117
Genf 113
Berlín 111
Washington 107
Peking 104 
Fjárhæðir eru í milljónum króna

Ætlar þú að koma við á opnun-
arhátíð verslunarmiðstöðvar-
innar á Korputorgi um helgina?

Já 10,3%
Nei 89,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Telur þú að í sjónmáli sé lausn 
á vanda fjármálakerfisins á 
Íslandi.

Segðu þína skoðun á visir.is.

KJÖRKASSINN



Svo þú verðir ekki
algjört grænmeti 

Nokkur atriði um jákvæð áhrif sveppa, meðal annars
á ónæmiskerfið og umbreitingu á fitu í orku

islenskt.is
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Stuðlar að heilbrigðu
útliti húðar

Örvar og styrkir ónæmiskerfið
Varðveitir meltingarveginn

og starfsemi hans

Varðveitir taugakerfið
Viðheldur heilbrigði
rauðra blóðkorna 

Einn af örfáum náttúrulegum
framleiðendum D-vítamíns

Er ríkur af vítamínum sem umbreyta
prótíni, fitu og kolvetnum í orku



8  5. október 2008  SUNNUDAGUR

greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is VIÐSKIPTARITSTJÓRAR: Björn Ingi Hrafnsson bih@markadurinn.is og Óli Kr. Ármannsson olikr@markadurinn.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is 

ALLT OG SÉRBLÖÐ: Emilía Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is og Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

ÚTGÁFUFÉLAG: 365
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: 
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili 
á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur 
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 

Blaðberinn
bíður þín

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

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Eftir Ingvar Gíslason 

Ég er andvígur því að Ísland 
gerist aðili að Evrópusam-

bandinu.
Andstaða mín er reist á ýmsum 

rökum, en tvennt vegur þyngst, 
sem þó er eitt og hið sama, þ.e. að 
aðild að ríkjasambandinu felur í 
sér fullveldisafsal í ríkum mæli 
og hitt sem augljóst er, að pólitísk 
umbreyting fylgir í kjölfarið. 
Aðild að slíku ríkjasambandi 
breytir til muna hlutverki og 
verksviði stjórnmálanna. Í því 
sambandi bendi ég á að fullveldis-
afsalið færir ekki aðeins fram-
kvæmdavaldsathafnir úr landi — 
sem er nógu slæmt, heldur flyst 
lagasetningarvaldið að stórum 
hluta frá aðildarlandinu. Alþingi 
verður móttakandi fyrir aðsenda 
löggjöf og lætur sem það stundi 
löggjafarstarf.

Þá er á það að minna enn frek-
ar, sem er veigamesta atriði alls 
þessa máls. Ef Ísland gerist aðili 
að Evrópusambandinu, þá er 
Ísland ekki fullvalda ríki nema að 
nafninu til. Leiðum hugann að 
þeim mun sem er á því að land er 
fullvalda þjóðríki og hluti af 
ríkjasambandi. Hver getur haldið 
því fram að það skipti engu máli 
stjórnskipulega og stjórnmála-
lega að breyta ríki sínu úr sjálf-
stæðu og fullvalda landi í það að 
vera ríkishluti sambandsríkja-
heildar?

Leikur að fjöreggi sjálfstæðis
Útgangspunktur minn er sá að 
Lýðveldið Ísland er fullvalda ríki 
og hefur sem slíkt óskert yfirráð 
yfir landi sínu, landhelgi hvers 
konar og efnahagslögsögu og deil-
ir þessum pólitísku gæðum ekki 
með neinum. Lýðveldið Ísland 
ræður vitaskuld yfir þrígreindu 
ríkisvaldi, löggjafarvaldi, fram-
kvæmdavaldi og dómsvaldi. Með 
því að gerast aðili að ríkja-
sambandi verður það óhjá-
kvæmilega að afsala þess-
um pólitísku gæðum og 
fullveldistáknum að meira 
eða minna leyti til alríkis-
ins, hins yfirþjóðlega 
valds. Þessa kvöð segja 
sambandsríkissinnar 
að megi forsvara með 
þeirri þversagnar-
kenndu lýsingu að 
kalla fullveldið 
„sameign“ innan 
ríkjasambands-
ins. Slíkt er 
firra.

Þessi 

sameignar kenning er eitt töfra-
bragðið af mörgum, þegar reynt 
er að réttlæta afsal og framsal 
fullveldisréttar sem skiptimynt 
fyrir viðskipta- og kaupsýslumál í 
sínum óteljandi myndum. Svo 
langt er gengið að fullveldisafsöl 
eru sögð „ekkert mál“. Vara-
formaður Framsóknarflokksins, 
Valgerður Sverrisdóttir, sem ég 
vonaði fyrir nokkrum árum að 
yrði formaður flokksins, segir í 
viðtali við 24 stundir 20. september 
um ótta manna við valdaafsal sem 
fylgir aðild að ESB, að slíkt sé 
„auðvelt að hrekja“. Hvernig 
getur reyndur og vel vitiborinn 
stjórnmálamaður tekið sér þessa 
vitleysu í munn? Ég hélt að full-
yrðing af þessu tagi heyrði sög-
unni til. Allir opinskáir og pukurs-
lausir boðberar og málsvarar þess 
að þjóðir gerist aðilar að ESB, við-
urkenna að aðild skerðir fullveldi 
aðildarríkja, felur í sér afsal full-
veldis í stórum stíl til alríkis-
stjórnar, hins yfirþjóðlega valds. 
Ekki veit ég annað en að Fram-
sóknarflokkurinn hafi ályktað 
svo, að breyta þurfi stjórnarskrá 
ef Ísland gengur í ESB. Af hverju 
þarf að breyta stjórnarskrá lýð-
veldisins? Að sjálfsögðu vegna 
þess að innganga í bandalagið, að 
stjórnarskrá óbreyttri, væri 
stjórnarskrárbrot. Í öllu þessu 
ESB-máli erum við að leika með 
fjöregg sjálfstæðis og fullveldis.

Framsóknarflokkur á villigötum 
Nú kemst ég ekki hjá því að víkja 
orðum að Framsóknarflokknum. 
Um þessar mundir eru 64 ár síðan 
ég, 18 ára menntaskólanemi á 
Akureyri, ákvað að gerast fram-
sóknarmaður, leggja Framsóknar-
flokknum lið. Það heit efndi ég 
rækilega eins og 
margir vita. Ég lét 
mig ekki muna 
um að vera opin-
ber talsmaður 
og málsvari 
flokksins í 
u.þ.b. 40 ár. 
Ég þekki því 
allbærilega 
sögu flokks 
míns, 

viðhorf og stefnumál, þróun og 
aðlögunarvandamál á mesta breyt-
ingaskeiði Íslandssögunnar. Rými 
þessarar blaðagreinar leyfir ekki 
að ég reki alla þá sögu. Ég minni 
þó á að Framsóknarflokkurinn er 
elsti starfandi flokkur landsins, 
stofnaður fyrir fullum 90 árum. Ef 
svo skyldi vera að hann láti nokk-
uð á sjá (það sést a.m.k. á kjörfylgi 
hans), þá kann það að eiga sínar 
skýringar. Þær læt ég liggja milli 
hluta. Og þó!

Því miður er svo komið, að um 
ýmsa hluti þekki ég ekki flokkinn 
minn sem minn flokk. Ég sé ekki 
alveg fyrir mér baklandið og kjör-
fylgið. Hitt þykir mér verra að 
ýmsir áberandi forustumenn í 
flokknum hafa lagt sig fram um að 
gera sjálfa sig að helstu hvata-
mönnum þess að Ísland gerist aðili 
að Evrópusambandinu. Í þessu 
framferði sé ég mesta breytingu á 
Framsóknarflokknum á öllu marg-
umtöluðu breytingaskeiði 20. og 
21. aldar. Og hvað er það sem 
rekur þetta fólk til þess að gerast 
eftirrekstrarmenn í þessu 
umdeilda máli?

Jú, svarið felst að miklu leyti í 
orðræðu og ályktun miðstjórnar-
fundar sl. vor, þar sem það var 
kallað „skylda stjórnmálamanna“ 
að svara kalli almennings og 
atvinnuveganna hver „staða 
Íslands í Evrópu“ skuli vera. Ekki 
hef ég orðið var við kall eða kröfu-
göngur af hálfu almennings um 
þetta mál. Hitt kann að vera rétt 
að fésýslumenn í útrásarhug telji 
það skyldu stjórnmálamanna að 
auðvelda þeim kaupskap sinn á 
alþjóðavettvangi, sem þó sýnast 
lítil höft á. Umrædda ályktun mið-
stjórnar (sem líklega var hugsuð 
sem e.k. málamiðlun) nota áróð-
urs menn ESB-aðildar innan 
flokksins sem viðspyrnu í 

útbreiðslustarfsemi sinni, gilda 
heimild til boðunar fagnaðar-
erindisins um „stöðu Íslands í 
Evrópu“.

Þessi málafylgja er ekki að 
mínu skapi. Hún er á skjön 
við þjóðhyggju Framsóknar-

flokksins. 

Höfundur er fyrrverandi 
ráðherra og alþingismaður 

Framsóknarflokksins.

Ávísun á skerðingu fullveldis

Gereyðingarvopn
Ungliðaþing Samfylkingarinnar stend-
ur yfir þessa dagana. Segja má að 
tímasetningin sé ekki heppileg, í það 
minnsta er athygli fjölmiðla einhvers 
staðar annars staðar. Margt merkilegt 
ber þó á góma á þinginu.

Ungt fólk á að vera róttækt og gratt 
í orðum og formaður Ungra jafnaðar-
manna, Anna Pála Sverrisdóttir, brást 
ekki þeim kröfum. Þannig 
kallaði hún Davíð Oddsson 
„gereyðingarvopn“ í stöðu 
seðlabankastjóra og krafð-
ist þess að hann viki.

Óvíst er hvort orðið 
verður við þessari kröfu 
en kannski er þarna komin 
skýring á þeim gereyð-
ingarvopnum sem 
Halldór Ásgríms-

son tilkynnti heimsbyggðinni hróðugur 
að Íslendingar hefðu fundið í Írak um 
árið?

RÚV skrefi á undan
Margir hafa haft það að orði að efna-
hagsástandið og kaup ríkisins á hlut 
í Glitni hafi fært þjóðarbúið fjölmörg 
ár aftur í tímann, einn eða tvo áratugi 
jafnvel.

Ríkisútvarpið - sjónvarp hefur hent 
þetta á lofti og gengur nú á 

undan með góðu fordæmi. 
Þátturinn Á tali með 
Hemma Gunn, hefur nú 
verið endurreistur. Í takt 
við tímann er stjórnandi 

nú hins vegar Ragnhildur 
Steinunn Jónsdóttir.

Allir í Glitni
Ung vinstri græn funda einnig nú 
um helgina. Auður Lilja Erlingsdóttir, 
formaður þeirra, fór mikinn í setn-
ingarræðu. Hún skammaði Samfylk-
ingarfólk fyrir að hafa ekki beitt virkri 
hlustun undanfarin ár, heldur eytt 
tíma í að agnúast út í reiðu kommana. 
Þá kom hún inn á persónulegri mál 
eins og sinn eigin sparnað.

Á meðan aðrir hefðu flykkst í 
Glitni til að taka út sparnað sinn, 

hefði hún sjálf fært sín viðskipti 
þangað, „enda hvergi öruggara 
að „vera með sitt fé í ljósi 
sérlega virkrar og öruggrar 
efnahagsstefnu íslenskra 
stjórnvalda“. Sannarlega til 
fyrirmyndar.

kolbeinn@frettabladid.is
Á 

Íslandi býr hnípin þjóð í vanda. Næsti sólarhringur 
getur ráðið miklu um fjárhagslegt sjálfstæði hennar 
til næstu framtíðar og miklu fyrir komandi kynslóðir 
í þessu landi. Athygli heimspressunnar beinist hingað 
í auknum mæli. Aðgerða er þörf og það mikilla, eigi 

að takast að bregðast við alvarlegustu stöðu sem blasað hefur 
við íslenskum þjóðarbúskap um langt skeið, kannski nokkru 
sinni. Það er skammur tími til stefnu, en þetta er samt hægt.

Við skulum láta pólitík lönd og leið. Það er enginn tími fyrir 
slíkt nú þegar mest ríður á að allir standi saman sem einn maður. 
Okkur ber skylda til að gera hvaðeina það sem þarf til og ríflega 
það. Komandi kynslóðir munu annars dæma okkur hart.

Það veit á gott að margir hafi verið kallaðir til nú um helgina. 
Auðvitað átti það samstarf að vera löngu hafið, en mestu skiptir 
að sameina nú alla í einn hóp sem vinnur sameiginlega að lausn 
mála. Kalla þarf til alla færustu sérfræðinga. Nýta öll sambönd 
erlendis í leit að fyrirgreiðslu. Kosta kapps um hvaðeina sem að 
gagni kann að koma. Þetta er allt saman hægt.

Forsætisráðherra kveðst bjartsýnn á lyktir mála. Það veit 
á gott. Viðskiptaráðherra hefur sagt að til þurfi að koma stór 
aðgerðapakki. Það er skynsamleg ályktun. Smáskammtalækn-
ingar eiga ekki við. Félagsmálaráðherra hefur bent á að allt sé 
nú undir og skoða þurfi alla möguleika. Það er alveg laukrétt. 

Seðlabankinn þarf að senda sterk skilaboð til fjármálalífsins. 
Hann þarf að rýmka veðheimildir, styðja við bakið á bönkunum 
og virkja vitaskuld sitt net úti í hinum stóra heimi. Við höfum 
aðgang að lánalínum og verðum að draga á þær, ef ekki í gjald-
eyrisskorti, þá hvenær? Stórt erlent lán í eintölu eða fleirtölu 
hlýtur að vera í vinnslu, annað getur ekki verið. Seðlabankar á 
Norðurlöndum hafa samið við okkur um viðbragðsáætlun þegar 
mikið liggur við, er sá tími ekki kominn nú? Er ekki örugglega 
fundað dag og nótt með seðlabönkum í Frankfurt, London og 
Washington?

Af samtölum við aðila í íslensku stjórnmála-, fjármála- og við-
skiptalífi síðustu daga má glögglega draga þá ályktun að íslenska 
þjóðin standi nú á krossgötum. Slíkar kringumstæður geta líka 
skapað óvænt tækifæri, eins og iðnaðarráðherra hefur réttilega 
bent á. Auðvitað er óhjákvæmilegt að ræða framtíð íslensku 
krónunnar. Ef fjármálalífið, atvinnurekendur og launþegar hafa 
ekki trú á gjaldmiðlinum til framtíðar, er komin upp staða sem 
verður að takast á við. Forsætisráðherra getur ekki aðskilið þau 
mál frá öðrum viðfangsefnum á sínu borði. 

Bankarnir verða líka að taka til í sínum ranni. Sömuleiðis þeir 
aðilar sem safnað hafa digrum sjóðum í erlendum gjaldeyri. 
Þessum aðilum ber skylda til að losa um þær stöður nú. Hér 
þurfa allir að hjálpast að, eigi almenningur í þessu landi ekki að 
horfa fram á hreint fjárhagslegt hrun.

Það er upplífgandi að erlendir fjölmiðlar telja að næsti 
sólar hringur geti skipt hér sköpum. Miklu skiptir að efnahags-
ráðgjafi forsætisráðherra hefur komið þar fram og róað alþjóða-
samfélagið með fyrirheitum um aðgerðir í undirbúningi. Slíkum 
fyrirheitum þarf að fylgja ríkuleg innistæða og raunveruleg 
útspil af áður óþekktri stærðargráðu. Þetta er allt saman hægt.

Íslenska þjóðin stendur á algjörum krossgötum:

Sólarhringur 
BJÖRN INGI HRAFNSSON SKRIFAR
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á sér. Hann kemur gjarnan eins og 
þruma úr heiðskíru lofti og oft þarf að 
leita einkennin uppi. Konur þurfa að 
sýna mikla árvekni á öllum aldri,“ segir 
Vigdís, og bætir því við að til allrar 
hamingju hafi lífslíkur kvenna sem fá 
brjóstakrabbamein aukist mikið á síð-
ustu árum. 

Snertir fleiri en sjúklinginn
Vigdís leggur á það mikla áherslu að  
krabbameinið snerti ekki einungis þann 
sem greinist með sjúkdóminn, heldur 
hafi það gríðarleg áhrif á alla í kringum 
hann, þar á meðal þá sem næst honum 
standa. „Frá mínum bæjardyrum séð er 
ekki nokkur spurning um að ættingjar 
og ástvinir eigi að taka þátt í söfnunum 
sem þessari. Þeir þurfa að glíma við 
gríðarlegar áhyggjur og sársauka ef 
einhver í kringum þá veikist. Ég hef séð 
með eigin augum og reynt sjálf hvernig 
óttinn gerir vart við sig í slíkum aðstæð-
um. Að mínu mati skiptir jákvætt hug-
arfar og sá kraftur sem fylgir bjartsýni 
afar miklu máli. Að ekki sé verið að 
ræða mikið um óttann í nánasta 
umhverfi sjúklingsins, heldur miklu 
frekar að stappa stálinu í viðkomandi 
og hjálpa þeim.“

Hugsa daglega til þeirra
Sjálf greindist Vigdís með brjósta-
krabbamein fyrir rúmum þremur ára-
tugum. Hún segir fjölskylduna hafa 
verið sína stoð og styttu í því sem við 
tók. „Mér er efst í huga hversu skjót 
viðbrögðin voru. Ég brást í raun við frá 
degi til dags. Þetta var áfall, og auðvit-
að varð ég kvíðin eins og allir aðrir. 
Fjölskyldan mín varð líka hrædd, en við 
studdum hvert annað. Ég komst fljótt 
yfir áfallið og hef haldið í vonina síðan. 
Hún hefur reynst mér mjög vel. Sá 
dagur líður ekki að ég hugsi ekki til 
þeirra kvenna sem þurfa að ganga í 
gegnum það sem ég upplifði á sínum 
tíma,“ segir Vigdís. Hún bætir við að 
konum geti reynst erfitt að glíma við 
brjóstakrabbamein vegna þess að um 
sé að ræða svo viðkvæman hluta líkam-
ans. „Það má líkja þessu við blöðruháls-

kirtilskrabbamein hjá körlum. Bæði 
þessi mein eru mjög algeng og leggjast 
einnig þungt á sálina. Hér er um að 
ræða viðkvæma hluta líkamans fyrir 
bæði kyn.“

Vill að konur hugsi til sín
Spurð um hlutverk sitt sem verndari 
Krabbameinsfélags Íslands segir Vig-
dís að henni þyki vænt um þá stöðu og 
félagið sjálft. „Ég trúi því að það sé 
mikilvægt að ég sé verndari félagsins 
vegna þess að margar konur þekkja 
mig og sögu mína. Þegar þessar konur 
veikjast geta þær hugsað til mín og 
þess sem ég hef áorkað síðan ég greind-
ist með krabbamein. Ég er ennþá meðal 
vor. Ég gegndi krefjandi embætti for-
seta Íslands í sextán ár og síðustu tólf 
árin hef ég verið önnum kafin í mörg-
um mismunandi alþjóðlegum verkefn-
um. Ég er full af orku og hef ekki komið 
auga á þennan helga stein ennþá. Ég vil 
helst ekki að neinn bendi mér á þann 
stein, því ég þarf ekkert að sjá hann. 
Ekki strax,“ segir forsetinn fyrrver-
andi og hlær dátt.

Vongóð um árangur
Söfnunarátakið sem byggist á sölu 
bleiku slaufunnar er nú farið í gang 
níunda árið í röð. Krabbameinsfélagið 
vonast til að selja 40.000 slaufur að 
þessu sinni til að ljúka fjármögnun á 
nýjum, stafrænum röntgentækjum og 
öðrum búnaði til brjóstakrabbameins-
leitar. Vigdís segist vongóð um að 
Íslendingar taki vel við sér, festi kaup á 
slaufunni og styðji þarft og gott mál-
efni. „Ég trúi alltaf á mikinn árangur, 
vegna þess að ég er alltaf að upplifa 
góðan árangur, aftur og aftur. Ég hef 
orðið vitni að miklum árangri með sölu 
bleiku slaufunnar áður, og einnig í söfn-
un Mænuskaðastofnunar fyrir stuttu 
síðan. Safnanir sem þessar hafa skilað 
mörgum góðum málefnum miklu fé,“ 
segir Vigdís. Hún hefur mikla trú á 
löndum sínum þegar kemur að málum 
sem þessum. „Íslendingar eru þannig 
að þegar þeir skynja mikla þörf fyrir 
ákveðnar aðgerðir, eins og kaup á rann-
sóknartækjum vegna sjúkdóma, þá 
bregðast þeir skjótt við. Þegar á móti 
blæs sýna Íslendingar styrk sinn. 
Íslendingar eru skynsamt fólk.“

B
leika slaufan til fjáröflunar 
er með því besta sem komið 
hefur fram í baráttunni 
gegn brjóstakrabbameini. 
Allir geta borið hana, bæði 

konur og karlar, hvar og hvenær sem er. 
Þegar karlarnir bera slaufuna eru það 
skilaboð til kvenna að þær heyi ekki 
einar þessa baráttu. Langt frá því,“ 
segir Vigdís Finnbogadóttir, fyrrver-
andi forseti Íslands og verndari Krabba-
meinsfélags Íslands. Tilefni samtals 
okkar er söfnunarátak félagsins, sala á 
bleiku slaufunni, sem hófst formlega 
síðasta miðvikudag. 

Mikið vatn runnið til sjávar
Vigdís gerðist verndari Krabbameins-
félagsins skömmu eftir að hún tók við 
embætti forseta Íslands árið 1980. Hún 
segir þá staðreynd að sjálf hafi hún 
þurft að glíma við sjúkdóminn hafa 
ráðið miklu í þeirri ákvörðun að takast 
verkefnið á hendur. „Á þeim rúmlega 
þrjátíu árum sem liðin eru síðan ég 
greindist með krabbamein hefur mikið 
vatn runnið til sjávar. Rannsóknum 
hefur fleygt fram og mikið áunnist. Til 
dæmis eru aðgerðir ekki nærri eins 
stórtækar nú og þær voru fyrr á árum. 
Því skiptir það einnig öllu máli að þau 
rannsóknartæki sem nú er völ á eru fær 
um að greina sjúkdóminn fyrr en verið 
hefur, og auka þannig líkurnar á bata. 
Það er ekki hægt að ofmeta mikilvægi 
þessara tækja sem verið er að safna 
fyrir. Því fyrr sem sjúkdómurinn grein-
ist, því stærri og bjartari er vonin.“

Sjúkdómur sem leynir á sér
Vigdís segir betur ástatt um fleiri þætti 
en lækninga- og rannsóknartækjakost 
nú en fyrir þrjátíu árum. „Árveknin 
fyrir brjóstakrabbameini er meiri nú 
hjá konum og eins meðal ættingja, vina 
og fólks almennt. Krabbameinsleitar-
stöðin hefur þar haft stórt hlutverk. Á 
því leikur enginn vafi að Krabbameins-
félagið hefur unnið þrekvirki í kynn-
ingu á sjúkdómnum, einkennum hans 
og réttu úrræðunum. Krabbameinið er 
einn af þeim sjúkdómum sem leyna oft 

Íslendingar eru skynsamt fólk 
Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands, er verndari Krabbameinsfélags Íslands. Félagið stendur fyrir lokaátaki til að 
kaupa ný rannsóknartæki með sölu bleiku slaufunnar þessa dagana. Kjartan Guðmundsson ræddi við Vigdísi um söfnunina, sjúk-
dóminn og baráttuþrek Íslendinga.

„Þetta var 

áfall, og auð-

vitað varð ég 

kvíðin eins 

og allir aðr-

ir. Fjölskyld-

an mín varð 

líka hrædd, 

en við studd-

um hvert 

annað. Ég 

komst fljótt 

yfir áfallið 

og hef hald-

ið í vonina 

síðan. Hún 

hefur reynst 

mér mjög 

vel. 

FYRIRMYND Vigdís greindist með brjóstakrabbamein fyrir rúmlega þremur áratugum. Sú reynsla réði miklu um þá ákvörðun hennar að taka að sér hlutverk verndara Krabbameinsfélagsins. Hún vill að konur sem grein-
ast með krabbamein hugsi til sín og þess sem hún hefur áorkað síðan hún greindist með sjúkdóminn.  MYND/ÓLAFUR RAFNAR ÓLAFSSON

BRÝN NAUÐSYN Að sögn Vigdísar hefur krabbamein mikil áhrif á alla í kringum þann sem 
veikist. Jákvætt hugarfar og sá kraftur sem fylgir bjartsýni skipti miklu máli.
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Söfnunarátak Krabbameinsfélags 
Íslands, sala á bleiku slaufunni, 
er nú í gangi 
níunda árið 
í röð. Allur 
ágóði af sölu 
á slaufunni 
verður not-
aður til að 
ljúka greiðslu 
á nýjum, staf-
rænum röntg-
en tækjunum 
og öðrum 
búnaði til brjóstakrabbameins-
leitar. Töluverðir fjármunir hafa 
safnast upp í kaupin nú þegar 
frá örlátum gefendum, og bindur 
forstjóri Krabbameinsfélagsins, 
Guðrún Agnarsdóttir, vonir við að 
salan á bleiku slaufunni dugi til 
að brúa það sem upp á vantar. Til 
þess að það takist þurfa að seljast 
40.000 slaufur.

Alls hafa verið 
keypt fimm 
starfræn 
röntgentæki 
og eru þrjú 
staðsett í 
leitarstöð 
Krabbameins-
félagsins í 
Skógahlíð, eitt 
á Sjúkrahús-
inu á Akureyri 

en fimmta tækið er færanlegt og 
verður notað í skoðunarferðum í 
aðra landshluta. 

Bleika slaufan er með 
nokkuð öðru sniði en áður, 
því nú er hægt í fyrsta sinn 
að fá slíka sem er hönn-
uð af skartgripa-
hönnuði og því 
mun eigulegri 
gripur en áður. 
Hendrikka 
Waage hannar 
slaufuna, en 
hún hefur hlot-
ið alþjóðlega 
viðurkenningu 
fyrir skart-
gripa-
hönn-
un 
sína.

Bleika slaufan

Bleika slaufan kostar 1.000 krónur 
og dagana 1.–15. október verður 
hægt að kaupa hana hjá eftirtöld-
um söluaðilum sem selja slaufuna 
án álagningar:  

Kaffitár
Te & Kaffi
Eymundsson
Frumherji
Samkaup
Lyfja
Lyf og heilsa
Lyfjaval
Hreyfill
 
Sértök skart-
útgáfa af bleiku 
slaufunni, 
hönnuð af 
Hendrikku 
Waage, 
verður einnig 
seld til stuðnings átaki Krabba-
meinsfélagins. Hún kostar 5.900 
krónur og verður einungis til 
sölu hjá Krabbameinsfélaginu, í 
Saga Boutique og hjá söluaðilum 
Hendrikku Waage á Íslandi sem 
eru: Leonard Kringlunni, Leonard 
Duty Free, Icelandair, Hilton hotel 
og Halldór Ólafsson á Akureyri.

Sölustaðir

GUÐRÚN 
AGNARSDÓTTIR

HENDRIKKA 
WAAGE

FJÖRTÍU ÞÚSUND SLAUFUR Söfnunar-
átak Krabbameinsfélagsins var 
hleypt af stokkunum í síðustu viku. 
Markmðið er að selja fjörutíu þúsund 
slaufur. Á myndinni má Dorrit 
Moussaieff forsetafrú, Guðrúnu Agn-
arsdóttur og Hendrikku Waage.

Aðalfundur Alfesca hf.  verður haldinn á Hilton Reykjavík Nordica
Hotel, mánudaginn 20. október 2008 og hefst klukkan 16:00.

Eftirtalin mál eru á dagskrá fundarins:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.

2. Ársreikningar félagsins fyrir síðastliðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðenda.

3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á síðastliðnu reikningsári.

4. Ákvörðun stjórnarlauna.

5. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.

6. Kjör stjórnar til eins árs.

7. Kosning endurskoðenda.

8. Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf.

9. Tillaga um breytingar á samþykktum:

Tillaga um að stjórn félagsins fái heimild til að auka hlutafé félagsins með útgáfu 2.300.000.000 nýrra
nafnverðshluta eða til að taka skuldabréfalán að fjárhæð allt að 2.300.000.000 krónum er veiti lánardrottni
rétt til þess að breyta kröfu sinni á hendur félaginu í hluti í því og í tengslum við það hafi stjórn félagsins
heimild til að hækka hlutafé félagsins um allt að 2.300.000.000 að nafnverði með útgáfu 2.300.000.000
nýrra hluta. Kaupgengi hlutanna og söluskilmálar hlutanna skulu vera nánar ákveðnir af stjórn félagsins.
Hluthafar falla frá forgangsrétti sínum til  áskriftar að þessum nýju hlutum. Heimildin gildir til 01.10.2013
að því marki sem hún hefur ekki verið nýtt fyrir þann dag.

Tillaga um breytingu á ákvæði samþykkta félagsins sem viðkemur rafrænni þátttöku hluthafa.  Stjórninni
veitt heimild til að ákveða hvort og hvernig rafrænni þátttöku hluthafa er háttað og atriði er viðkoma
framkvæmd slíkrar þátttöku hluthafa skýrð.

10. Tillaga um arðstefnu félagsins.

11.  Önnur mál.

Fundarstörf fara fram á ensku.

Til þess að tillögur frá hluthöfum sem leggja á fyrir á fundinum verði teknar til umræðu á fundinum verður að
skila þeim til stjórnar félagsins eigi síðar en sjö dögum fyrir fundinn.

Dagskrá fundarins, ársskýrslur og endanlegar tillögur verða aðgengilegar hluthöfum á skrifstofum félagsins
að Kringlunni 7, 103 Reykjavík, sjö dögum fyrir fundinn.

Atkvæðaseðlar og önnur gögn verða aðgengileg á fundarstað sem og á skrifstofum félagsins fimm dögum
fyrir fundinn.

Hluthöfum er gefinn kostur á að greiða atkvæði um tillögur eða taka þátt í kosningum bréflega. Geta hluthafar
óskað eftir að fá atkvæðaseðla senda og skal skrifleg beiðni þar um hafa borist skrifstofu félagsins fimm dögum
fyrir fundinn. Einnig geta hluthafar vitjað atkvæðaseðla sinna á skrifstofu félagsins frá sama tíma eða greitt þar
atkvæði. Atkvæði þannig greidd skulu hafa borist skrifstofu félagsins fyrir upphaf fundar.

Frekari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess www.alfesca.com

Stjórn Alfesca hf.
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F
yrst heyrðist í hljómsveitinni 
Motion Boys snemma á síðasta ári 
þegar fyrsta lagið, Waiting to 
Happen, fór í spilun. Síðan þá hafa 
fjögur lög í viðbót bæst við og nú 

hillir undir fyrstu plötuna, Hang On. 
„Ég hef alltaf verið smáskífu-maður og 

mikið pælt í því konsepti,“ segir Birgir. „Mér 
finnst mjög eðlilegt að hljómsveit sem er að 
reyna að vekja á sér athygli hendi út nokkrum 
lögum í spilun áður en hún kemur með fyrstu 
plötuna sína. Ég held að það hafi hjálpað 
okkur að þessi lög hafi heyrst og búið til hlust-
endahóp í kringum þetta. Fólk veit að minnsta 
kosti að einhverju leyti hvernig tónlist við 
stöndum fyrir.“ 

En fyrir þá sem hafa aldrei heyrt í ykkur – 
til hvaða lýsingarorða myndirðu grípa til að 
lýsa tónlistinni ykkar? 

„Þetta er töff, þetta er frumlegt, þetta er 
nýtt, þetta virkar!“ segir Birgir og hlær. „Nei, 
ég veit það ekki! Þetta er fáguð tónlist, 
örvæntingarfull og elegant.“    

Elegant í stórborginni 
Mér finnst Birgir hitta naglann á höfuðið. 
Motion Boys spilar fágað popp, elegant, en 
það er líka töff. Andi Bryans Ferrys og hljóm-
sveitarinnar Roxy Music svífur yfir vötnum 
og Birgir fer ekkert í launkofa með að vera 
aðdáandi. 

„Hann er ótrúlega skemmtilegur karakter 
og líka frábær textahöfundur. Ég held að hann 
sé sá fyrsti sem bjó til popplag um ástar-
samband sitt við uppblásna dúkku. Það væri 
gaman að fá að hitta hann við tækifæri og 
snæða með honum morgunverð. Ég reyni 

samt að búa ekki til of mikil goð úr hetjunum 
mínum og býst ekkert við að hvert einasta orð 
frá honum sé töfrabragð.“ 

Hvað er það við elegansinn sem þú fílar? 
„Ég veit það ekki,“ segir Birgir og fer að 

hlæja. „Ég hef bara fílað elegansinn frá því í 
æsku!“ 

Gerir þú kröfur til liðsmanna hljómsveitar-
innar að þeir séu elegant? Er bannað að mæta 
með skítugt hár í snjóþvegnum gallabuxum á 
æfingu?

„Það er engin þörf á reglum, við erum allir 
með góðan smekk. Tobbi gengur til dæmis 
með greiðu úr silfri í vasanum.“ 

Og smekkmenn syngja auðvitað um ást-
ina? 

„Ég las það einhvers staðar að 95 prósent af 
dægurlagatextum fjalli um ástina og textarn-
ir okkar gera það líka, en þeir fjalla líka um 
ótta, girnd, losta og ranghugmyndir, þetta eru 
sögur af samskiptum kynjanna og þar er oft 
dökkur undirtónn.    

Það var lagt upp með að gera poppplötu, er 
það ekki? 

„Jú, en samt. Ég vona að við getum komið 
fólki á óvart með henni. Það er borgarfílingur 
á henni. Okkur langaði til að gera plötu um 
örvæntingarfullt fólk í stórborg. Ef fólk hlust-
ar á plötuna í heild sinni heyrir það að þetta er 
ekkert venjulegt poppband. Draumurinn er 
að vinna eftir allt öðru konsepti á næstu plötu. 
Við viljum fara lengra í öfgunum. Að fólk geti 
ekki rúllað plötunni í gegn áreynslulaust.“   

Sækja í bresk seventís-áhrif 
Birgir á erfitt með að staðsetja Motion Boys á 
íslenska tónlistarlandakortinu. Dálítið eins og 

Geiri Sæm og Hunangstunglið, segi ég til að 
hjálpa honum, en hann hlær nú bara að svo-
leiðis samlíkingum. 

„Hugurinn leitar sjálfkrafa til ákveðins 
áratugar af því við notum „syntha“ en sú sam-
tenging er smám saman að hverfa,“ segir 
hann. „Að mínu mati eru miklu meiri seventís-
áhrif heldur en eitís-áhrif hjá okkur. Við til-
einkuðum okkur vinnubrögð sem voru við líði 
á þeim áratug. Auk Roxy Music eru T-Rex og 
Bowie miklir áhrifavaldar.“ 

Eina íslenska bandið sem er eitthvað líkt 
ykkur er Trabant, en ég segi það líklega bara 
vegna þess að Gísli Galdur og Þorvaldur Grön-
dal, nýráðinn bassaleikari Motion Boys, eru 
fyrrum Trabant meðlimir. 

„Tja, platan þeirra Emotional er náttúrlega 
með því allra besta sem hefur komið hér út. 
Ég hef hlustað mikið á íslenska tónlist og er til 
dæmis mikill Spilverks-maður. En við erum 
aðallega að leita eitthvað annað en í íslensku 
poppsöguna, aðallega í eitthvert breskt dót. 
Við erum allir með svipuð viðmið. Við forunn-
um þetta rosalega í stúdíóinu okkar en þegar 
við fórum í Gróðurhúsið að klára plötuna var 
aldrei rifist, enda hlustum við á sömu músík-
ina og vorum samstilltir. Ég man bara eftir 
einu atviki þegar Tobbi, Bjössi og Gísli sögðu 
þvert nei við mig. Þá var ég búinn að drekka 
ógeðslega mikið kaffi og dúndra í mig alltof 
miklu spírúlína og var orðinn alltof hæper. Þá 
fékk ég að ég hélt svaka fína hugmynd að bak-
radda-slaufu og söng hana fyrir þá og lýsti 
henni með höndunum. Auðvitað fattaði ég svo 
að þetta var bara eitthvert R&B-drasl.“ 

Nú er platan að koma út, en hvað gerist 
svo? 

„Að spila eins og við getum á Íslandi út 
þetta ár og leita að dreifingu úti. Svo langar 
okkur að byrja bara á næstu plötu og draum-
urinn er að gera hana í Frakklandi. Það eru 

góð rauðvín þar og ostar. Við þekkjum gaur 
sem gæti komið okkur að í kastala í Lyon. Það 
er spennandi að komast í nýtt umhverfi og 
jafnvel að setja okkur einhverjar grunnregl-
ur. Það er spennandi að halda í einhver sér-
kenni en samt á næsta plata að sánda ekkert 
eins og Motion Boys.“   

Sefur bara aðeins minna 
Birgir er búinn að vera í hljómsveitum frá 16 
ára aldri. Hljómsveitin Byltan var efnileg og 
sendi frá sér lög en Motion Boys er fyrsta 
alvaran. Hann á tvo unga drengi með konunni 
sem hann segist „lifa í synd“ með. Er hann að 
standa sig á heimilinu standandi í hljóm-
sveitar harkinu? 

„Þetta er náttúrulega púsluspil,“ segir 
hann. „Maður þarf bara að sofa aðeins minna. 
Sem betur fer hef ég alltaf þurft að sofa mjög 
lítið, alveg síðan ég var strákur.“ 

Hvað erum við að tala um, þrjá tíma á 
sólarhring? 

„Maður hefur alveg náð því, já. Og ég veit 
um fólk sem hefur náð að þjálfa sig niður í 
hálftíma svefn á sólarhring. Konan hefur 
alveg skilning á þessu og styður mig mikið. 
Maður þarf að skvísa inn auka klukkutímum 
til að þetta gangi upp. Tónlistarstarfið fer oft 
mikið fram á nóttunni. Það væri upplagt ef 
maður gæti sinnt tónlistinni 9-5. Kannski 
verður það einhvern tíma þannig.“ 

Birgir vinnur meðal annars fyrir sér sem 
ljósmyndari og hefur ákveðnar hugmyndir 
um ljósmyndun almennings. „Maður á ekki að 
ofnota ljósmyndavélina,“ segir hann. „Mér 
finnst að góðir og fallegir hlutir eigi að lifa í 
minningunni. Fólk er alltaf að taka myndir af 
einhverju og smám saman ferðu bara að 
muna eftir því sem þú tókst mynd af. Barnið 
gerir eitthvað sniðugt og þú hugsar: ég verð 
að taka mynd af þessu. Svo ferðu að leita að 
vélinni og biður síðan barnið um að gera þetta 
aftur. Þú hefur tekið mynd af eftir öpun af 
augnablikinu. Í raun ættu fjölskyldur bara að 
taka eina svart-hvíta mynd af sér einu sinni á 
ári.“ 

Gerir þú það?
„Nei, ég er nú ekki alveg saklaus. Aðal-

atriðið er að fólk noti myndavélina í hófi. Svo 
er til fólk sem tekur myndir og jafnvel vídeó í 
jarðarförum. Til hvers er það? Er það til að 
horfa á upptökuna og segja: „Vá, hvað hún 
Gunna átti nú erfitt og grét mikið?“ Stundum 
áttu bara að einbeita þér að atburðinum án 
þess að vera að taka alltof margar myndir af 
honum. Það er kannski skrýtið af mér að tala 
svona, en ég er bara svona í mörgu.“   

Við erum allir með góðan smekk
Birgir Ísleifur Gunnarsson fer fyrir hljómsveitinni Motion Boys, syngur og semur lög og texta. Hang On, fyrsta plata sveitar-
innar kemur út fimmtudaginn 9. október og sama dag heldur sveitin útgáfutónleika á Nasa. Dr. Gunni hitti Birgi yfir 650 króna 
cappuccino-bollum á Hótel Holti.

HANG ON Fyrsta plata Motion Boys kemur út 9, 
október.

BIRGIR ÍSLEIFUR MEÐ MOTION BOYS Í RAMMA „Við rífumst aldrei enda allir með góðan smekk.“ FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

➜ BIRGIR ÍSLEIFUR: BEST Í HEIMI
Besta platan? „Ég gæti sagt For Your Pleasure 
með Roxy Music, Exile On Mainstreet með 
Stones, Velvet Underground með samnefndri 
hljómsveit og Remain In the Light með Talking 
Heads. Þessu er samt ekki hægt að svara!“
Besta lagið? „Ég ætla að nefna eitthvað sem 
ég er sérstaklega að hlusta á þessa dagana. 
„Mandolin Wind“ með Rod Stewart. Hann nær 
mér alltaf með falsettunni í lokin.“
Bestu tónleikarnir? „Mér dettur í hug að 
nefna Stereolab-tónleikana á Grandrokk.“  
Besta bókin? „Meistarinn og Margaríta.“ 

Besta tímaritið? „Mér finnst tímarit aldrei 
alveg nógu og góð.“ 
Besta bíómyndin? „Johnny Suede.“ 
Besti veitingarstaðurinn? „Cazanove í Lyon.“ 
Besta tækið?  „Rafrænn rauðvínsflösku-
opnari.“  
Best í heimi? „Ég er með allt of mikinn 
valkvíða fyrir svona spurningar. Í alvörunni! 
Ég eyddi einu sinni þremur klukkutímum fyrir 
framan sælgætisstandana í Hagkaup. Síðan 
þegar ég kom á kassann var ég ekki einu sinni 
með veskið með mér.“
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Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför bróður okkar, mágs, og frænda,

Ísleifs H. Guðmundssonar,
Háaleitisbraut 123, Reykjavík,

sem jarðsunginn var frá Bústaðakirkju föstudaginn 
19.  september.

Jón Guðmundsson Renate Gudmundsson
Gunnar B. Guðmundsson
                    Guðmundur Chr. Jónsson
                    Juliane Gudmundsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Kristinn Ásgrímur 
Eyfjörð Antonsson
Stafnaseli 4, Reykjavík,

lést sunnudaginn 28. september á krabbameinsdeild 
11E. Útför hans fer fram frá Seljakirkju mánudaginn 
6. október kl. 13.00.

Hjördís Hjörleifsdóttir
Agnes Eyfjörð Kristinsdóttir Elías Örn Óskarsson
Ástþóra Kristinsdóttir Magnús Eiríksson
Anton Ásgrímur Kristinsson Helga Sveinsdóttir
Hjörleifur Kristinsson
Kristinn Ásgrímur Kristinsson Hrund Grétarsdóttir
Hulda Sjöfn Kristinsdóttir Jón Ólafur Jóhannesson
    barnabörn, fjölskyldur og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
er sýndu okkur samúð, hluttekningu og 
hlýhug við andlát og útför föður okkar, 
tengdaföður, afa og bróður, 

Jóhanns Ólafssonar Riba
Kleppsvegi 48.

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

Hugheilar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
vináttu við andlát og útför elskulegrar eig-
inkonu minnar, móðir okkar, tengdamóð-
ur, ömmu, langömmu og langalangömmu, 

Sigríðar Helgu 
Stefánsdóttur
Kópavogsbraut 83, Kópavogi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á hjartadeild 
14 G Landspítala við Hringbraut og á líknardeild 
Landakotsspítala fyrir góða umönnun og hlýhug.

Árni Jóhannesson
Svava Aðalsteinsdóttir
Lovísa Aðalsteinsdóttir Einar L. Benediktsson
Guðlaug Jónína Aðalsteinsdóttir Sigurður Geirsson
Vernharður Aðalsteinsson Anna R. Jónatansdóttir
Alda Aðalsteinsdóttir Ólafur G. Þórólfsson
Aðalbjörg Lúthersdóttir Einar Jón Ólafsson
Halldóra Lúthersdóttir Valþór Söring Jónsson
Kristín S. Lúthersdóttir Bekkevold  Alf Bekkevold
Þorleif Lúthersdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Ragnheiður K. Þorkelsdóttir 
Sléttuvegi 19, Reykjavík,

sem andaðist á Landspítalanum við Hringbraut 26. 
september sl., verður jarðsungin frá Háteigskirkju 
mánudaginn 6. okt. og hefst athöfnin kl. 13.00.

Þorkell Helgason Björg R. Sigurðardóttir
Hrafnhildur Helgadóttir Sigurður Geirmundarson 
Sigfús Jón Helgason Sólrún Sigurðardóttir
Helga Helgadóttir Júlíus Jónasson
ömmubörn og langömmubörn.

Hörður Karlsson,
Háaleitisbraut 109, Reykjavík,

lést að heimili sínu þriðjudaginn 30. september. Útför 
hans fer fram frá Grensáskirkju fimmtudaginn 
9. október kl. 13.00.

                        Ingibjörg Sigrún Stefánsdóttir
Björg Harðardóttir                Erpur Snær Hansen
Stefán Karl Harðarson
Úlfur Alexander Hansen
Eldur Antoníus Hansen
Sveinfríður Sigrún Stefánsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, stjúpfaðir, afi og langafi,

Ásgeir Sverrisson
hljómlistarmaður, Prestastíg 11,Reykjavík,

andaðist á líknardeild Landakots, laugardaginn 
27. september. Útförin fer fram frá Langholtskirkju 
þriðjudaginn 7. október kl. 13.00. Blóm og kransar 
eru vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vildu minnast 
hans er vinsamlega bent á líknarstofnanir.

Sigríður Maggý Magnúsdóttir
Margrét Ásgeirsdóttir Marteinn Másson
Ásgeir Ásgeirsson Vilborg Lofts
Guðmundur Baldvinsson Helga Haraldsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og vináttu við andlát og 
útför okkar ástkæru móður, tengdamóður, 
ömmu, langömmu og langalangömmu, 

Kristjönu Þorsteinsdóttur, 
Hrafnistu, Hafnarfirði.

Innilegt þakklæti til starfsfólks Hrafnistu í Hafnarfirði, 
fyrir einstaka umönnun og umhyggju við Kristjönu. 
Sérstakar þakkir viljum við fjölskyldan senda séra Ólafi 
Jóhanni Borgþórssyni fyrir hans umhyggju og hlýju við 
fjölskylduna.

Sigríður Ólafsdóttir Bjarni Bjarnason
Gerður Ólafsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug vegna andláts ástkærrar 
dóttur okkar,

Kristínar Sigríðar 
Halldórsdóttur.

Sérstakar þakkir til starfsfólks líknardeildar 
Landspítalans í Kópavogi.

Kærleikskveðja

Hanne Hintze   Halldór Sigurðsson

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 

og útfarir má senda á netfangið 

timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 

auglysingar@frettabladid.is eða hringja 

í síma 512 5000.

Jón Ómar Gunnarsson verður vígður til prests í dag en hann 
verður þá yngsti prestur á Íslandi. Það liggur því beinast 
við að spyrja hann að aldri.

„Ég er 26 ára og útskrifaðist úr guðfræðinni í júní í sumar. 
Ég mun starfa sem æskulýðsprestur KFUM og K á Íslandi 
og Kristilegu skólahreyfingarinnar.“ Tímamótin leggjast 
vel í Jón Ómar en hann hefur unnið í æskulýðsstarfi KFUM 
og K undanfarið svo hann er ekki ókunnugur félaginu. Hann 
segir krakkana taka sér vel og hafi jafnvel gaman af því að 
fá ungan prest. Fyrsta verkefnið eftir vígsluna verður sam-
norrænt stúdentamót í Vatnaskógi sem Jón hefur unnið að 
undirbúningi fyrir. En hvað kom til að Jón lærði til prests? 

„Það má segja að ég hafi tekið sinnaskiptum en ég var í 
lögfræði og var búinn með almennu lögfræðina þegar ég 
ákvað að skipta um gír. Ég held að þetta hafi verið köllun 
því ég fann það mjög sterkt að þetta ætti ég að gera, þó 
að mörgum hafi fundist þetta óskynsamleg skipti fyrst ég 
var búinn að púla í gegnum lögfræðina,“ segir hann  hlæj-
andi. Hann bætir því við að hann hafi ekki fengið trúarlegra 
uppeldi en hver annar. „Ég var skírður og fermdur og sótti 
kirkju sem barn en hætti því svo á tímabili þegar ég var 
unglingur. Svo varð ákveðinn vendipunktur hjá mér þegar 
ég var sautján ára en þá stóð ég frammi fyrir því að ákveða 
hvort ég ætlaði að trúa eða hvort ég ætlaði að hafna því al-
gerlega eins og svo margir félaganna. Ég fann það mjög 
sterkt að það hefði verið rangt að hafna trúnni.“

Vígslan fer fram í Dómkirkjunni í dag klukkan tvö en 
vígsluvottur við athöfnina verður Guðni Már Harðarson 
sem verður þá þriðji yngsti prestur landsins. „Við erum 
langyngstir. Hann er 28 ára og sá næstyngsti er 27. Það 
verður reyndar ekki mikið um hefðbundin prestsverk til að 
byrja með hjá mér eins og giftingar og skírnir en kannski 
þegar þau gifta sig, unga fólkið.“ heida@frettabladid.is

YNGSTI PRESTURINN:  VÍGÐUR Í DAG

Skipt um gír 
eftir lögfræðina

LÍTIÐ UM HEFÐBUNDIN PRESTSVERK Jón Ómar Gunnarsson verður 
æskulýðsprestur KFUM og K, yngstur presta landsins. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BRESKA LEIKKONAN KATE 
WINSLET ER 33 ÁRA Í DAG

„Ég vil miklu frekar vera 
þekkt sem íturvaxin Kate 

en sem einhver horaður 
tannstöngull.“

Kate Winslet hefur leikið í 
kvikmyndum á borð við Titanic 
þar sem hun lék á móti Leon-

ardo De Caprio. Þar var hún 
gagnrýnd fyrir of mjúkar línur 
en hún blés á þær gagnrýnis-

raddir og hefur alltaf haldið 
því fram að hún sé eðlilega 

vaxin kona.

timamot@frettabladid.is
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BARNVÆNT

Kjarvalsstaðir Kaffi- og menningarþurfi 
foreldrar eru vel settir ef stefnan er tekin á 
Kjarvalsstaði með fjölskylduna um helgar. 
Þægilegt er að rölta um safnið með börn við 
hönd og þar er yfirleitt hluti sýninganna 
settur upp með börn í huga. Í kaffiteríunni 
eru leikföng sem þau litlu geta dundað sér 
við sem er ómetanlegt þegar foreldrar vilja 
pústa að lokinni menningarneyslu. Ekki 
spillir að nóg er plássið, auðvelt að koma 
fyrir barnastólum og vinahópar með börn 
geta skotið saman nokkrum borðum. 
Veröndin fyrir framan kaffiteríuna er svo afar 
rúmgóð fyrir vagna og auðvelt að leggja 
þeim nokkrum þar í augsýn foreldra en sú er 
ekki raunin með mörg kaffihús.

Núna stendur yfir sýning á verkum Braga Ásgeirssonar og í norðursal safnsins hefur verið komið 
fyrir úrklippum úr lífi Braga og verk hans hengd í loftið. Þar gefst gestum kostur á að leggjast á bekk 
eða í gólfið og er ætlunin sú að sameina börn og fullorðna í því að njóta verka listamannsins frá 
óvenjulegu sjónarhorni.  

Að heimsókn lokinni er tilvalið að kíkja í leiktækin á Miklatúni eða sparka í bolta á túninu sem getur 
verið kærkomin tilbreyting eftir inniveru.

Afa- og ömmuhlutverkið er flestum 
afar kært. Oft koma barnabörnin í 
heiminn þegar ró er farin að fær-
ast yfir fólk og margir hafa á orði 

að þeir njóti þess að sumu leyti betur að 
eiga í samskiptum við barnabörn en þeir 
náðu að njóta sinna eigin barna. 

„Við ætlum að láta þetta snúast um 
hlutverkin sem afinn og amman eru í 
gagnvart barnabörnunum. Þetta dýr-
mæta hlutverk,“ segir Valgerður um efni 
fyrirlestra þeirra Lone. Einnig ætla þær 
að koma inn á uppeldisreglur og uppeld-
istækni. „Okkar skoðun er að afi og 
amma geri sér lífið mun auðveldara með 
því að nota svona aðferðir og vera í takti 
við foreldrana.“ Í fyrirlestri sínum bjóða 
þær sömuleiðis upp á ákveðnar stefnu-
mótunarhugmyndir. „Við horfum á þetta 
í ljósi alls konar góðra hugmynda sem 
samtíminn leggur okkur til.“

Valgerður og Lone hafa þekkst lengi en 
aldrei unnið saman fyrr en í þessu verk-
efni. „Við erum með hálfgerða ömmu-
dellu,“ segir Valgerður og hlær. „Við 
höfum báðar velt þessu hlutverki mikið 

fyrir okkur og það er langt síðan við 
fórum fyrst að ræða um það. Við erum 
báðar uppeldismenntaðar báðar með 
skýra sýn á hvaða möguleika maður á í 
hlutverkinu.“ Báðar eiga myndarlegan 
hóp barnabarna og í þeim hópi er mikil 
breidd, svo sem stjúpbarnabarn, sum 
þeirra búa langt í burtu og önnur nálægt, 
og einnig eru í hópnum tvíburar. 

Unga fólkið er að gera margt í einu. 
Það er að mennta sig og koma undir sig 
fótunum. Afi og amma hafa oft rýmri 
tíma vegna þess að þau eru ekki í burðar-
hlutverkinu sem uppalendur. „Þetta er 
að vissu leyti sparihlutverk sem maður 
gengur inn í þegar maður vill. Flestir 
eru að minnsta kosti í þeirri stöðu og 
eiga þess þá kost að gefa mikið í það. 
Maður getur þreytt sig til húðar af því að 
maður fær að hvíla sig á eftir.“ Valgerð-
ur mælir með því að ömmur og afar geri 
með barnabörnunum hluti sem þau hafi 
sjálf gaman af. „Svo prófum við á þeim 
hvort þau hafi ánægju af því líka og velj-
um smám saman það sem við finnum að 
öllum finnst gaman.“ 

Flestir þróa með sér ákveðið hlutverk 
í samskiptunum við barnabörnin, kenn-
arahlutverk, hlustandahlutverk, stuðn-
ingshlutverk við eitthvað sérstakt, til 
dæmis tilteknar tómstundir sem hægt er 
að fylgja börnunum í og jafnvel kosta 
þær.  „Eitt af því sem fólk verður stund-
um mjög upptekið af er að gera jafnt 
fyrir alla. Þetta er auðvitað góð hugsun 
en getur gert okkur erfitt fyrir, til dæmis 
ef þarfir barnabarnanna eru mismun-
andi. Ef um er að ræða fatlað eða lang-
veikt barn liggur beint við að stuðnings-
hlutverkið verður meira og engum 
dettur í hug að agnúast út í það en þarf-
irnar geta líka verið mismunandi af 
öðrum ástæðum og þá er mikilvægt að 
það sé rætt opinskátt því í slíkum tilvik-
um getur hlutverkið einmitt falist í að 
jafna, ekki að mismuna.“

Valgerður og Lone fóru af stað með 
fræðsluefni um hlutverk afa og ömmu 
sem hálfs dags námskeið. Það hefur þró-
ast út í stutta fyrirlestra og samræður 
fyrir ýmsa hópa, til dæmis á vinnu-
stöðum og leikskólum.  - ss

Skemmtilegt hlutverk 
Valgerður Magnúsdóttir sálfræðingur og Lone Jensen uppeldiráðgjafi eru báðar ömmur. Þær 

bjóða öfum og ömmum upp á fyrirlestur þar sem þær miðla af faglegri og persónulegri reynslu.

Notalegt hjá nöfnunum Amma Vala og Vala Birna eiga gæðastund á róló eftir vinnudag beggja. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þegar styttist í að litla dóttir mín kæmi í heiminn 
fyrir tæpu ári fór ég að hafa áhyggjur af 
drengnum mínum. Hann var þvílíkur kóngur í 

ríki sínu að ég var ekki viss um hvernig hann tæki 
lítilli prinsessu sem hann þyrfti að deila athygli og 
foreldrum með. Það er skemmst frá því að segja að 
þessar áhyggjur voru óþarfar. Sá stutti var spenntur 
yfir því að von væri á fjölgun í fjölskyldunni og tók 
afar vel á móti litlu systur sinni.

Sem auðvitað var ekki til stórræðanna fyrstu vikur 
og mánuði eins og gengur með ungbörn sem sofa nær 
út í eitt og liggja þess á milli kyrr á sínum stað. En 
það breyttist auðvitað eftir nokkra mánuði og þegar 
sú litla var orðin hreyfanleg tók gamanið aðeins að 
kárna. Ekki það að sonurinn hafi ekki mikið yndi af 
því að leyfa litlunni að vera hjá sér þegar hann er að 
leika sér. Þar sem hann er mjög innlifaður í alls kyns 
hlutverkaleiki fær hún oft hlutverk, sem lítið ljón, 
bangsadrengur, Karíus, eða hvað sem leikið er í það 
og það skiptið. 

Verra er að hún er ekki alveg jafn mikið með á 
nótunum í þessum leikjum og hlýðir ekki boðum hans 
um hvar hún á að sitja og standa. Enn síður kann hún 
við þegar hann er að hafa vit fyrir henni og rífur af 
henni dót sem skilgreint hefur verið sem hættulegt 
fyrir litla dömu. Þá lætur sú stutta í sér heyra svo um 
munar, eldri bróður sínum ekki alltaf til ánægju. Hún 
er heldur ekki alltaf jafnánægð með harkalegt knús 
frá stóra bróður sem stundum ruglast á þolmörkum 
hennar og bangsanna sem hægt er að þvælast um 
með og henda til og frá.

Drengurinn er nýtekinn upp á því að leika sér með 
bangsana sem hann á ansi mikið af en hefur sýnt 
lítinn áhuga á. Bílar, kubbar og dýr hafa verið miklu 
ofar á vinsældalistanum alveg síðan hann var lítill. 
Nú lék okkur foreldrunum mikil forvitni á að vita 
hvort litlan myndi sýna „stelpulegri“ leikföngum 
áhuga eða bara sækja í það sama og stóri bróðir gerði 
á sínum tíma, og svo virðist vera. Mjúkir bangsar eru 
lítið spennandi, bílar meira spennandi en farsímar og 
fjarstýringar efstar á vinsældalistanum. Ég verð að 
viðurkenna að ég varð hálffegin þegar þetta kom í 
ljós, hefði þótt eitthvað súrt ef sú litla hefði bara 
viljað leika sér með dúkkur, þó að ég ætli síst að vera 
á móti dúkkuleikjum. Það er bara ágætt að hafa sem 
mesta fjölbreytni í dóti og leikjum. 

Og auðvitað er sú litla afar hrifin af stóra bróður og 
ljómar sem sólin þegar hann kemur heim úr leikskól-
anum. Prakkaralætin í honum þykir henni fyndin og 
hún er meira að segja farin að herma eftir þeim og 
mynda hagsmunabandalag með stóra bróður gegn 
þreyttum foreldrum. Sem er frekar ógnvekjandi þó 
fyndið sé.

TVÖ BÖRN 
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Sjávarréttir
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Á nýja sjávarréttamatseðlinum okkar er blanda af nýjum og klassískum 
sjávarréttum. Girnilegir réttir þar sem allir finna eitthvað við sitt hæfi.

Kynntu þér málið á www.rubytuesday.is  



4  Fjölskyldan

íþróttir
iðkum íþrótt sem hentar …

Íþróttaiðkun barna hef-

ur löngum verið talin af 

hinu góða og sýnt er að 

hún hefur forvarnar gildi. 

Hins vegar er stundaskrá 

margra þéttskipuð og 

gæta ber þess að ofgera 

ekki ungum sálum. 

Sýnt hefur verið fram á að íþrótta-
iðkun barna og unglinga hefur for-
varnargildi. Hins vegar má ekki 
gleyma því að hið sama má segja 
um allt skipulagt tómstunda- og 
æskulýðsstarf. Þar fá börn tæki-
færi til að efla sjálfsmynd sína og 
félagslega stöðu með því að sinna 
hugðarefnum og rækta hæfileika. 
Það er þó mjög einstaklingsbundið 
hvað hæfir hverjum og einum og 
gæta ber þess að álagið verði ekki 
of mikið.

Hinn gullni meðalvegur
Markmiðið með íþróttaiðkun 
barna er að styrkja þau jafnt lík-
amlega sem andlega. Til að ná því 
markmiði er nauðsynlegt að barn-
ið sé í jafnvægi og ráði við þau 
verkefni sem það hefur. Mikill 
áróður hefur verið fyrir aukinni 
hreyfingu barna og unglinga í því 
augnamiði að auka heilbrigði 
þeirra, koma í veg fyrir offitu sem 
og að vinna að forvarnarstarfi.

„Þátttaka í góðu frístundastarfi 
styrkir börn og hafa bæði íslensk-
ar og erlendar rannsóknir sýnt 
fram á það. Það er þó alltaf erfitt 
að alhæfa en almennt séð er ekki 
óeðlilegt að barn sinni einhvers 
konar frístundaiðju þar sem það 
ræktar áhugasvið sitt og sérgáfu 
og þar sem það tekst á við verk-
efni sem styrkja sjálfsmynd og 
félagsþroska,“ segir Gísli Á. Egg-
ertsson, skrifstofustjóri ÍTR, og 
bætir við: „Barn sem er í eðlileg-
um aðstæðum nýtur góðs af því að 
taka þátt í uppbyggilegu frí-
stundastarfi og sem dæmi má 
nefna bandaríska rannsókn sem 
sýnir að allt að fimm sinnum í 
viku hefur mjög styrkjandi áhrif 

en allt þar yfir fer að vinna gegn 
barninu.“ Ingólfur Einarsson 
barnalæknir tekur í sama streng 
og segir að þrisvar til fimm sinn-
um í viku sé ágætis viðmið af 
hæfilega álagstengdri íþrótt en 
meira en það sé of mikið. „Það 
hversu mikið barnslíkaminn þolir 
er mjög einstaklingsbundið en í 
raun ættu öll börn að þola fjöl-
breytta hreyfingu á hverjum degi. 
Dagleg hreyfing er í raun æski-
leg,“ segir hann 

Mestu máli skiptir að fylgjast 
vel með barninu og líðan þess en 
foreldrar bera ætíð ábyrgð á því 
að barnið sé ekki að ofkeyra sig. 
Auk þess er það af hinu góða að 
foreldrar sýni tómstundum barns-
ins áhuga og séu þátttakendur í 
lífi þess. „Ein mikilvægasta for-
vörnin gegn vímuefnum og hegð-
unarvanda er að fólk þekki börn 
sín. Þá á ég við að foreldrar þekki 
vini barnanna, þekki leikina, þekki 
tölvuleikina og þekki í raun þann 
heim sem barnið lifir í,“ segir dr. 
Urður Njarðvík, barnasálfræðing-
ur 

Streitueinkenni barna
Þegar börn finna fyrir streitu átta 
þau sig sjaldnast á því. Börn geta 
sýnt andleg og líkamleg einkenni 
ofkeyrslu og það getur gerst á 
stuttum tíma. Þá skiptir máli að 
foreldrar grípi inn í. „Ef þú spyrð 
barn upp undir tíu og tólf ára hvort 
það sé kvíðið þá veit það ekki hvað 
þú ert að tala um. Foreldrar verða 

að reyna að átta sig á hvort eitt-
hvað sé að,“ segir Urður og nefnir 
einkenni eins og aukna þreytu og 
að börn séu uppstökkari og pirr-
aðri. „Gott er að setjast niður og 
fara yfir stundaskrá barnsins og 
athuga hvort það sé einhvers stað-
ar hægt að hliðra til. Stundum eru 
börn í tveimur til þremur íþrótta-

greinum og að læra á hljóðfæri, 
heimanámið bætist síðan við. 
Þetta getur orðið of mikið en þá 
þarf að endurskoða hlutina og 
tryggja að barnið hafi tíma fyrir 
frjálsan leik og hvíld.“

Ingólfur nefnir breytingu á 
hegðun, mótþróa og hegðunar-

örðug leika þar sem barnið er 
kannski að mótmæla of miklu 
álagi á óbeinan hátt. „Það gætu 
komið fram breytingar á svefn-
mynstri eins og til dæmis þegar 
börn eiga erfitt með að festa svefn 
á kvöldin vegna kvíða fyrir kom-
andi degi,“ útskýrir hann. Gísli 
segir að þegar grunur leikur á að 

barn sé undir of miklu álagi sé ráð 
að skoða líðan þess í skóla, sam-
skiptum og víðar og hversu mikið 
það stundar af tómstundum. 
Helsta viðvörunin sem Ragnheið-
ur Þórdís Ragnarsdóttir og sam-
starfsmaður hennar Hreinn Októ 
Karlsson, íþróttakennarar í Hofs-
staðaskóla, nefna er þegar börn 
komast ekki yfir allt sem þau 
þurfa að gera. „Þegar börn ná ekki 
lengur að klára verkefni sín og 
æfingarnar valda kvíða og vanlíð-
an þá er ástæða til að staldra við 
og endurskoða hlutina,“ segir 
Ragnheiður og bætir við að stund-
um fari börn að kvarta undan 
verkjum og bera fyrir sig höfuð-
verk og magaverk. 

Gísli bendir þó á að það þurfi 
ekki að vera vísbending um að 
barn sé yfirkeyrt þegar það vill 
loka sig inni í herbergi og hvíla 
sig. „Börn eru oft undir miklu 
áreiti og álagi í skólanum og á frí-
stundaheimilum. Stundum þurfa 
þau bara að hvíla sig og þau verða 

að fá tíma fyrir hinn frjálsa leik.“

Hinn frjálsi leikur
Viðmælendur voru sammála um 
mikilvægi hins frjálsa leiks, þar 
sem leikurinn er algjörlega sjálf-
sprottinn og barnið er á sínum 
eigin forsendum. „Það er mikil-
vægt að barnið eigi frídaga þar 
sem ekki þarf að mæta einhvers 
staðar. Hinn frjálsi leikur er nauð-
synlegur fyrir líðan barnsins, per-
sónuleikaþroska og geðheilsu,“ 
segir Urður og bendir á að sá 
frjálsi tími hafi minnkað. Skóla-
dagurinn er orðinn lengri og með 
tilkomu tómstundaheimila eru 
börn oft í stýrðu umhverfi. 

Ingólfur bendir á að æskilegt 
væri að auka hreyfiþjálfun á 
skólatíma: „Það er verið að færa 
þessar æfingar og þjálfun seint 
fram á daginn og dagurinn er nógu 
langur með skóla, heimanámi og 
slíku. Íþróttafélögin mættu vera 
meira tengd inn í skólastarfið. 
Með því að færa æfingar inn á 

Aðalatriðið að hlusta á börnin

BADMINTON Badminton er sérdeilis skemmtileg íþrótt fyrir pör eða vini. Þótt ekki sé 
verra að kunna eitthvað fyrir sér þá geta byrjendur skemmt sér konunglega í laufléttum 

badmintonleik. Hjá TBR er hægt að leigja völl, bæði yfir allan veturinn og einnig eitt skipti í 
einu. Þar má einnig leigja spaða og kaupa tíma hjá þjálfara ef metnaðurinn eykst.

ÞAÐ HVERSU MIKIÐ barnslíkam-
inn þolir er mjög einstaklingsbund-
ið en í raun ættu öll börn að þola fjöl-
breytta hreyfingu á hverjum degi.

Fjör í Hofsstaðaskóla. 
Mikilvægt er að hreyfing 
barna sé fjölbreytt og efli 
sjálfsmynd og félagslega 

stöðu barnsins.
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Eftirfarandi störf eru laus
til umsóknar

Skólaritari í fullt starf. Þarf að geta byrjað
sem fyrst.

Upplýsingar veita Guðlaug Sturlaugsdóttir,
gustur@seltjarnarnes.is og Baldur Pálsson,
baldur@seltjarnarnes.is, sími 5959250.

Stuðningsfulltrúi á yngsta- og miðstigi.

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir deildarstjóri sérkennslu,

eddao@seltjarnarnes.is, sími 5959200

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

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.
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Hlutverk og ábyrgðarsvið:
Fjármálastjóri er einn af æðstu embættismönnum 
Reykjavíkurborgar.
Hann hefur yfi rumsjón og eftirlit með að stefnu og    
áherslu borgaryfi rvalda um hagkvæmni í rekstri og  
aðhald í fjármálastjórnun sé fylgt. Fjármálastjóri hefur  
upplýsinga- og frumkvæðisskyldu gagnvart borgarstjóra  
og á náið samstarf við aðra stjórnendur Reykjavíkur- 
borgar, sem og kjörna fulltrúa.
Undir fjármálastjóra heyrir fjármálaskrifstofa sem hefur  
umsjón með áætlanagerð, reikningshaldi og fjárreiðum  
Reykjavíkurborgar. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi  nauðsynleg. 
  Framhaldsmenntun á háskólastigi æskileg.
• Reynsla af fjármálastjórnun, þ.m.t. áætlanagerð og 
  reikningsskilum.
• Þekking og reynsla af stjórnun, stefnumótun, rekstri og  
  mannaforráðum.
• Leiðtogahæfi leikar, skipulagshæfni og frumkvæði.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
• Hæfni til að koma fram og tjá sig í ræðu og riti á íslensku,  
  ensku og einu norrænu tungumáli.

Fjármálastjóri Reykjavíkurborgar
Borgarstjórinn í Reykjavík auglýsir stöðu fjármálastjóra lausa til umsóknar

Borgarstjóri er yfi rmaður fjármálastjóra. Um laun og starfskjör fjármálastjóra fer samkvæmt reglum um réttindi og skyldur 
stjórnenda hjá Reykjavíkurborg og ákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar. 

Umsóknir skal færa inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf  fyrir 18. október nk.   

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

Upplýsingar um starfi ð veitir Regína Ásvaldsdóttir skrifstofustjóri borgarstjóra í síma 411 4500,  regina.asvaldsdottir@reykjavik.is.

   Borgarstjórinn í Reykjavík,
Hanna Birna Kristjánsdóttir

Skrifstofa borgarstjóra

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.

Laun eru skv. kjarasamningi sjúkrahúslækna. Starfi ð er bundið við 
sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfi rlýsingu LSH vegna kjarasamnings 
sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006. 
Hægt er að nálgast umsókn um lækningaleyfi  eða læknisstöðu á 
heimasíðu LSH. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðning-
ar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Sérfræðilæknir - vímuefnadeild
Starf sérfræðilæknis á vímuefnadeild er laust til umsókn-
ar. Starfshlutfall er 80-100% eftir samkomulagi. Starfi ð 
veitist frá 1. nóvember 2008 eða eftir nánara samkomu-
lagi. Umsækjendur skulu hafa sérfræðiviðurkenningu í 
geðlækningum en einnig kemur til greina sérfræðiviður-
kenning í heimilis- eða lyfl ækningum. Á vímuefnadeild-
inni eru reknar þrjár einingar, afeitrunardeild, dagdeild og 
göngudeild. Reynsla af meðhöndlun vímuefnaraskana er 
æskileg. Auk klínískra starfa taka sérfræðilæknarnir þátt 
í kennslu og vísindavinnu á deildinni og því er reynsla á 
því sviði æskileg. 

Umsóknargögn berist í tvíriti fyrir 20. október 2008 til 
Andrésar Magnússonar, yfi rlæknis, 32E, geðdeildarbygg-
ingu við Hringbraut, netfang andresm@landspitali.is og 
veitir hann nánari upplýsingar í síma 543 1000 eða 543 
4077. 

Mat stöðunefndar byggist á innsendum umsóknar-
gögnum. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist 
ákvörðun um ráðningu í starfi ð einnig á þeim.

Starfsmanni í almennar bílaviðgerðir.
Starfssvið: Almennar bifreiðaviðgerðir

Hæfniskröfur:

Reynsla í bifreiðaviðgerðum• 

Lipurð mannlegum samskiptum• 

Geta unnið sjálfstætt• 

Stundvísi• 

Góður liðsmaður• 

Starfsmanni í tjónaviðgerðir á bílum.
Starfssvið: Almennar tjónaviðgerðir

Hæfniskröfur:

Iðnmenntun í bílgreinum• 

Þekking á CABAS• 

Lipurð mannlegum samskiptum• 

Geta unnið sjálfstætt• 

Stundvísi• 

Góður liðsmaður• 

Bílaspítalinn
leitar að...

Með bílinn handa þér

Umsækjendur verða að geta ha� ð 
störf sem allra fyrst. Áhugasömum 
er bent á að senda greinargóðar 
upplýsingar um menntun og fyrri 
störf til B&L, annað hvort í pósti eða 
tölvupósti á netfangið bjarnib@bl.is. 
Umsóknir þurfa að berast fyrir
13. október nk. (Umsækjendum er 

heitið fullum trúnaði og verður öllum 

starfsumsóknum svarað.)

Orkugarður • Grensásvegi 9 • 108 Reykjavík • Sími 528 1500 • Fax 528 1699 • isor@isor.is • www.isor.is

Um er að ræða vinnu við rannsóknir á jarðlögum í borholum víðs vegar um land,
einkum háhitaholum. Starfið felur m.a. í sér jarðfræðiráðgjöf á borstað, greiningu
á borsvarfi og annarra gagna á borstað, túlkun og frágang þeirra í gagnagrunn
og ráðgjöf um framkvæmd borana. Fastur vinnustaður getur hvort sem er verið
í Reykjavík eða á Akureyri. Starfið felur í sér talsverða vinnu utanbæjar, langan
vinnudag á köflum og tímabundna vaktavinnu.

Nánari upplýsingar veita Ingibjörg Kaldal, deildarstjóri jarðfræðideildar, (ik@isor.is)
eða Hjalti Franzson, fagstjóri í borholujarðfræði, (hf@isor.is).

Upphaf starfs er samningsatriði en æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningum Félags íslenskra
náttúrufræðinga við fjármálaráðuneytið og ÍSOR.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil þurfa að berast
Guðnýju Þórsdóttur, starfsmannastjóra ÍSOR, Grensásvegi 9,
108 Reykjavík, gudny@isor.is, eigi síðar en 27. október 2008.
Öllum umsóknum verður svarað.

ÍSOR er eitt stærsta og

öflugasta fyrirtæki heims í

rannsóknum og jarðvísindaþjónustu

við jarðhitaiðnaðinn og nýtur

alþjóðlegrar viðurkenningar

sem slíkt.

ÍSOR og forverar þeirra hafa

í 60 ár verið meðal leiðandi aðila

í þróun þeirrar tækni sem gert hefur

Ísland að einu fremsta ríki heims

í nýtingu jarðhita og útvegað

Íslendingum orku á mun lægra

verði en hægt hefði verið

með öðrum orkugjöfum.

ÍSOR stundar margvíslegar

þverfaglegar rannsóknir og veitir

þjónustu og ráðgjöf á sviði jarðhita

og jarðvísinda og annast kennslu

í jarðhitafræðum.

Starfsmenn eru nú um 90

af 6 þjóðernum.

Aðalstöðvar ÍSOR eru í Reykjavík en

jafnframt er rekið útibú á Akureyri.

Jarðfræðingar við borholurannsóknir

•

Menntunar- og hæfniskröfur:
BS-próf eða hærri gráða í jarðfræði, helst með áherslu á bergfræði.
Frumkvæði, reglusemi, skipuleg og öguð vinnubrögð.
Lipurð í mannlegum samskiptum.
Gott vald á íslensku, bæði í ræðu og riti.

•

•
•

•
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WE RECRUIT

VOOT
STARFSMANNAMIÐLUN

HAFNARGATA 90
230 REYKJANESBÆR

SÍMI 420 9500
 WWW.VOOT.IS

LANGAR ÞIG
AÐ VINNA Í 
FÆREYJUM?
Voot starfsmannamiðlun leitar að 
duglegum verkamönnum, smiðum og 
rafvirkjum til að starfa í færeyjum. 
Mjög góð laun eru í boði fyrir rétta aðila. 

Þeir sem hafa áhuga vinsamlegast skrái 
sig á eftirfarandir netföng: oskar@voot.is 
eða hoskuldur@voot.is

www.voot.is

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leikskólum

   
Arnarberg  
(555 3493 arnarberg@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennara/starfsfólk 
 með aðra uppeldismenntun

Álftasteinn
(555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
 Aðstoðarleikskólastjóri

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

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

Hvammur
(565 0499  hvammur@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar/starfsfólk með 
 aðra uppeldismenntun.
 Einnig er laus skilastaða frá 15:00-17:00

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

Norðurberg 
(555 3484 nordurberg@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar/starfsfólk með aðra 
 uppeldismenntun

Stekkjarás 
(517 5920/664 5862 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
 aðra uppeldismenntun 
 Hlutastörf frá kl. 14 - 17

Tjarnarás
(565 9710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
 Leikaskólakennari/starfsfólk með aðra 
 uppeldismenntun
 Einnig er laus skilastaða e. hádegi

Vesturkot
(565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar/starfsfólk með aðra 
 uppeldismenntun

Allar upplýsingar um störfi n gefa skólastjórar 
viðkomandi skóla. Sjá nánar á heimasíðum skólanna.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfi n.

Fræðslustjórinn í Hafnarfi rði
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Menntasvið

Hólabrekkuskóli auglýsir í eftirtaldar stöður 
vegna fæðingarorlofs:

•  Umsjónarkennari í 5. bekk

•  Stuðningsfulltrúi

•  Einnig auglýsir Hólabrekkuskóli eftir kennara 
   í forfallakennslu

Upplýsingar um stöðurnar gefur skólastjóri Hólabrekkuskó-
la Hólmfríður G. Guðjónsdóttir í síma 557 4446

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 viðko-
mandi 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.

Hólabrekkuskóli

Nýtt bifvélaverkstæði á stór-höfuðborgarsvæðinu óskar eftir aðila 
til að starfa sem rekstrarstjóri.

Viðkomandi sér um allan daglegan rekstur, mannaráðningar 
og uppbyggingu. Verkstæðið er vel staðsett og hefur m.a. 
þjónustuumboð fyrir stórt bílaumboð. Reksturinn býður upp 
á allt að 8-10 vinnustöðvar, smurþjónustu, hraðþjónustu 
auk dekkjasölu. Hluthafarnir styðja vel við uppbyggingu og 
skipulag rekstursins en koma ekki að daglegum rekstri. 

Um er að ræða mjög spennandi tækifæri fyrir kröftugan 
bifvélavirkja með rekstrarbakgrunn sem vill koma af stað 
eigin rekstri í samvinnu við sterka aðila.

Mikilvægt er að viðkomandi sé vel tengdur og tilbúinn til 
að leggja á sig mikla vinnu við uppbyggingu starfseminnar. 
Viðkomandi býðst jafnframt að gerast hluthafi og öðlast 
forkaupsrétt í fyrirtækinu.

Umsóknum skal skila til Fréttablaðsins fyrir 15. október, 

merktar „nýtt bílaverkstæði - spennandi tækifæri“.

Rafrænar umsóknir skulu sendar á netfangið box@frett.is, 

merktar „nýtt bílaverkstæði“.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Bifvélavirkjameistari – spennandi tækifæriLEIÐTOGI

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 750 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

TRÉSMIÐIR   

ÍSTAK óskar  eftir að ráða trésmiði til starfa.

Um er að ræða framkvæmdir í Reykjavík og nágrenni.

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

Næg vinna í boði.

PÍPULAGNINGAMAÐUR - GRÆNLAND
Vegna byggingar vatnsaflsvirkjunar við Sisimiut á Grænlandi óskar 

ÍSTAK eftir að ráða pípulagningamann til starfa.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.
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www.kopavogur.is og job.is 

KÓPAVOGSBÆR

Arnarsmári:  564 5380
 • Ræstingar
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
Kópahvoll:  554 0120
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi
 • Leikskólak/þroskaþjálfi v/sérkennslu 70%
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi, tímabundið
     hlutastarf kemur til greina
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

www.kopavogur.is og job.is 

KÓPAVOGSBÆR

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

ÍTK – Íþrótta- og tómstundaráð
 • Verkefnisstjóri íþróttamála
 • Fönix , félagsmiðstöð, frístundaleiðbeinandi

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hörðuvallaskóli:
 • Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
Kársnesskóli:
 • Gangavörður/ræstir 100%
 • Matráður starfsmanna
Salaskóli:
 • Forfallakennari í ensku og stærðfr. í unglingadeild
 • Umsjónarkennari á miðstig
Snælandsskóli:
 • Gangavörður/ræstir 100% starf
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl
 • Stuðningsfulltrúi 50%
 • Skólaliði 50%

LAUS STÖRF
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Sérfræðingur á sviði inn- og útfl utnings
Matvælastofnun óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf á 
inn- og útfl utningsskrifstofu stofnunarinnar í Reykjavík.

Helstu verkefni:
• Framkvæmd eftirlits á matvælum við inn- og útfl utning.
• Vinna að matvælaöryggi í samvinnu við aðra sérfræðinga  
  stofnunarinnar. 
• Afgreiðsla leyfi sbréfa vegna innfl utnings frá evrópska 
  efnahagssvæðinu (EES)
• Samhæfi ng landamæraeftirlits við önnur ríki innan EES
• Útgáfa inn- og útfl utningsvottorða eftir því sem við á.
• Eftirlit á landamærastöðvum. 
• Umsjón með uppfærslu skráa og skjala á landamærastöðvum 
• Samskipti við sveitarstjórnir, hafnar-,  toll- og  opinber     
  yfi rvöld. 
• Samskipti við innlendar og erlendar stofnanir sem tengjast  
  inn- og útfl utningseftirliti.
• Fylgjast með löggjöf og þróun á sviði inn- og útfl utnings í  
  öðrum ríkjum.
• Upplýsinga- og gagnaöfl un ásamt skýrslugerð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi .
• Reynsla á sviði eftirlits með matvælum innan EES 
  samningsins æskileg.
• Þekking á lögum og reglum EES kostur.
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi .
• Skipulags- og samskiptahæfi leikar.
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta - enska og eitt 
  norðurlandamál. 

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Þorvaldur H. Þórðarson 
(tht@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson (hafsteinn.han-
nesson@mast.is) og í síma 530-4800. Umsóknum ásamt 
ferilskrá og öðrum nauðsynlegum upplýsingum skal skilað til 
Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum 
“Sérfræðingur/Inn- og útfl utningur” eða með tölvupósti á 
mast@mast.is en umsóknarfrestur er til og með 8. október 
2008. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi opinberra 
starfsmanna. Nánari upplýsingar um

Bifreiðasmiðir 
Bifreiðasmiðir, nemar eða menn vanir réttingum óskast  á 

vottað réttingaverkstæði með CABAS tjónaskoðun.  

Upplýsingar veittar í síma:  568-5104 eða 893-3108.             
 PS rétting ehf. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

� Meistarapróf í félags- eða hugvísindum er krafa en doktorspróf æskilegt
�  Reynsla af rannsóknum er mikilvæg
�  Reynsla af alþjóðasamstarfi er kostur
� Frumkvæði, áræðni og metnaður til að beita vönduðum vinnubrögðum
 og ná árangri í starfi
� Góð íslenskukunnátta, færni í ensku og Norðurlandamáli

Umsjón með starfinu hafa Magnús Lyngdal Magnússon og Hallgrímur Jónasson.

Umsóknarfrestur er til og með 19. október

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að senda rafræna umsókn með ferilskrá til 
Herdísar Þorgrímsdóttur, sviðsstjóra stjórnsýslu, herdis@rannis.is, merkt: Starfsumsókn
rannsókna- og nýsköpunarsvið.

Við ráðningu í starfið verður tekið mið af jafnréttisáætlun Rannís. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu. 

Hlutverk Rannís er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og framkvæmd 

vísinda- og tæknistefnu Vísinda- og tækniráðs. Rannís er miðstöð stuðningskerfis 

vísinda- og tæknisamfélagsins. Í vörslu Rannís eru opinberir samkeppnissjóðir s.s. 

Rannsóknarsjóður og Tækniþróunarsjóður. Rannís sér um greiningu á rannsóknum 

og nýsköpun á Íslandi og gerir áhrif rannsókna og nýsköpunar á þjóðarhag og hagvöxt 

sýnilegan. Rannís er miðstöð upplýsinga og miðlunar alþjóðasamstarfs vísinda- og 

tæknisamfélagsins.

Sérfræðingur á sviði
hug- eða félagsvísinda
Rannís óskar eftir að ráða sérfræðing í fullt starf á sviði rannsókna og vísinda. 
Í starfinu felst m.a. vinna með fagráði Rannsóknasjóðs, umsýsla annarra 
sjóða og þátttaka í alþjóðaverkefnum á sviði félags- og hugvísinda, dagleg 
samskipti við viðskiptavini stofnunar ásamt skipulagningu funda og ráðstefna 
sem og þátttaka í öðru kynningarstarfi.

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 5155800, rannis@rannis.is

www.rannis.is
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Framleiðslukokkur
Mig vantar þaulreyndan matreiðslumann, sem hefur yfi rgripsmikla 
reynslu af verkferlum og gæðastjórnun í matvælaframleiðslu, ásamt 
því að vera með bragðlaukana í lagi. Viðkomandi er ætað að stýra 
framleiðslu og pökkun Ávaxtabílsins á hinum ýmsu skyndiréttum auk 
þess að vinna með okkur að frekari þróun og vexti fyrirtækisins. Sér 
ennfremur um starfsmannamál framleiðslufólks auk samskipta við 
birgja og dreifi ngaraðila. Um er að ræða dagvinnu að langmestu leyti 
hjá ört vaxandi og spennandi fyrirtæki.
Aðeins metnaðarfullir og geðgóðir einstaklingar koma til greina, en 
starfi ð er laust og ekki eftir neinu að bíða.

Vinsamlega sendið mér ítarlegar upplýsingar eða 
fyrirspurnir á haukur@avaxtabillinn.is 

Samráðsfundir um Rammaáætlun 

Verkefnisstjórn 2. áfanga Rammaáætlunar um nýtingu vatnsafl s og jarðvarma boðar til 
samráðsfunda með þeim aðilum er leggja vilja orð í belg um verkefnið.

Fundirnir verða haldnir í  Þjóðmenningarhúsinu í Reykjavík dagana 14. október á milli kl. 13:30 
og 16:00 og 17. okt. á milli kl. 12:00 og 14:00. Þeir sem áhuga hafa á að funda með nefndinni 
skulu senda ósk þar að lútandi til starfsmanns nefndarinnar með tölvupósti á netfangið ram-
maaaetlun@unak.is  eða í síma 460-8900. 

Markmið Rammaáætlunar um nýtingu vatnsafl s og jarðvarma er að skapa faglegar forsendur 
fyrir ákvörðun um vernd og nýtingu náttúrusvæða með áherslu á vatnsafl s- og jarðhitasvæði. Í 
áætluninni skal leggja mat á og fl okka virkjunarkosti og áhrif þeirra á náttúrufar og minjar m.t.t. 
til orkugetu, hagkvæmni og annars þjóðhagslegs gildis, auk þess að skilgreina og meta áhrif á 
hagsmuni þeirra sem nýtt geta þessi sömu gæði. 

Nánari upplýsingar gefur starfsmaður verkefnastjórnar.

Verkefnisstjórn 2. áfanga Rammaáætlunar 

�

Starfsfólk óskast!
Kaffitería Perlunnar óskar eftir starfsfólki 

í hlutastarf og framtíðarstarf. Við bjóðum upp á 
gott vinnuumhverfi og jákvæðan anda. 

Hafið samband við Elvu: perlan@perlan.is.

Innkaupaskrifstofa

F.h.  Reykjavíkurborgar:

Rammasamningur um kaup á húsgögnum fyrir svið 
og stofnanir Reykjavíkurborgar, EES útboð nr. 12176.
Um er að ræða skólahúsgögn fyrir grunnskóla, leikskóla 
og almenn skrifstofuhúsgögn. 
Útboðsgögn, á geisladiski, verða seld á kr. 3.000. í síma- 
og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá kl. 13:00 
miðvikudaginn 8. október 2008.
Opnun tilboða: 24. nóvember 2008, kl 14:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12176

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

Styrkir úr þróunarsjóði 
inn� ytjendamála 2008

Inn� ytjendaráð auglýsir eftir umsóknum um styrki úr þróunar-
sjóði inn� ytjendamála. Tilgangur sjóðsins er að e� a rannsóknir 
og þróunarverkefni á sviði inn� ytjendamála með það að mark-
miði að auðvelda gagnkvæma aðlögun inn� ytjenda og íslensks 
samfélags. Að þessu sinni verður sérstök áhersla lögð á eftir-
farandi viðfangsefni: 

A. Staða inn� ytjenda á vinnumarkaði meðal annars í ljósi      
    breytts efnahagsástands; starfsþjálfun,starfsnám, réttindi 
    og skyldur.

B. Fræðsla gegn fordómum og aðrar aðgerðir til að koma í veg 
    fyrir mismunun eða  fordóma vegna uppruna, kynþáttar 
    eða trúarbragða.

Önnur verkefni koma einnig til álita.

Verkefni skulu vera í samræmi við og í anda stefnu ríkis-
stjórnarinnar um aðlögun inn� ytjenda. Styrkir verða al-
mennt veittir félögum, samtökum og opinberum aðilum. 
Einstaklingum verða að jafnaði einungis veittir styrkir til 
rannsókna. Til ráðstöfunar eru 10 milljónir króna. Styrkir geta 
verið að hámarki helmingur heildarkostnaðar verkefnis.

Umsóknarfrestur er til 31. október 2008. Sótt skal um styrk 
á sérstök umsóknareyðublöð sem eru á heimasíðu félags- og 
tryggingamálaráðuneytis. Þar er einnig að � nna stefnu ríkis-
stjórnarinnar í málefnum inn� ytjenda, framkvæmdaáætlun 
ríkisstjórnarinnar í málefnum inn� ytjenda og reglur þróunar-
sjóðs inn� ytjendamála með nánari upplýsingum um skilyrði 
styrkveitinga. Trúnaðar er gætt við meðferð umsókna.

Nánari upplýsingar fást í félags- og 
tryggingamálaráðuneyti í síma 545 8100 og 

með tölvupósti á netfangið:
 linda.ros.alfredsdottir@fel.stjr.is

Vilt þú auka tekjur þínar ?
Einstakt tækifæri, viltu starfa sjálfsstætt, auka tekjur þínar, ráða 
þínum eigin vinnutíma?
Við leitum að heiðarlegu, ábyggilegu og framsæknu fólki til að 
starfa með á Íslandi. Verður að geta unnið sjálfsstætt og skipulagt 
sig vel.
Við erum alþjóðlegt fyrirtæki sem er eitt stærsta og farsælasta 
fyrirtæki á sínu sviði í heiminum í dag og er nú þegar 
starfandi í yfi r 130 löndum. Fyrirtæki sem býður upp á mikla 
framtíðarmöguleika hérlendis og erlendis. Laun eru 
árangurstengd auk mögulegra bónusa.

Áhugasamir hafi ð samband í síma 820 4122 eða 
moguleiki@gmail.com

• Kópavogsbær auglýsir útboð reksturs leikskólans 
við Aðalþing í Kópavogi. 

 Leikskólinn er 120 barna 8 deilda leikskóli í fögru 
umhverfi með útsýni yfir Elliðavatn og upplönd höfuð-
borgarsvæðisins. 

Ítarleg útboðsgögn liggja frammi í afgreiðslu þjónustuvers 
að Fannborg 2 (1. hæð) og fást afhent gegn 5000 kr. 
greiðslu. 

Tilboðum skal skila inn á þar til gerðum eyðublöðum eigi 
síðar en föstudaginn 31. október kl. 15.

Kópavogsbær áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem 
er eða hafna öllum.

Framkvæmdastjóri fræðslusviðs

www.kopavogur.is

Útboð reksturs leikskóla

KÓPAVOGSBÆR

Hreyfi greining ehf.
Til sölu er rekstur Hreyfi greiningar ehf.   Um er að 
ræða rekstur og eignir félagsins í um 1400 fm. 
hagstæðu leiguhúsnæði að Höfðabakka 9, Reykjavík.  
Húsnæðið er sérhannað fyrir starfsemi sjúkraþjálfara 
en hentar einnig annari heilsutengdri starfsemi.  
Á staðnum er ma. vel búinn líkamsræktartækjasalur.  
Húsnæðið er nú endurleigt að hluta.  

Allar nánari upplýsingar í síma 544 2400. 

Styrkir

Til sölu

Útboð

Útboð

Tilkynningar

Auglýsingasími



SKODA OCTAVIA 1,8 TURBO 4X4, árg. 
8/2005, ek. 45 þús.km, beinsk., rafm. 
Rúður og speglar, ofl. Góður í vetur!! 
Verð 1960þús.kr, ákv. 1860þús. afb. 
27 þús!

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

Brunaútsölur og Bílar á Gömlu Gengi. 
Eigum nokkra jeppa, fólksbíla og pall-
bíla heimkomna á gömlu gengi. Einnig 
fjöldi nýrra bíla af brunaútsölum bíla-
umboða í USA. Stórkostlegir afslættir 
sem kemur beint til lækkunar til þín 
hér heima. Þessa dagana hreinsa bíla-
umboðin út óseldan lager til að bæta 
fjárhagsstöðuna. Þú getur sparað fleiri 
hundruð þúsund og gert reyfarakaup! 
Hringdu núna og kynntu þér málið í 
síma 5522000. www.islandus.com.

VW Golf 1400 ek. 138 þ. árg. ‘98. 5 gíra. 
Bsk. Nýsk. Heilsársdekk. Verð 380 þ. 
Uppl. í s. 659 3459.

Útsala!
Landrover Discovery, árg. 2005, keyrð-
ur 42 þús. mílur. Mjög vel útbúinn 
og flottur bíll. Útsöluverð 3,5 millj. S. 
899-8605.

TVEIR GÓÐIR! Ford F-150XLT árg ‘98, 
ek. 160 þ. Mjög flottur og nýlega 
sprautaður, verð 800 þ. Mazda Rx - 8 
nýskr. ‘06, mjög flottur bíll, verð 3,6. 
Uppl. í s. 843 9060.

Til sölu VW Fox árg. ‘05. Ek. 41 þ. 
Beinsk. Sk. 2010. Ásett v. 1150 þ. Fæst 
á 850 þ. stgr. S. 898 8835.

Toyota Hiace árg. ‘04. Rauður að lit, 
dráttarkúla, ný dekk, með verkssmiðju 
ábyrð. Verðhugmynd 1.750.000 þ. S. 
893 9690.

Opel Corsa 98 ekinn 140þ nýskoð-
ur,ný nagladekk og sumardekk V165þ 
og Opel Astra 02 ekinn 148þ V480þ 
S:6973297

Buick Regal árg. ‘91. Lítið keyrður. Uppl. 
í s. 595 1325.

Ódýr bíll til sölu. Audi A4. 96’ árg. Uppl. 
í S. 862-7915.

Toyota Yaris árg. 2001, ekinn 127 þús 
í toppsatandi. Áhvílandi hagstætt lán 
bein yfirtaka. Uppl. í síma 6643354

 0-250 þús.

135.þús stgr. Nissan 
Almera ‘98

Til sölu Nissan Almera árg 98 4dyra 
beinsk. lítur mjög vel út í mjög góðu 
lagi ek. 240 þús sk. 09 verð aðeins 135.
þús stgr. Uppl í síma 844 0542.

Station bill á aðeins 
250.000-!!!!!

VW Passat station árg 97 ekinn 182 þ 
km 1.6 vél 5 gíra sk 09 krókur álfelg-
ur spoiler verð 250,000- upplí síma 
842-6605

 250-499 þús.

VW Passat St. ‘98. Rauður, mjög vel 
með fainn. Krókur. Selst ódýrt. S. 894 
6179.

4x4 diesel !!!!!
Musso árg 98 ekinn 173 þ km 5 gíra 
17“ álfelgur krókur sk 09 góður bill verð 
350,000- upplí síma 863-0149

Nissan Almera arg’00 ek. 130 
Þ.nagladekk fylgja,skoðun09,verð 330 
þ.kr.698-77-12

VW Golf 1600 Conf.line. ek 114 þ. árg 
‘99. Bsk. álfelgur o.fl. smá lagfæringar. 
Verð 300 þ. Uppl. s. 8483225

 500-999 þús.

vw passat árg 2000 ekinn aðeins 86 
þ km listaverð 890þ fer á 650 þ uppl í 
síma 8227868

 1-2 milljónir

Hyundai Trajet 7 manna. Ek. 70.þ. Árg. 
‘04. TILBOÐ ÓSKAST! Uppl. í s. 863 
5349 / 893 5349

Corolla ‘06, ek. 56þ., bsk. áhv. 1.375þ, 
(hagstætt lán í íslenskri mynt) S. 822 
7057.

Chevrolet Silverado 285 hö. leðrarður 
4x4. Verð 1.950 þús. skoða öll skipti. 
Góður stgr. afsl. Uppl. í s. 693 5045.

 Bílar óskast

Óska eftir ódýrum bíl, 20-50 þús. Má 
þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 868 
8565.

Óska eftir Toyota Corolla. Verðhugmynd 
allt að 500 þús. s.825 3666

 Jeppar

Isuzu Trooper. Árg ‘99. Ekinn 181 þús. 
5g. 33“ dekk. Verð 650 þús. Uppl. í s. 
868 8565. Ath. sk. á ód.

 Vörubílar

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

M. Benz 2648 6x4 dráttarbíll m. dælu 
árg. ‘00. Ek. 476 þ. V. 2,3 millj. + vsk. 
Uppl. í s. 660 0041.

 Mótorhjól

Til sölu Honda CRF 250 Crosshjól árg. 
07. FMF púst, ný dekk. Hjólið er notað í 
ca. 30 tíma. Glæsilegt hjól en Þarfnast 
lagfæringa líklegast stimpill farin. verð 
470 þús stgr. / tilboð s. 659 2961

Algjört rugl-verð!
Mótormax kynnir ótrúlega verð á nokkr-
um nýjum mótorhjólum. Afar takmark-
að magn. Mótormax. Kletthálsi 13

 Vespur

Til sölu: Vento vespa, 50cc, svört. Verð 
kr. 145.000. Vento vespa, 50cc, rauð. 
Verð kr. 165.000. Piaggio vespa, verð 
kr. 365.000. Stórkostleg hjól á frábæru 
verði! Uppl. í síma 8916542.

 Fjórhjól

Til sölu Polaris Predator 500 árg. ‘05. 
S. 848 8606.

 Vélsleðar

Rýmingarsala Mótormax.
Allt að 70% afsláttur á fatnaði og fylgi-
hlutum og nokkir nýir vélsleðar á frá-
bæru tilboði. Mótormax. Kletthálsi 13.

 Vinnuvélar

www.snarverk.is
Ef þú ert að vinna í lóðinni eða kringum 
húsið þitt kíktu þá inn á snarverk.is og 
athugaðu hvort ég sé ekki með tækin 
sem henta þér í þau verkefni. Er á stór 
Höfuðborgarsvæðinu. S: 863-1291

Til sölu Toyota Dyna 2008. Ek. 7000 km 
með sturtu á þrjá vegu og 1,5 t. krana. 
Uppl. í s. 892 2154.

 Bátar

Óska eftir ódýrum smábát, með eða án 
fiskileyfis. S. 847 1350.

 Hjólbarðar

Til sölu ný Michelin Cross Terrain jeppa-
dekk stærð 265/65R17 ásamt orginal 
17“ felgum undan LC120. Uppl. í síma 
820-6341 Árni

4 stk 14“ álfelgur undir Benz 2 dekk 
fylgja. kr. 19.000 s. 8920123

Nokian hakkapeliitta RSi 18“ 225/40. 
Ónelgt vetrad. Lítið keyrð. Uppl. í s. 
869 8896.

Til sölu nagladekk á álfelgum 
195/65R15 4stk. (skoda/audi) V. 70 
þús. S. 698 4917.

 Varahlutir

VARAHLUTIR
Nupbaum bílalyfta tveggja posta með 
yfirstöng. Þriggja tonna. Er í mjög góðu 
lagi. Vinsamlegast hafið samband í s. 
894 5125.

Varahlutir í Suzuki Vitara árg. ‘98 og 
Grand Vitara árg. ‘96, MMC Lancer ‘97 
- ‘01 og Nissan Micra árg. ‘01 Uppl. í 
s. 692 5525.

 Hreingerningar

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, regluleg ræsting sam-
eigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

 Garðyrkja

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.

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikn-
ingar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

Bókhald, VSK-skil og laun fyrir verk-
taka/lítil fyrirtæki. GOTT VERÐ S. 845 
9519.

 Fjármál

Áætlanagerð, ársreikningar, skattskil 
og bókhald. Lipur þjónusta - áratuga 
reynsla. Árfar ehf. Sími 897 5520.

 Málarar

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

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

661 7000.

Veso Verktakar
Tökum að okkur alla alhliða 
málningavinnu og flísalögn. 
Komum á staðinn og gerum 
verðtilboð þér að kostnaðar-

lausu
Upplýsingar í síma 697-8604

Málarameistari
Alhliða málningarþjónusta, Skagamálun. 
Kem og geri tilboð ykkur að kostaðar-
lausu. Uppl. í s. 895 2281

 Búslóðaflutningar

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Besta verðið !! Stórir bílar s. 
899 7188 & 692 7078. Millibílar s. 
659 1047.

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

 Húsaviðhald

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

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

Flísalagnir
Flísalagnir parketlagnir málning S. 896 
7786, Julian. flispol@simnet.is

Framkvæmdaráðgjöf: Ástandsskoðun, 
kostnaðaráætlanir og útboðsgerð 
vegna viðhaldsframkvæmda. www.ik.is 
- sími 770 2272.

Málningarvinna
Getum bætt við okkur inniverkefnum. 
Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 
896-5758

 Nudd

Exclusive tantra massage
For men, women and couples. Tel. 698 
8301 www.tantra-temple.com

 Spádómar

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

Spái í spil - Bolla - Rúnnir - Lófa - Allur 
pakkinn - S. 845 8896 - Alla daga.

 Trésmíði

Athafnasmiðir ehf.
2 íslenskir smiðir. Getum bætt við 
okkur verkefnum, uppsetningar á 
innréttinugm, alhliða innanhússmíði, 
gluggasmíði og ísetningar og ahliða 
viðhald. Símar 892 7120 & 847 1448.

 Óskast keypt

Tjaldvagn óskast
Óska eftir að kaupa vel með farinn 
Camplet tjaldvagn s: 844 7802

 Verslun

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Fasteignir

Þjónusta

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Klassískur gítarpakki frá 12.900 
kr. Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn 
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git-
arinn.is

 Til bygginga

Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu. 
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

Ti leigu/sölu ál-dokamót 40lm í tvö-
földun, byggingakrani. Til leigu traktors-
grafa. S. 865 2954.

 Ýmislegt

 Heilsuvörur

9 Daga hreinsiprógram frá Aloe Vera 
NÝTT NR. 772 2885, Sigríður & Kristján

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

 Fæðubótarefni

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

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

 Nudd

Þægindi - Slökun - 
Vellíðan

Þú átt það skilið. Kynningarverð. Nýr 
Stíll Langarima 21, 112 Reykjavík. S. 557 
9009 nuddstolar.is

Whole body massage Telepone 841 
8529.

 Snyrting

 Námskeið

INTENSIVE ICELANDIC I-IV
Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
13/10, 3/11, 1/12 Level II: 7 weeks; 
Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 13/10, 
1/12. Level IV: 10 weeks; sat/sun 10-
11:30 start: 27/9. Ármúli 5, s.5881169. 
www.icetrans.is/ice

 Kennsla

Harmonikukennsla
Harmoikukennsla fyrir byrjendur og 
lengra komna. Innritun hafin í s. 690 
7424 eftir hádegi.

 Dýrahald

 Labrador hvolpar til sölu.Hreinræktað 
Tilbúnir til nýrra eiganda heilsufars skoð-
aðir sprautaðir ormahreinsaðir.Undan 
flottri veiðilínu.Góðir heimilis hundar.Er 
í HRFI.Heimasíða tíkar. http://dyraland.
is/dyr/72070/ Upl:4361131.8918031

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 bjóðum visa/

euro raðgreiðslur.

 Húsnæði í boði

Leigjandi skráðu þig frítt á óskalistann. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Til leigu 1300 fm. skrifstofuhúsnæði 
í Reykjavík. Næg bílastæði og greiðar 
samgöngur að húsnæðinu. Möguleiki 
á því að leigu í minni einingum. 
Hagstætt leiguverð. Upplýsingar í síma 
824 0220.

Long term rent Guesthouse Funahöfða 
110 Rvk. / Dalshraun 220 Hfj. Tel 824 
4530.

3 herb. íbúð í Hlíðunum til leigu. Uppl. 
í s. 770 6090.

Til leigu glæsileg 4ra herb íbúð með 
stórum bílskúr ca 170 fm í 112 Reykjavík 
Uppl. í kort@internet.is og 892 2506.

Til leigu ca. 70 fm 2ja herbergja íbúð á 
fyrstu hæð í fjölbýli við Hagamel í Rvk. 
Íbúðin leigist með húsgögnum ef áhugi 
er fyrir því. Íbúðin er laus. Nánari uppl. 
gefur Gottskálk í síma 849 9346.

2ja herb. lúxus íbúð með sjávarútsýni 
til leigu í 101. 145.000 kr. Áhugasamir 
hafi samband við Jay í síma 844-8252 
eða jamchi01@simnet.is.

Einbýlishús í Garðabæ, fullbúið hús-
gögnum, til leigu í fjóra mánuði frá 1. 
nóv. til 1. mars. Leiguverð kr. 250.000 á 
mánuði. Upplýsingar í síma 821-5526

3 herbergja íbúð við Hagamel til leigu, 
uppl 899-1220 eftir kl 17

Til leigu í 109 Rvk. Séríbúð á 2 hæðum 
í einbýlí, 4 svefnherbergi, bílskúr. Leiga 
190 þús. + rafmagn og hiti. Upplýsingar 
í síma 895 7970 eftir kl. 13.00.

Herb. í 105 Rvk. Húsgögn fylgja. V. 50 
þ. S. 895 0482.

Til leigu 4 herb. risíbúð í 104 Rvk. 135 
þ. með öllu. Uppl. í s. 895 2281.

Meðleigjandi óskast! Vantar meðleigj-
anda að 3 herb íbúð við Vífilsgötu í 
Rvk. Leiga 65 þús. á mán. Uppl í síma 
693 7601.

2-3 herb. 65 fm sérhæð í tvíbýli til 
leigu, Reykjanesbæ. Sér inng. 80þús 
m/hita&rafm. Laus strax. Uppl. í s. 
848 7159.

Room for rent in 101
Recently renovated 13 square meter 
room with furniture,cooking facilities 
and balcony. Access to bathroom and 
washing machine. 45000 isk a month. 
Internet access, heat and electricity 
included. Lena tele. 659 3902.

4 herb. sérhæð á Langholtsvegi. Allt 
sér. Verð 135.000 husaleiga.is eða s. 
868 1543.

15 fm risherbergi í vesturbænum fæst 
leigt fyrir 25.000 kr. á mán. Aðgangur 
að WC en ekki sturtu. S. 822 9515 á 
milli 17:00-19:00.

Par, sjúkraliða- og rafvirkjanemi óska 
e. íbúð á höfub.sv. gegn sanngj. leigu 
Uppl. í s. 692 9498.

4 herb. íb. í innri Njarðvík - Reykjanesbæ 
til leigu. Laus strax. Leiguverð 75þ. 
Uppl. í s. 847 7113 & 487 6563.

Herb. í Innri - Njarðvík Reykjanesbæ til 
leigu með aðgangi að eldhús, baðherb. 
30þ. pr. mán. S. 847 7113 & 823 8405.

101 R. Gott herb. m. húsg. f. reykl. og 
reglus. einstakling Sér inng., aðg. að 
eldh. og baðh. Leiga 45 þ.+ einn mán. 
trygging. S. 695 2213.

3 herb.120m2 íbúð til leigu í 
Grafarholti.Getur leigst með húsg. Uppl. 
s.8218075

Glæsileg 2/3 herb 88fm íbúð í 
Hamravík í Grafarvogi til leigu. Laus 
20Okt, 130Þ.á Mán.m.hússj. langt.leiga. 
Afgirtur sérgarður m.sólpalli með íbúð. 
Uppl í s 858-4206

4ja herbergja íbúð til leigu í Borgarnesi. 
105 fermetrar + geymsla. Mánaðarleiga 
100þ. + rafmagn og hiti. Upplýsingar í 
síma 892 8376.

Leiga:15fm herb.í Hafnarf. Þvottah. & 
sturta sameiginl. m. 2 öðrum herb. 
S:899-9992

Til leigu í Hlíðunum nýuppgerð 2ja 
herb. íbúð (c.a. 50fm bílskúr frístand-
andi). Uppl. í síma 694 4130.

120m2 falleg íbúð á góðum stað í 
Sjálandshverfi Garðabæ til leigu. Getur 
verið laus fljótlega. Uppl. í s. 554 3032 
/ 869 4040 / 847 2281.

 Húsnæði óskast

Leita að studioíbúð til leigu frá 1. nóv. 
Er reyklaus og reglusöm. Hanna Rósa 
(867-9065/hre@hi.is)

 Sumarbústaðir

Til sölu nýtt 70 m2 sumarhús til 
fluttnings. Verð 10.5 millj. Uppl. í S: 
8679690.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu iðnaðar- og lagerhúsnæði í 
Hafnarfirði, stærðir frá 95 fm til 1000 
fm. S. 822 4200 & 660 1060.

Vesturbær Herbergi búið húsgögnum 
með aðgang að snyrtingu, sími 899-
1220

 Geymsluhúsnæði

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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

Geymsluhúsnæði
Fyrir tjaldvagna og hjólhýsi ofl Uppl 
síma 770-5144

 Bílskúr

Í Laugarneshverfi. Upphitaður, snyrti-
legur bílskúr til leigu. 23 fm. Uppl í s 
893 1696.

 Gisting

Gisting í Köben.Stúdióíbúðir jonasis@
mail.dk. www.sitecenter.dk/jonaso 
Sími+4531106412

 Atvinna í boði

Óskum eftir að ráða góða starfskrafta 
á svínabú nú þegar. Húsnæði á staðn-
um. Uppl. í s. 892 0966 eða á ggg@
simnet.is

Kökuhúsið Auðbrekku
óskum eftir að ráða starfskraft 
til afgreiðslu. Vinutími 12-17.30

Upplýsingar gefur 
Örvar í síma 693 9093 
og Björk í s. 693 9091.

Fjölbreytt skrifstofustarf
Veisluhald leitar eftir að ráða 

þjónustulipran einstakling í fjöl-
breytt skrifstofustarf. Reynsla af 
skrifstofustörfum æskileg, ásamt 

góðri tölvuþekkingu.
Nánari upplýsingar veitir Stefán 
Ingi í gegnum vefpóstinn stef-

an@veisluhald.is eða 
í síma 659 1111.

Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraust-
um starfsmanni með bílpróf 17 ára 
eða eldri til starfa við háþrýstiþvott og 
sótthreinsun. Þarf að hefja störf sem 
fyrst. Umsóknir og umsögn um reynslu 
berist til: sotthreinsun@sotthreinsun.is 
- www.sotthreinsun.is

Sólning hf. óskar eftir að ráða vana 
starfsmenn á hjólbarðaverkstæði 
Sólningar á Smiðjuvegi. Uppl. gefur 
Snorri í síma 8600842

Starfsmaður í afgr.
Saumastofa. Starfsmaður óskast í afgr. 
á saumastofu. Vinnutími 10-18 alla 
virka daga. Umræða um fjölbreytilegt 
starf. Hæfniskröfur, reynsla af verslun-
arst. og saumakunnátta er kostur, en 
ekki skilyrði. Snyrtileg, skipulögð og 
sjálfstæð í vinnubrögðum. Áhugasamir 
vinsamlegast sendið umsóknir á textill-
ine@internet.is

 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.

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.

Þórhildur M. Sandholt, lögfræðingur og lögg. fasteignasali
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Langitangi 4, 270 mos

Mjög fallegt 171 fm.  einbýlishús á einni hæð með sambyggðum bílskúr og 
stórri og gróinni lóð. Flott eldhús, hvítt háglans, með steingráum fl ísum og 
granítborðplötu. Vönduð tæki, stállitaður blástursofn í borðhæð, keramik hel-
luborð, uppþvottavél og ísskápur/frystiskápur. Baðherbergi nýlega endurnýjað 
með stórum glersturtuklefa, fjögur svefnherb, stór stofa og borðstofa með arni 
og timburverönd og skjólgóður garður.

Skipti möguleg á minni eign! Laust til afhendingar strax!   
Óskað er eftir tilboði í eignina.

OPIÐ HÚS Á MORGUN MÁNUDAGINN 6. OKT. 
FRÁ KL 17:00 TIL 18:00

OPIÐ HÚS

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

Reykás 39
110 Reykjavík
Magnað útsýni - útivistarsvæði

Stærð: 133,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 21.640.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Íbúð  skráð  108,6  fm  og  bílskúrinn  24,9  fm   Komið  inn  í  rúmgóða  forstofu  með  flísum  á  gólfi,  stórum
fataskáp.  Stofan og borðstofan með gegnheilu parket á gólfi. Útgengt er úr stofu út á suðursvalir. Eldhúsið
með gegnheilu parketi á gólfi. Hjónaherbergið  er með fljótandi parketi á gólfi, stórum fataskápum og svalir
til norðurs. Stórt barnaherbergi er með gegnheilu parketi á gólfi. Enda bílskúr með hita, vaski, millilofti og
hurðaopnara.  Stutt er í - Skóla - leikskóla - verslun - sundlaug

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16 til 16:30

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

898-0066

Eyjarslóð, 101 Reykjavík
Mjög gott  um 600  fm bil atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum að Eyjarslóð í 
Reykjavík.  Stór innkeyrsluhurð á neðrihæð.  Góð lofthæð.  Húsnæðið er allt 
hið snyrtilegasta og hentar vel undir matvælavinnslu og fl . Stór kæliklefi  er í 
húsnæðinu. Hægt að leigja í smærri einingum.  Laust strax

Fiskislóð, 101 Reykjavík
Rentus kynnir : Mjög gott  699,1  fm atvinnuhúsnæði. Húsnæðið skiptist í 
verslun og lager á jarðhæð. Á efrihæð eru skrifstofur . Glæsilegt húsnæði á 
frábærum stað mikil uppbygging í hverfi nu. Hagstætt leiguverð. Laust strax

Fiskislóð, 101 Reykjavík
Rentus kynnir :    Til leigu tvö ný uppgerð  um 100 fm skrifstofubil 
á 2. hæð að Fiskislóð í Reykjavík. Eignin skiptist í  eldhús, snyrtingu,  stóran 
sal og milliloft. Steinteppi á gólfum. Mjög bjart og glæsileg húsnæði. Hægt að 
leigja bæði bilin saman. Laust strax

Krosseyrarvegur, 220 Hafnarfjörður
Rentus kynnir: Til leigu góð 3-4ra herbergja 95,6 fm hæð og kjallari með 
sérinngangi í tvíbýlishúsi sem er á rólegum stað í Hafnarfi rði.  Forstofa, eldhús, 
stofa, borðstofa, baðherbergi, 2  herbergi . Stutt í alla almenna þjónustu, 
sundlaug í næsta nágrenni.

Njálsgata, 101 Reykjavík
Rentus leigumiðlun kynnir: Til leigu falleg 4 herbergja íbúð sem skráð er 101,8 
m2 á 4 hæð í góðu fjölbýlishúsi við Njálsgötu. Íbúðin skiptist í forstofu/hol, 
eldhús, stofu, hjónaherbergi og 2 barnaherbergi, baðherbergi, þvottahús og 
geymsla eru í kjallara. Íbúðin leigist með húsgögnum,

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Austurströnd, 170 Seltjarnarnes
Til leigu 2ja herbergja íbúð á 5 hæð í lyftuhúsi við Austurströnd í Reykjavík. Íbúðin 
er 51fm og skiptist í svefnherbergi,  eldhús og stofa eru eitt rými með útgengi á 
svalir með góðu útsýni, fl ísalagt baðherbergi sér geymsla í kjallara, þvottahús á 
hæð. Stæði í bílageymslu. Góð staðsetning í göngufæri við skóla íþróttamannvirki. 

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Rentus leigumiðlun  |  Laugavegi 97  |  101 Reykjavík
Sími 440 6100  |  Fax 440 6101  |   www.rentus.is

Sundaborg, 104 Reykjavík
Til leigu mjög gott lager og skrifstofu húsnæði  að Sundaborg í Reykjavík. Húsnæðið 
skiptist í um 500 fm lager og um 200 fm skrifstofur. Möguleiki er að leigja í minni 
einingum t.d 150 fm lager og 75 fm skrifstofur.  Sameiginlegur fundasalur í sameign, 
góð aðkoma og næg bílastæði. Hagstætt leiguverð. Frábær staðsetning.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Lindarbyggð 15
270 Mosfellsbær
Flott raðhús á besta stað

Stærð: 177 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 31.730.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.500.000
Fallegt og vel skipulagt endaraðhús á einni hæð innst í lokuðum botnlanga í Mosfellsbæ. Eldhús er mjög
rúmgott með lökkuðum innréttingum. Þvottahús er með sérinngangi. Stofa og borðstofa liggja saman og
er  stórt  fiskabúr  notað  sem  skilrúm  á  milli.  Stofan  er  stækkuð  með  garðskála   Hjónaherbergið  er  tvískipt
með léttum vegg, auk fataherbergis. Baðherbergi er með nýlegum flísum og fallegri innréttingu. Garður er
einstaklega fallegur og gróðursæll. Þetta er eign á skjólsælum og kyrrlátum stað.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Garðar Skarp.
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

gs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl 17:00 til 17:30

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

893 0082

Flétturimi 14
112 Reykjavík
Hátt til lofts

Stærð: 130,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 18.480.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.600.000
Íbúð skráð 88 fm og bílskúrinn 42,1 fm  sem er í bílskýli undir húsinu Komið inn í rúmgóða  forstofu með
flísum á gólfi og fataskáp.  Stofan með parket á gólfi. Útgengt er úr stofu út á vestursvalir. Eldhúsið með
parketi á gólfi, ljósgrá innrétting, borðkrók og  flísar milli skápa og borðplötu. Ný tæki.  Hjónaherbergið  er
með  parketi  á  gólfi,  stórum  fataskápum  Barnaherbergi  er  með  parketi  á  gólfi  og  fataskáp.  Baðherbergið
með baðkari, flísum á gólfi og á vegg við baðkar og hvítri innrétt

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17 til 17:30

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

898-0066

VH ehf  · Sími 864-2400 

VÖNDUÐ
SUMARHÚS
SEM HÆGT 

ER AÐ 

REISA Á

SKÖMMUM

TÍMA

Húsin eru framleidd í nýrri 
og glæsilegri verksmiðju í 
Eistlandi og koma í einingum 
tilbúin til uppsetningar. 
Afgreiðslutími er frá 
2 og upp í 6 mánuði.

Við bjóðum upp á vönduð 
og traust einingahús á 
sanngjörnu verði. Við viljum 
koma til móts við þarfir hvers 
og eins með því að bjóða 
uppá fjölbreytta möguleika 
við hönnun og byggingu 
draumahússins og veita 
viðskiptavinum okkar góða 
og faglega þjónustu. Því 
erum við í samstarfi við 
fagaðila á öllum stigum 
byggingarferilsins.

Ef þú ert að leita að 
draumahúsinu þínu, leitaðu 
þér þá upplýsinga eða 
tilboða hjá okkur í síma 
864 2400 eða á heimasíð-
unni okkar.

www.volundarhus.is

JÓNSI    90

JÓNSI    60

Völundarhús.is
hafa til sölu heilsárshús 

sem hönnuð eru af 
íslenskum arkitektum 

fyrir íslenskar 
aðstæður.
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Bráðvantar Atvinnu. Ég er að leita 
mér að atvinnu sem allra fyrst. Er 
með Meirapróf og rútupróf og bæði 
Vinnuvélaprófin og réttindi á flest tæki. 
Er vanur allri almennri vinnu og akstri. 
Upplýsingar í síma 849 9545 eða 471 
2103 eða gutti62@simnet.is

30 ára kk frá Spáni vantar vinnu. Allt 
kemur til greina. Enskumælandi. Uppl. 
í s. 694 3123.

 Tilkynningar

 Einkamál

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

sólarhringinn, engin bið.

Leitar þú nýrra kynna?
Leitar þú tilbreytingar eða varanlegra 
kynna? Nýttu þér gjaldfrjálsa þjónustu 
Rauða Torgsins Stefnumót strax í dag. 
Nú er mikil umferð og mikið hringt. 
Auglýsingasími kvenna: 555-4321. 
Auglýsingasími karla: 535-9923. www.
raudatorgid.is,

Kona með mjúka
og fallega rödd leitar tilbreytingar 
með karlmanni. Auglýsing hennar er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8269.

45 ára kona
vill kynnast karlmanni með tilbreytingu 
í huga. Auglýsing hennar er á Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (síma-
torg) og 535-9920 (kreditkort), augl.
nr. 8360.

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

Greiðsluerfileikar ?
Endurskipulagning fjármála fyrir 

einstaklinga og fyrirtæki, t.d. 
niðurfellingu skulda, nauða-

samninga og endurfjármögnun 
lána.

Geymið auglýsinguna. S. 772 
6777.

Fasteignir



Fjölskyldan  5

skólatíma væri líka verið að brjóta 
upp langar setur og börn fá meiri 
útrás fyrir hreyfifærni sem myndi 
aftur gefa aukið úthald í skóla-
starfi.“ 

Tímasetningar eru vandamál
Það er draumur margra að íþrótta-
félögin fari inn í tómstundaheim-
ilin svo að flétta megi íþróttastarf-
ið saman við skólastarfið. „Þá er 
hægt að nýta tímann eftir skóla í 
samverustundir fjölskyldunnar. 
Það hefur verið talað um þetta í 
nokkur ár og held ég að þetta sé 
framtíðarsýnin. Vandinn er þó sá 
að íþróttaþjálfararnir eru oft ungt 
fólk sem er líka í annarri vinnu og 
kemst ekki fyrr en að þeirri vinnu 
lýkur, sem er oft á kvöldin,“ segir 
Ragnheiður. 

Tímasetningar æfinga geta 
verið börnum erfiðar á ýmsan 
hátt. „Þær eru vandamál vegna 
þess að þær eru seint á daginn og 
barnið er kannski búið að vinna 
fullan vinnudag, bæði í skóla og á 
tómstundaheimili, og þarf síðan 
að mæta á æfingar. Þá eru kannski  
sex til sjö ára gömul börn að koma 
heim til sín klukkan sjö eða hálf-
átta á kvöldin. Þetta hentar engan 
veginn svona ungum börnum. Það 
myndi vera mun betra að æfingar 
væru fyrr á daginn og eflaust 
myndu þau njóta sín betur á æfing-
um,“ segir Urður og bætir við að 
æfingarnar gangi þá einnig á þann 
tíma sem börn eiga með foreldr-
um. „Það má ekki gleymast að eitt 
það mikilvægasta í lífi barns eru 
samverustundir með foreldrum. 
Ef barnið fer alltaf á æfingar 
þegar mamma og pabbi koma 
heim úr vinnunni þá er verið að 
stela þeim tíma sem barnið hefur 
til að spjalla við foreldra sína og 
njóta samvista við þau. Það getur 
verið skaðlegt og má ekki ganga 
út í öfgar.“ Gísli bendir á að þegar 
börn eru spurð hvað þeim þyki 
skemmtilegast þá er það að eyða 
tíma með pabba, mömmu og syst-
kinum. ÍTR hefur verið talsmaður 
þess að vinnuveitendur reyni að 
auka svigrúm í vinnutíma fólks 
svo að foreldrar og börn geti verið 
meira saman, sérstaklega meðan 
börnin eru ung. „Það er eðlileg 
krafa í nútímaþjóðfélagi að reynt 
sé að skapa þetta svigrúm fyrir 
barnafjölskyldur svo öllum líði 
vel,“ segir Gísli ákveðinn. 

Hreyfing er nauðsynleg
Þrátt fyrir að gæta beri hófs í tóm-
stundastarfi barna líkt og öðru þá 
er skynsamleg hreyfing nauðsyn. 
Seint verður nógu mikil áhersla 
lögð á mikilvægi frístundaiðkunar 
og æskulýðsstarfs í forvarnar-
skyni. Viðmælendur voru sam-
mála um að skólaleikfimi væri 
tæpast nóg hreyfing. „Þetta eru 
bara 80 mínútur á viku og síðan 
eru um 20 kennslustundir í sundi 
yfir allan veturinn. Hjá okkur er 
sundið til dæmis kennt í einu nám-
skeiði,“ segir Ragnheiður en hún 
telur að hæfilegt magn af hreyf-
ingu fyrir barn sé að meðaltali um 
þrjár klukkustundir á viku. Þeirri 
hreyfingu má dreifa niður á margt 
eins og að ganga og hjóla í skólann 
og fara út í frímínútur. Mikilvæg-
ast er að hreyfingin sé fjölbreytt 
og verði börnum eðlileg.  - hs
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? 1Hlustið á barnið! Það 
sem skiptir öllu máli við 

val á íþróttum og tómstunda-
starfi er að barninu líði vel í 
því sem það er að gera. 

2Velja þarf íþrótt sem eflir 
barnið og það hefur 

ánægju af. Þetta skiptir 
sérstaklega máli ef barnið er 
illa statt félagslega eða á í 
einhverjum námserfiðleikum 
þannig að það er álag í 
skólanum og erfitt að mæta 

kröfum. Þá er lífsnauðsynlegt 
fyrir barnið að hafa eitthvað í 
sínu lífi sem gengur vel. 

3 Ef barnið stendur sig vel í 
skóla og líður þar vel en 

nennir ekki að fara á æfingar 
af því það sækir í kyrrsetu, þá 
má reyna að finna íþrótt sem 
hentar betur þeim persónu-
leika. Mikilvægt er samt að 
hvetja barnið til að hreyfa sig 
og geta foreldrar sett gott 
fordæmi með eigin hreyfingu.

4Sumum henta einstakl-
ingsíþróttir betur en 

öðrum henta hópíþróttir. Sum 
börn þola illa álag tengt 
keppnum og eru viðkvæm 
fyrir því að frammistaða þeirra 
sé metin. Þá er betra fyrir þau 
að æfa á eigin forsendum 
frekar en að vera í liði.  

5 Leyfið barninu að prófa 
sig áfram og verið 

hvetjandi. Þegar barnið er að 
prófa íþrótt í fyrsta skipti er í 

lagi að ýta aðeins á það og 
gefa íþróttinni tækifæri. Ef það 
dugar ekki þá er sjálfsagt að 
leyfa barninu að prófa eitthvað 
annað.

6Veljið íþrótt sem hæfir 
getu barnsins. Gott er að 

velja eitthvað sem þau eru 
sterk í. Það skilar sér bæði í 
andlegri vellíðan og líkamlegri 
hreysti. Að finna til máttar síns 
og hafa stjórn á aðstæðum 
eykur vellíðan.

7Börn með fatlanir eru oft 
hrifnari af einstaklingsí-

þróttum þar sem þau eru á 
eigin forsendum og finna ekki 
fyrir eins miklu álagi, hvorki 
líkamlega né andlega. Ef 
börnum líður illa af einhverj-
um orsökum þá getur 
tómstundastarfið fallið um 
sjálft sig og valdið jafnvel 
meiri vanlíðan. Þó eru líka 
dæmi um börn sem líður til 
dæmis ekki vel í skóla en 
blómstra í frístundum.

Fjölskyldan saman
með börnin í fókus

SÝNUM UMHYGGJU Í VERKI

–
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VEITINGAHÚS / TAKE AWAY / HEIMSENDING

Hreyfing með mömmu 
Lítil kríli hafa gaman af því að 
hreyfa sig. Ýmis námskeið standa 
mæðrum þeirra til boða og eru 
margar konur afar glaðar yfir því 
að komast í leikfimi eða einhvers 
konar hreyfingu eftir barnsburð. 
Mismikil áhersla er lögð á börnin í 
þessum námskeiðum, mömmurn-
ar eru að gera æfingar en börnin 
fylgjast áhugasöm með og fara 
ansi lítil að taka eftir jafnöldrum 
sínum. Í mörgum þessara tíma eru 
gerðar æfingar með börnunum í 
seinni hluta tímans. Sú er til 
dæmis raunin í mömmujóga tímum 
hjá Auði Bjarnadóttur og í 
mömmuleikfimi í Hreyfilandi. 
Líkamsræktarstöðvar bjóða enn 
fremur flestar upp á tíma fyrir 
nýbakaðar mæður.

www.lotusjoga.is
www.hreyfiland.is
www.fullfrisk.is
www.worldclass.is

Ungbarnasund 
Ungbarnasund hefur verið vinsælt 
fyrir þau minnstu um margra ára 
skeið. Sérmenntaðir sundkennarar 
bjóða upp á námskeið um land allt 
fyrir börn frá nokkurra vikna aldri. 
Foreldrar þurfa að venja sig við að 
börnum er dýft ofan í sundlaug 
eins og ekkert sé en börnin eru ansi 
fljót að venjast því.

Upplýsingar um sund og staði 
www.ungbarnasund.is.

Tónlist 
Smábörn yngri en eins árs hafa 
flest gaman af því að hlusta á tón-
list og dilla sér. Það er vissulega 
hægt að spila tónlist heima en það 
er auðvitað ekki sama fjörið og 
þegar mörg börn eru saman komin 

og foreldrar fá að fylgjast með. 
Tónagull heldur tónlistarnámskeið 
fyrir börn yngri en árs gömul og í 
Tónlistarskóla Sigursveins eru 
einnig í boði námskeið fyrir ung-
börn og foreldra þeirra.

www.tonagull.is og 
www.tonskolinn.com

Foreldramorgnar 
Hluti af kirkjustarfi í mörgum 
kirkjum eru svokallaðir foreldra-
morgnar þar sem nýbökuðum for-
eldrum og afkvæmum þeirra er 
boðið í kaffi og með því í kirkj-
unni. Börnin spjalla hvort við 
annað hvert með sínu lagi og hafa 
það náðugt á meðan foreldrar 
ræða málin. Oft eru erindi um efni 
sem tengist börnum. 

Á heimasíðu þjóðkirkjunnar www. 
kirkjan.is er að finna tengla við 
kirkjur landsins.

Leikfimi 
Í Hreyfilandi er svo í boði snill-
ingafimi, leikfimi fyrir 3 til 12 mán-
aða börn þar sem kenndar eru 
æfingar til þess að örva þá sjö 
greindarþætti sem börn fá í vöggu-
gjöf. Hljómar agalega vel og hittir 
örugglega í mark hjá litlum krílum.

- sbt

Í mömmujóga Minnstu börnin hafa mjög gaman af því að vera með mömmu í 
jóga.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ungbarnasund. Hollt og gott. 

afþreying
leikum og lesum ...

Í leik með 
litlum krílum
Litlu krílin okkar sem eru ekki einu sinni orðin eins 

árs eru mörg hver heima hjá mömmu eða pabba enn 

þá. Það þýðir þó ekki að engin afþreying sé í boði.

Lestrarstund sameinar fjölskylduna á notalegan máta 
og fátt er skemmtilegra en að lesa fyrir börnin áður en þau fara að 
sofa. Ekki er verra þegar litlu börnin eiga í hlut að hafa fallegar 
myndir að skoða. Bókin Elsku besti pabbi eftir Björk Bjarkadóttur er 
nýútkomin og uppfyllir sannarlega þau skilyrði. Í henni segir frá 
Emilíu sem er mikil pabbastelpa enda á hún frábæran pabba sem er 
stundum eins og kóngur, stundum eins og jólasveinn, fimur eins og 
api og flinkur galdrakarl sem finnur sleikibrjóstsykur í eyranu hennar 

og karamellur í ermunum. Þegar pabbi er 
veikur er hann hins vegar þögull eins og 
mús og vill alls ekki leika. Emilía hugsar 
auðvitað vel um pabba sinn og þess vegna 
batnar honum fljótt. 

Bókin er hliðstæða frábærrar bókar 
Bjarkar, Mamma er best, sem kom út fyrir nokkrum árum en auk hennar 
hefur Björk gert fjölmargar myndabækur.

Skrímslapest er önnur skemmtileg nýútkomin myndabók. Hún er sú 
fjórða í röðinni um skrímslin tvö, litla og stóra skrímslið en bækurnar um 
þau eiga sér fjölmarga aðdáendur í heimalöndum höfundanna, Íslandi, 
Svíþjóð og Færeyjum. Áslaug Jónsdóttir, Kalle Güettler og Rakel Helms-
dal segja frá því í þessari bók þegar stóra skrímslið fær skrímslapest. 
Auðvitað fer þá litla skrímslið í heimsókn, en mikið er erfitt að gera því 
stóra til hæfis þegar það er lasið!

BÓKIN

ÚTIDÓT Fátt vita börn skemmtilegra en að moka og ves-
enast í sandkössum og moldarbingjum. Snjór er fyrirtaks-

byggingarefni og því óþarfi að setja sandkassadót í geymslu þó að 
vetur sé fram undan, það getur nýst jafnt að vetrarlagi sem um sumar.



Óskum eftir 9-12 ára stelpu til að leika hlutverk 
í Aðventuleiksýningu Leikfélags Akureyrar,

Lápur, Skrápur og jólaskapið.

Skráning verður í Rýminu á Akureyri – 
mánudaginn 6. október kl. 15:00-17:00

Æfingar hefjast í lok október og sýningar   
verða um helgar fram að jólum. 

MÚSAGILDRANAgatha Christie

Forsala er hafin!Forsala er hafin!
Frumsýning 18. október í Samkomuhúsinu.
Miðasalan er opin virka daga kl. 13:00-17:00

Hörkuspennandi morðgáta með sláandi leikfléttu!

Hörkuspennandi morðgáta með sláandi leikfléttu!
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Heilsumatur Námskeið Ebbu 
Guðnýar Guðmundsdóttur eru 
virkilega fróðleg fyrir foreldra 
lítilla og stórra barna. 

Ebba Guðný fjallar um ýmiss 
konar hollt hráefni til matargerðar, 
gefur foreldrum hugmyndir að 
einföldum og hollum réttum. Allir 
fá að smakka á nokkrum réttum 
og komast að raun um að 
hrísgrjónagrautur úr brúnum 
grjónum er betri en sá úr þeim 
hvítu. Næsta námskeið er í Manni 
lifandi 15. október. 

Poppkorn Kósíkvöld með 
fjölskyldunni yfir skemmtilegri 
bíómynd er fullkomnað með 
heimapoppuðu poppi, sem eru 
auðvitað miklu ódýrara en 
aðkeypt snakk úti í 
búð og fari 
maður 
sparlega 
með saltið 
er það 
hreint ekki 
óhollt, en 
hentar 
auðvitað ekki 
minnstu 
börnunum.

Freyja þakkar nammigrísum landsins fyrir gott samstarf !
Höfum það svo bara gott saman áfram.

Einar Áskell Hinn 
sænskættaði Einar Áskell 
er mikill uppáhaldsdrengur 
margra íslenskra barna. Þau 
geta sannarlega glaðst um 
þessar mundir því bæði er 
verið að sýna stórskemmtilegt 
leikrit um kappann í kúlunni í 
Þjóðleikhúsinu, Klókur ertu, Einar 
Áskell, og verið að endurútgefa 
bækurnar, meðal annars bókina 
Svei-attan, Einar Áskell sem 
leikritði byggist á.

GAGN&GAMAN



Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

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

KVISTAVELLIR 4 og 6 HFJ. Falleg 191,3 fm rað-
hús m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhendist fullbúið að utan og
fokhelt að innan. Afh. við kaupsamn. 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 suð-
urhlíðum Akralands í Garðabæ. Húsin eru fullbúin að ut-
an, lóð tyrfð, hellulögn m/hita og tilbúin til innréttinga að
innan. Verð frá 52,7 millj. 7443

FURUÁS 16-20 - GLÆSILEGT ÚTSÝNI Ný og
falleg 268 fm RAÐHÚS, á tveimur hæðum með innb. BÍL-
SKÚR á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ INNST Í BOTN-
LANGA í nýja ÁSAHVERFINU. Verð frá 42,0 millj. 7595

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

TÚNFIT - VIÐ LÆKINN Í GARÐABÆ Glæsilegt
220 fm einbýli með stórum 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 inn-
réttingar. Stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Afhent-
ar 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

PANTIÐ TÍMA HJÁ SÖLUMANNI ÁS TIL AÐ SKOÐA EIGNIR 
MÖGULEIKI Á ALLT AÐ 90% LÁNI

Vættaborgir 90
112 Reykjavík
Áhvílandi 18 millj.- Laus strax !

Stærð: 82 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 14.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Góð íbúð á jarðhæð með hagstæðu láni frá L.Í. með 4,15@  vöxtum afb. pr. mánuð kr. 82.370 ,-. Íbúðinni
fylgir  sérbílastæði  og  sérgarður.   Íbúðin  skiptist  í:  eldhús  með  góðri  innréttingu  úr  kirsuberjavið.
Baðherbergi er með sturtuklefa og er flísalagt í hólf og gólf. Stofa og borðstofa er bæði með útgengi út í
suður garð sem er ófrágenginn. Hjónaherbergi með rúmgóðum skápum úr kirsuberjavið. Stór geymsla og
þvottahús inní íbúð. Parket er á allri íbúðinni en það er orðið lélegt.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

elli@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl. 16:00 - 16-30

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

534 4040

698-8733

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Opin hús í dag

Mánalind 15 - 201 KÓP

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30
Fallegt parhús á tveimur hæðum. Góður
sólpallur. 20 fm óskráð rými. Stórar
suðursvalir.
Sölumaður er Kristján s: 899 5300

56.900.000
5

214 fm

Hlíðarvegur 37 - 200 KÓP

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

29.900.000
4

179,3 fm

Kambsvegur 22 - 104 RVK

Opið hús í dag frá 14:00 - 14:30

32.900.000
5

152 fm

Kópalind 4 - 203 KÓP

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

42.900.000
4

153,3 fm

Hólmvað 48 - 110 RVK

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

49.900.000
5

172,4 fm

Fróðaþing 6 - 203 KÓP

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

64.900.000
6

229,6 fm

Suðursalir 5 - 201 KÓP

Bókið skoðun í síma 822 3702

64.900.000
6

267 fm

Lækjasmári 4 - 101 RVK

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

21.400.000
2

71,3 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

Vel staðsett hæð ásamt nýbyggðum bílskúr á
eftirsóttum og rólegum stað í Laugaráshverfi.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

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

Tveggja hæða raðhús með innbyggðum
bílskúr. Eign steinuð að utan. Húsið skilast
fullbúið en er hægt að fá það í því ástandi
sem það er í. Sölum. Hannes s: 699 5008

Öll skipti skoðuð. Húsið er hraunað að utan.
Eikarparket og náttúrusteinn á gólfum.
Eikarviður í innréttingum og hurðum.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Fallegt og vel skipulagt 267 fm parhús með
bílskúr á frábærum útsýnisstað í Salahverfi.
Mikil lofthæð. 150 fm sólpallur með skjólvegg.
Sölumaður er Gunnar s: 822 3702

Fallega 71 fm, 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í
viðhaldslitlu lyftuhúsi í Smáranum í Kópavogi.
Falleg suðvesturverönd með skjólvegg.
Sölumaður er Sigurður s: 896 2312

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

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

Hannes
Steindórsson
Sölustjóri
699 5008
hannes@remax.is

Þórdís  
Hermannsdóttir
Sölufulltrúi
770 8100
thordis@remax.is

Friðfinnur
Magnússon
Sölufulltrúi
823 8964
fridfinnur@remax.is

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Gunnar
Valsson 
Sölustjóri
822 3702
gv@remax.is

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
sigsam@remax.is

Kristján
Kristjánsson
Sölufulltrúi
899 5300
kk@remax.is

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

Auglýsingasími

– Mest lesið
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■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott

■ Pondus Eftir Frode Øverli

Halló ... og 
velkominn til 
himnaríkis ...

Ég fann fyrir 
sparki í dag! 
Það var vont!

Láttu mig 
þekkja 
það!

Fyrst að upp-
þvottavélin er full 
verðurðu að þvo 
upp með hönd-

unum.

Þú 
ert of 
seinn.

Ég elska að 
leggjast í hýði 

Lalli! Elskarðu? Þú ert 
ekki búinn að loka 
augunum ennþá!

Ég elska ekki 
þann hluta af því 
að leggjast í hýði.

Frábært! Nú er að 
skella á þrumuveð-

ur aftur.

Þú veist vel hvað það 
þýðir, ekki satt?

Fáum við 
selskap?

Bingó!

111.486

57.147

78.672

20.000

0

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Meðallestur á tölublað m.v. allt landið, 12–54 ára. Könnun Capacent í maí–júlí  2008.

Þjóðin veit hvað hún vill

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað 
landsins með glæsilegt forskot á samkeppnis-
aðila sína eins og síðasta könnun Capacent 
Gallup ótvírætt sýnir. Við erum rífandi stolt af 
þessum góða árangri og bendum auglýsendum 
á að notfæra sér forskotið okkar þegar þeir 
velja auglýsingamiðil.

Allt sem þú þarft... ...alla daga

f
m

sem þú þarft... a daga...alla da

Það mælist í tugum þúsunda hvað miklu fleiri lesa
Fréttablaðið en Morgunblaðið og 24 stundir

Skilaboðaskjóðan
Þorvaldur Þorsteinsson og Jóhann G. Jóhannsson
Geysivinsælt ævintýri fyrir alla fjölskylduna!
sun. 5/10 kl. 13 örfá sæti laus

Macbeth
William Shakespeare

Blóð vill blóð...
frumsýning í kvöld

 sun. 5/10 uppselt
fim. 9/10 uppselt

Klókur ertu, Einar Áskell
Bernd Ogrodnik
Heillandi og krúttleg brúðusýning fyrir yngstu börnin
sun. 5/10 þrjár sýningar, örfá sæti laus

Hart í bak
Jökull Jakobsson

Frumsýning 17. október
Örfá sæti laus á fyrstu

fimm sýningarnar
Tryggðu þér sæti!

www.leikhusid.is

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Þjóðleikhúsið
Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is 

Engisprettur
Biljana Srbljanovic
Heillandi leikhúsveisla
Aðeins þrjár sýningar eftir
sun. 5/10 örfá sæti laus

Eftir heila viku af ömurlegum fréttum, 
sem óneitanlega gerðu lífið sjálft 
frekar ömurlegt, er loksins eitthvað 

til að gleðjast yfir. Að minnsta kosti 
fyrir KR-inga eins og mig. Knatt-
spyrnufélag Reykjavíkur er nefni-
lega orðið bikarmeistari hjá báðum 
kynjum. Fyrir öðrum er sigur KR í 
bikarkeppninni eflaust aðeins ein 
vonda fréttin enn. En ekki í 
Vesturbænum, þar er allt gott, 
allavega fram yfir helgi. 

Frá því að ég man eftir mér hafa 
meistaraflokkslið KR í fótbolta 
unnið bikarinn átta sinnum – 
kvennaliðið fjórum sinnum og 
karlaliðið fjórum sinnum. Fyrir utan 
þessa titla hafa liðin orðið Íslands-
meistarar samtals tíu sinnum á 
þessum tíma. Þetta er alltaf jafn 
ótrúlega skemmtilegt. Ég var þess 

vegna búin að binda miklar vonir við að KR 
ynni, til þess að geta fullvissað mig um 

að það væri nú ekki alveg allt að fara 
til fjandans. Ef af því hefði ekki orðið 
veit ég ekki hvernig geðheilsa mín 
hefði verið í dag og næstu daga. Það 
var alveg nauðsynlegt að fá einhverja 
mikla gleði til þess að vega upp á móti 
öllum þessum leiðindum sem dynja á 
manni daginn út og inn. Það væri 
gaman ef fleiri en KR-ingar gætu 

fundið fyrir þessari gleði sem ég og 
fleiri finnum í dag. En ég er 
raunsæ og veit að þeir sem eru 
ekki KR-ingar, gleðjast sko alls 
ekki með. Fyrir þeim er sigur KR 
einmitt dæmi um að allt sé í raun 
að fara til fjandans. Það er sorg-
legt, því ég held að við hefðum flest 
gott af upplyftingunni sem felst í 

þessum sigri. 

Titillinn er okkar í ár

NOKKUR ORÐ
Þórunn 

Elísabet
 Bogadóttir
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Sími 594 5000

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

BORGARTÚNI 31

Lilja Nótt Þórarinsdóttir fer 
með veigamikið hlutverk í 
spennumyndinni Reykjavík 
Rotterdam sem var frum-
sýnd í vikunni. Á sama tíma 
frumsýndi hún leikritið 
Gangverk í Borgarleikhús-
inu.

Metsöluhöfundurinn Arnaldur 
Indriðason og leikstjórinn Óskar 
Jónasson eru handritshöfundar 
Reykjavík Rotterdam, sem fjallar 
um smygl og ýmislegt sem því 
tengist. 

Með aðalhlutverk fara Baltasar 
Kormákur og Ingvar E. Sigurðsson 
og leikur Lilja Írisi, eiginkonu 
áfengissmyglarans Kristófers, 
sem Baltasar leikur. „Þau búa 
saman í kjallaraíbúð við lítil efni 
og eiga tvo stráka. Hún er 
hárgreiðslukona sem beið eftir 
honum á meðan hann sat inni. Hún 
er ekkert sjúklega ánægð með að 
hann sé að fara á annan túr,“ segir 
Lilja Nótt og á þar við smygltúr til 
Rotterdam. Inn í söguþráðinn 
fléttast síðan persóna Ingvars E. 
sem er fyrrverandi kærasti Írisar.

Lék alka og fegurðardrottningu
Lilja Nótt var 25 ára þegar hún 
ákvað að hefja nám í Leiklistar-
skóla Íslands fyrir þremur árum, 
sem er frekar seint miðað við það 
sem gengur og gerist. Fram að því 
hafði hún gert „allt mögulegt“ að 
eigin sögn, þar á meðal ferðast um 
útlönd, leikið í áhugaleikhúsum og 
starfað sem „pródúsent“, fyrir 
Storm, sem nú heitir Saga Film. 
„Ég held að maður byrji ekki fyrr 
en maður er tilbúinn,“ segir hún 
um leiklistarnámið.

Reykjavík Rotterdam er þriðja 
kvikmynd Lilju, því hún hefur 

áður farið með eftirminnileg hlut-
verk í 101 Reykjavík og Strákun-
um okkar. „Þetta er stærsta hlut-
verkið hingað til,“ segir hún. „Þetta 
er allt öðruvísi mynd en hinar því í 
þeim lék ég áfengissjúkling og 
fegurðardrottningu.“

Aðdáandi Jet Black Joe
Í Reykjavík Rotterdam eru Íris og 
Kristófer miklir aðdáendur Jet 
Black Joe og hljómar lagið Free -
dom, sem Sigríður Guðnadóttir 
söng, ótt og títt í henni. „Ég er 
alveg aðdáandi en þeir eru kannski 
ekki efstir á „playlistanum“,“ segir 
Lilja. „En þetta lag er algjört 
„flassback“ til baka í gelgjuna og 
algjört æði. Það kunnu allir þetta 
lag.“

Hún segist hafa skemmt sér vel 
við tökur myndarinnar. „Það var 
rosalega skemmtilegt og mjög 
góður andi á „settinu“. Það var allt-
af jafngaman að mæta í vinnuna.“

Nokkuð heimilisleg stemning 
ríkti á tökustað því synir Baltasars 
leika syni Kristófers og Írisar í 
myndinni og segir Lilja þá hafa 
staðið sig ótrúlega vel. Móðir 
þeirra heitir einmitt Lilja eins og 
hún og hefur það eflaust ekki 
skemmt fyrir við að ná upp rétta 
andrúmsloftinu.

Bekkurinn saman í bíó
Næsta vor lýkur Lilja leiklistar-
námi sínu en að undanförnu hefur 
hún eyttt miklum tíma í undirbún-
ing frumsýningu Nemendaleik-
hússins á Gangverkinu í Borgar-
leikhúsinu. Vegna anna við þá 
sýningu hafði hún ekki enn þá séð 
Reykjavík Rotterdam þegar 
Fréttablaðið ræddi við hana í vik-
unni. Ætlunin var þó að bæta úr 
því þegar allur bekkurinn í Leik-
listarskólanum færi saman í bíó. 

Ljóst er að Lilja á framtíðina 

fyrir sér í leiklistinni en hún er 
hógvær þegar hún er spurð um 
næstu verkefni. „Núna er maður 
að einbeita sér að því að klára skól-
ann og síðan tekur maður eitt verk-
efni í einu.“

Hún segist vel geta hugsað sér 
að starfa áfram við kvikmyndir. 
„Áhugi minn liggur mikið þar. 
Þetta er allt öðruvísi vinna en í 
leikhúsi og bara mjög spennandi 
miðill.“ freyr@frettabladid.is

Tvær frumsýningar á einu kvöldi

LILJA NÓTT ÞÓRARINSDÓTTIR Leikkonan Lilja Nótt fer með stórt hlutverk í spennu-
mynd Óskars Jónassonar, Reykjavík Rotterdam. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

JK Rowling, höfundur Harry 
Potter-bókanna, er langtekjuhæsti 
rithöfundur heimsins. Á síðasta 
ári græddi hún sem nam rúmlega 
fimm pundum á hverri sekúndu, 
eða tæpar tvö hundruð krónur. 
Þetta kemur fram í nýjasta 
tölublaði bandaríska tímaritsins 
Forbes.

Alls þénaði Rowling 170 
milljónir punda á síðasta ári, eða 
34 milljarða króna miðað við 
gengi íslensku krónunnar. Tekjur 
hennar voru sexfalt meiri en 
tekjur James Patterson, sem var 
annar á listanum. Í þriðja sæti 
var síðan spennusagnahöfundur-
inn Stephen King, í því fjórða 
kom Tom Clancy, sem sló í gegn 
árið 1984 með skáldsögunni The 
Hunt For Red October og í 
fimmta sætinu var Danielle Steel.

Bækur Rowling hafa selst í 400 
milljónum eintaka og verið 
þýddar yfir á 67 tungumál. Að 
auki hafa kvikmyndirnar um 
galdrastrákinn knáa malað gull.  

Rowling er 
tekjuhæst

JK ROWLING Höfundur bókanna um 
galdrastrákinn Harry Potter er langtekju-
hæsti rithöfundur heimsins.
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SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

14
14
16
16
16
12
L
L
L

REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 1.30 -3.40-5.50-8 -10.10
REYKJAVÍK-ROTTERDAM LÚXUS kl. 1.30 -3.40-5.50-8 -10.10
BURN AFTER READING kl. 5.45 - 8 - 10.15
PINAPPLE EXPRESS D kl. 5.30 - 8 - 10.30
MIRRORS kl. 10.30
STEP BROTHERS kl. 5.45 - 8
MAMMA MIA kl.1 - 3.15
GRÍSIRNIR 3 kl.1 - 3
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl.1 - 3

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

14
16
16
L
L
L
L

REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 3.30 - 6 - 8.20 - 10.30
BURN AFTER READING kl. 5.45 - 8 - 10.15
PINAPPLE EXPRESS   kl. 5.30 - 8 -10.30
SVEITABRÚÐKAUP kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
MAMMA MIA / SING A LONG kl. 5.30 - 8 - 10.30 / 3
GRÍSIRNIR 3 kl.3.30
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl.3.30 5%

5%

SÍMI 530 1919

20% afsláttur af miðaverði sé greitt með 
greiðslukorti Vildarklúbbs Glitnis.

“AFRAKSTURINN ER 
MÖGNUÐ MYND Í 

ALLT ÖÐRUM 
GÆÐAFLOKKI EN 

NOKKUR ÍSLENSK 
SPENNUMYND.”

 B. S. -  FBL

“REYKJAVÍK 
ROTTERDAM ER
ÁVÍSUN UPP Á 
ÚRVALSSKEMMTUN”
DÓRI DNA - DV 

“MÖGNUÐ MYND SEM 
HELDUR ÁHORFENDUM 
ALLAN TÍMANN”
S. M. E. – MANNLÍF

REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 6 - 8 - 10
BURN AFTER READING kl. 8
PINEAPPLE EXPRESS  kl. 10
MAMMA MIA kl. 5.50
GRÍSIRNIR 3 kl.4
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl.4

14
16
16
L
L
L

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

DIGITAL-3D

DIGITAL-3D

PATHOLOGY kl. 5:50 - 8 - 10:10 16

PATHOLOGY kl. 1:30 - 3:40 -  8 - 10:10 VIP
WILD CHILD                kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6:10 L

CHARLIE BARTLETT kl. 8 - 10:10 12

JOURNEY 3D kl. 5:50 L

DEATH RACE kl. 10:10 16

TROPIC THUNDER kl. 8 - 10:20 16

SVEITABRÚÐKAUP kl. 3:40  - 5:50 - 8 L

SVEITABRÚÐKAUP kl. 5:50 VIP
STAR WARS kl. 3:40 L

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 4 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 L

PATHOLOGY kl. 8 - 10:20 16

HAPPY GO LUCKY kl. 8 - 10:20 12

JOURNEY 3D kl. 1:40 - 3:50 - 6 - 8:10 L

WILD CHILD kl. 3:50 - 5:50 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

SMART PEOPLE kl. 6 12

DARK KNIGHT kl. 10:10 (Síð. sýn. dagur 7.okt.) 12

GET SMART kl. 1:40 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

BABYLON A.D. kl.  8 - 10 16

STAR WARS kl. 2 L

WILD CHILD kl. 4 - 6 - 8 L

CHARLIE BARTLETT kl. 10 12

REYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 6 - 8 - 10:10 14

WILD CHILD kl. 6 L

STEP BROTHERS kl. 10:10 12

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 L

LUKKU LÁKI m/ísl. tali kl. 2 L

GRÍSIRNIR ÞRÍR m/ísl. tali kl. 4 L

MAMMA MÍA kl. 3:50 L

AFTERSCHOOL kl. 8 RIFF

REYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 6 - 8 - 10:10 14

PINEAPPLE EXPRESS kl. 8 16

MIRRORS kl. 10:20 16

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

LUKKU LÁKI m/ísl. tali kl. 2 L

GRÍSIRNIR ÞRÍR m/ísl. tali kl. 4 L

MAMMA MÍA kl. 5:50 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

REYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 6, 8 og 10 12

BABYLON A.D. kl. 8 og 10 16

LUKKU LÁKI - Ísl. Tal kl. 2(500), 4 og 6 (650 kr.) L

JOURNEY 3D - DIGITAL 3D kl. 2(800) og 4 L

MAMMA  MIA kl. 1.50(500), 4, 6, 8 og 10 L

M Y N D O G H L J Ó Ð

���
S.V – MBL.

ATH! 650 kr.

Tilboð í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Tískuverslunin E-Label og 
förðunastofan Emm opnuðu 
í sama húsnæði á Laugavegi 
33 á dögunum. Fjöldi fólks 
kom á opnunina og var ekki 
annað að sjá en að vel hefði 
tekist til hjá eigendunum.  

Eigandi Emm er Sóley Ástu-
dóttir en E-Label er hugar-
fóstur Andreu Brabin, Ástu 
Kristjánsdóttur og Ásgríms 
Más Friðrikssonar, sem er 
jafnframt hönnuður lín-
unnar. Í upphafi var E-
label, sem er systur-
fyrirtæki Eskimo 
Models, eingöngu til 
á netinu en með 
nýju versluninni er 
vonast til að ná til 
enn fleiri viðskipta-
vina. Um óvenjulega 
tískuverslun er að ræða 
því hægt er að fá förðun 
hjá Emm inni í miðri búð-
inni og geta viðskiptavin-
irnir því slegið tvær flug-
ur í einu höggi með því að 
versla sér falleg föt og fá 
förðun í leiðinni.

Tvær flugur í einu höggi

ÁSI OG SVALA Hönnuður E-
Label, Ásgrímur Már Friðriks-

son, ásamt söngkonunni Svölu 
Björgvinsdóttur við opnunina.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

VINKONUR Vinkonurnar Erna Hrund, 
Hafdís og Magnea komu við á Laugavegi 
33.

SIRRÝ, IÐUNN OG 
DRÖFN Sirrý, Iðunn 

og Dröfn voru meðal 
gesta við opnunina.

SÓLEY ÁSTU-
DÓTTIR Sóley 
er eigandi 

förðunar-
stofunnar 
Emm sem 
er í sama 
húsnæði og 

E-Label.

Fred Durst, forsprakki hljómsveitarinnar 
Limp Bizkit, hefur ýtt undir orðróm um að 
sveitin ætli að koma saman á nýjan leik. Tvö 
ár eru liðin síðan Limp Bizkit lagði upp laup-
ana og síðan þá hafa sögur um endurkomu 
sveitarinnar verið tíðar.

Á myspace-síðu sveitarinnar skrifar 
Durst að sveitin sé alveg við það að 
hefja aftur störf. „Það er langt síðan 
heyrst hefur frá okkur en biðin hefur 
verið þess virði,“ skrifar hann kok-
hraustur. „Það styttist óðum í að Bizk-
it láti til sín taka. Ég segi þetta af fullri 
einlægni. Við hlökkum mikið til fram-
tíðarinnar. Við munum hrista ærlega 
upp í hlutunum.“

Ólíklegt er talið að Wes Borland, fyrrum gítarleik-
ari Limp Bizkit, gangi aftur til liðs við sveitina, enda 

gekk hann til liðs við Marilyn Manson í ágúst síð-
astliðnum.

Fimmta og síðast hljóðversplata Bizkit, The 
Unquestionable Truth (Part 1), kom út árið 2005 

og fékk heldur dræmar viðtökur. Hæstu 
hæðum náði sveitin árið 1999 með plötunni 
Significant Other sem seldist í rúmum sjö 

milljónum eintaka í Bandaríkjunum. 
Vinsælustu lög hennar voru Nookie, 
Break-Stuff og Re-Arranged.  

Endurkoma Bizkit í vændum

FRED DURST Forsprakki Limp Bizkit segir að sveitin 
ætli að hefja aftur störf eftir góða pásu.

TILBOÐSVERÐ
KL.1 SMÁRABÍÓ

Frábær teiknimynd fyrir 
alla fjölskylduna með 

íslensku tali.

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.4 BORGARBÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.4 BORGARBÍÓ

KUNG FU PANDA ísl. tal.
kl. 1.30 í Álfabakka

JOURNEY 3D
kl. 1.40 í Kringlunni 

laugardag og sunnudag
SparBíó

STAR WARS
kl. 2 á Akureyri

WALL-E ísl. tal.
kl. 1.30 í Álfabakka

550kr

850kr
550kr

550kr

WILD CHILD
kl. 1.30 í Álfabakka

G
kl. 2 í Álfabakka
kl. 2 á Akureyri í 
Keflavík og á Selfossi

550kr
550kr

550kr
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Ég hef verið svo heppinn að sjá 
Lou Reed spila fjórum sinnum, í 
Dublin, Helsinki, Stokkhólmi og 
Reykjavík, og get fullyrt að af 
þessum skiptum var hann 
langbestur í Höllinni. Á 
kvikmyndahátíð gefst nú tækifæri 
til þess að rifja upp kynnin. Hér 
er hann á heimavelli í New York, 
að flytja plötu nefnda í höfuðið á 
Berlín. Þó að platan heiti eftir 
borginni hafði Lou Reed aldrei 
komið til Berlínar þegar hann 
samdi plötuna. Berlín er þvert á 
móti táknræn fyrir klofinn heim 
og klofinn huga, þar sem múrar 
eru byggðir á milli. Þegar platan 
kom út árið 1973 var Lou Reed í 
fyrsta og síðasta sinn poppstjarna. 
Ári áður hafði Transformer, þar 
sem David Bowie stjórnaði 
upptökum, komið út. Innhélt hún 
lög eins og Walk on the Wild Side 
og Perfect Day. Margir biðu 
spenntir eftir næstu plötu, en 
þegar Berlin birtist, með textum 
sem fjölluðu um eiturlyfjaneyslu, 
heimilisofbeldi og fleira sem þá 
var lítið fjallað um sneru 
gagnrýnendur og plötukaupendur 
við henni baki. Það segir líklega 
mikið um bæði styrk plötunnar 
sem og breytt viðhorf almennt að 
platan þykir í dag með 
höfuðverkum rokksins en 

umfjöllunarefnin sjást á einn eða 
annan hátt daglega í fjölmiðlum.

Hljómsveitin sem spilar með 
Lou Reed hér er fyrsta flokks. 
Gítarhetjan Steve Hunter úr 
Alice Cooper Band spilar á gítar, 
Antony úr Antony and the 
Johnsons syngur bakraddir og 
aðalrödd í Candy Says, og þar að 
auki er strengjasveit og barnakór 
sem kemur skemmtilega út. Það 
verður þó að segjast eins og er að 
Lou Reed er ekki mikill 
sviðsmaður og hefur aldrei verið. 
Maður fær það stundum á 
tilfinninguna að hann vildi helst 
að hann væri annarsstaðar, en 
söngur hans batnar þó eftir því 
sem á líður myndina. Berlin er fín 
tónleikamynd þar sem Reed er í 
ágætis stuði, en við vorum heppin 
sem sáum hann enn betra formi í 
Höllinni árið 2004.  Valur Gunnarsson

Annálaður fýlupúki 
fær uppreisn æru

KVIKMYNDIR
Lou Reed‘s Berlin
Leikstjóri: Julian Schnabel.
Sýnd á RIFF.

★★★★
Flott tónleikamynd þar sem Lou Reed 
er í ágætu formi.

Tískuvikan í París er nú í fullum 
gangi en hún er yfirleitt sú sterkasta 
af stóru vikunum fjórum. Síðustu daga hefur 
þar getið að líta nýstárlegt kjólasnið sem 
virðist höfða til margra. Olivier Theyskens 
hjá Ninu Ricci, Vivienne Westwood og Christophe 
Decarnin hjá Balmain virtust í það minnsta 
sammála um að það væri smart að hafa pilsið stutt 
að framan en sítt að aftan. 

SÍTT AÐ AFTAN 

Í PARÍS

Vivienne 
Westwood 
sýndi rokk-
aðri útgáfu af 
stutta og síða 
pilsinu.

Kjólarnir frá Balmain eiga 
eflaust eftir að rata á einhverja 
rauða dregla.

Ofurhá klauf 
skapar svipaðar 

útlínur og 
stuttu pilsin hjá 

Balmain.

Kjóllinn frá Ninu 
Ricci er með nýja 
sniðinu og þar að 

auki með áberandi 
axlir sem einnig 

hafa birst á mörgum 
pöllum.

N
O

R
D

IC
PH

O
TO

S/
A

FP

Blindar ástir
Slepe lasky

Blindar slóvakískar mæðgur leita ástarinnar á 
internetinu. Marglofuð mynd sem tekst á við það 
krefjandi verkefni að sýna heiminn með augum 
blindra.

Regnboginn kl. 17.30

≥ Regnboginn

≥ Norræna húsið

≥ riff.is
Sunnudagur 5. október

Tulpan 15:30
Barcelona (kort) 15:30
Blóm á reki 15:30
Fyrir morgundaginn 15:30
Aðdáun 17:30
Blindar ástir 17:30
Mín Winnipeg 17:30
Heima 17:30
Ég hef elskað þig svo lengi 20:00
Hefnd 20:00
Þungarokk í Bagdad 20:00
Snjór 20:00
Þar til dauðinn aðskilur okkur 22:30
Zift 22:30
Bræðin 22:30
Löng helgi/Ofbeldi í bíó 22:30

Ungar hetjur: 10 ára og yngri 17:30
Dieter Roth Puzzle 15:30
Í skugga hinnar helgu bókar 17:30
Bombaðu það! 20:00
Skelfilega hamingjusamur 22:30

≥ Iðnó
Morgunverður með Scot 13:30
Hvíslið í trjánum/Í leit að gðosögn 15:30
Squeezebox! 17:30
Upp Yangtze fljótið 20:00
Íslenskar stuttmyndir 22:30
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FÓTBOLTI Jónas Guðni Sævarsson, 
fyrirliði KR, var að vinna sinn 
þriðja bikarmeistaratitil í gær en 
hann varð bikarmeistari með 
Keflavík árin 2004 og 2006.

„Ég vinn bikarmeistaratitilinn 
alltaf á tveggja ára fresti, árin 
2004, 2006 og 2008, þannig að ég 
vinn bikarinn aftur árið 2010,“ 
segir Jónas Guðni sigurreifur.

„Það er frábært að enda 
sumarið með þessum hætti og 
vera taplausir í níu síðustu 
leikjum okkar og landa titli. 
Maður getur ekki verið annað en 
ánægður með þetta sumar þó svo 
að við hefðum vissulega viljað 
vera nær toppnum í deildinni. Ég 
lít í raun og veru á þetta sem 
frábært sumar með bikarmeist-
aratitlinum. Það er bara þannig,“ 
segir Jónas Guðni.  - óþ 

Jónas Guðni Sævarsson, KR:

Tek bikarinn 
aftur árið 2010

SIGURVEGARI Jónas Guðni Sævarsson 
vann bikarinn í þriðja skiptið á ferlinum 
í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI „Leikurinn var bara 
mjög jafn, eins og reyndar allar 
viðureignir liðanna í sumar og 
það var því svo sem vitað 
fyrirfram að þetta yrði bara stál í 
stál. Lítið var um færi og það er 
því óhugnanlega svekkjandi að 
við höfum þurft að sjá um að 
skora sigurmarkið fyrir þá og 
mér fannst ekki vera neinn 
meistarabragur yfir þessu hjá 
þeim,“ segir Pétur Georg 
Markan, sóknarmaður Fjölnis, 
svekktur í leikslok.

„Þetta er í annað árið í röð sem 
við förum í þennan bikarúrslita-
leik og við vorum kannski frekar 
lítillátir í fyrra en nú vildum við 
bara vinna og ekkert annað. Það 
er því erfitt að vera eitthvað að 
stæra sig af því að hafa farið 
tvisvar í bikarúrslitaleik og tapa í 
bæði skiptin. Það er ömurlegt. 
Það er samt vissulega erfitt að 
segja eitthvað þegar allir eru að 
reyna sitt besta. Þá er þetta bara 
spurning um hvort þetta fellur 
þín megin eða ekki og þetta féll 
með KR í þessum leik.“   - óþ

Pétur Georg Markan, Fjölni:

Allir reyndu að 
gera sitt besta

ÁTÖK Fjölnismaðurinn Pétur Georg 
Markan reynir að stöðva KR-inginn 
Gunnar Örn Jónsson. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Þjálfarinn Ásmundur Arnarsson hjá 
Fjölni, sem hefur gert frábæra hluti með 
Grafarvogsfélagið á undanförnum árum, var 
eðlilega svekktur í leikslok í gær. Ásmundur 
var tiltölulega sáttur með spilamennsku 
Fjölnis í fyrri hálfleik en allt annað en sáttur 
með seinni hálfleikinn hjá sínum mönnum.

„Við lögðum leikinn upp með að spila 
agaðan varnarleik og að keyra svo á þá eins 
mikið og tækifæri gáfu til og mér fannst við 
gera það ágætlega í fyrri hálfleik. Þá náðum 
við að skapa okkur nokkur færi sem hefðu 
getað skilað einhverju en síðasta sendingin 
klikkaði þá gjarnan. Í seinni hálfleik náðum 
við að mér fannst aldrei almennilegum takti 
við leikinn og vorum nánast bara í vörn og í 
einhverjum eltingarleik,“ segir Ásmundur.

Fjölnismenn töpuðu einnig bikarúrslita-
leiknum í fyrra, þá eftir framlengdan 
úrslitaleik gegn FH, og það eykur ef eitthvað 
er á vonbrigðin með að hafa tapað nú gegn 
KR með marki á 89. mínútu.

„Það er alltaf leiðinlegt að fá á sig mark á 
lokamínútunum og það er skelfilegt að tapa 
með þeim hætti. En það er bara svona, 
óneitanlega súrt í broti en við getum náttúru-
lega verið sáttir með sumarið í heild sinni. 
Það er bara dálítið erfitt að sjá það núna því 
við ætluðum að vinna bikarinn og það er fúlt 
að fá silfrið aftur,“ segir Ásmundur.  - óþ

Spútniklið Fjölnis þurfti að sætta sig við silfur, annað árið í röð, eftir tap gegn KR í úrslitaleik VISA-bikarsins:

Skelfilegt að tapa með þessum hætti

SVEKKTUR Ásmundur Arnarsson, þjálfari Fjölnis, var 
eðlilega súr eftir svekkjandi tap gegn KR í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FÓTBOLTI KR varð í gær bikarmeist-
ari karla í ellefta sinn í sögu félags-
ins en Vesturbæjarstórveldið hefur 
unnið bikarinn oftast allra félaga á 
Íslandi. Logi Ólafsson, þjálfari KR, 
var brosmildur í leikslok eftir erf-
iðan úrslitaleik.

„Þetta var eins og við var að 
búast, erfiður leikur fyrir okkur. 
Við vissum að Fjölnismenn myndu 
liggja aftarlega á vellinum og 
reyna að beita skyndisóknum og 
við ætluðum að koma í veg fyrir 
það. Við pressuðum þá framarlega 
og reyndum þannig í veg fyrir að 
þeir næðu góðum sendingum fram 
völlinn. Það gekk ágætlega upp og 
þeir fengu ekki mörg færi. Að 
sama skapi gekk okkur erfiðlega 
að komast í færi vegna þess hve 
aftarlega þeir lágu og það var því 
kærkomið að fá þetta mark í lokin. 
Sigurinn skrifast klárlega á liðs-
heildina og eljuna sem við sýnd-
um,“ segir Logi.

Leikurinn fór vægast sagt rólega 
af stað í gær og var tíðindalítill á 
upphafsmínútunum. Það var meira 
líf með KR-ingum eftir því sem 
líða tók á fyrri hálfleikinn á meðan 
Fjölnismenn lágu til baka og 
reyndu að beita skyndisóknum. En 
bæði lið áttu það sameiginlegt að 
þeim gekk illa að reka smiðshöggið 
á sóknarlotur sínar. Sóknaraðgerð-
ir beggja liða voru á stundum efni-
legar en þegar kom að því að taka 
síðustu sendinguna, var hún oftast 
nær alveg glæpsamlega léleg og 

lítið sem ekkert reyndi á mark-
verðina, Þórð og Stefán Loga. 

Stuðningsmenn liðanna létu til-
þrifaleysið þó ekki á sig fá og héldu 
uppi frábærri stemningu í stúk-
unni.

Vallaraðstæður voru vissulega 
ekki eins og best verður á kosið og 
Laugardalsvöllurinn var reyndar 
ekki í leikhæfu ástandi í gær-

morgun fyrir leikinn. En hvort sem 
það hefur haft áhrif á spilamennsku 
liðanna eða ekki þá var fátt sem 
gladdi augað í fyrri hálfleik og 
staðan markalaus þegar hálfleiks-
flautan gall.  

KR-ingar byrjuðu seinni hálf-
leikinn betur og á 53. mínútu áttu 
Gunnar Örn Jónsson og Björgólfur 
Takefusa skemmtilegt þrí hyrnings-

spil sem endaði með því Gunnar 
Örn átti fínt skot sem Þórður varði. 
Þetta var fyrsta skot KR-inga í 
leiknum sem hitti á markið.

KR-ingar héldu áfram að pressa 
án þess sem fyrr að skapa sér 
almennileg marktækifæri. Fjölnis-
menn virkuðu að sama skapi hug-
myndasnauðir og ólíkir sjálfum 
sér.

Það dró til tíðinda á 83. mínútu er 
hurð skall nærri hælum hjá Fjöln-
ismönnum þegar Grétar Sigfinnur 
Sigurðarson, varnarmaður KR, átti 
skalla í slá eftir hornspyrnu vara-
mannsins Óskar Arnar Hauksson-
ar. 

Óskar Örn átti eftir að reynast 
Vesturbæingum heldur betur 
drjúgur því þegar allt virtist stefna 
í framlengingu lét Óskar Örn að 
sér kveða á ný. 

Á 89. mínútu barst boltinn til 
kantmannsins vinstra megin fyrir 
utan vítateig Fjölnis og hann lét 
vaða að markinu. Boltinn virtist 
stefna fram hjá þegar hann hafði 
allt í einu viðkomu í Kristjáni 
Haukssyni, varnarmanni Fjölnis 
og þaðan fór hann í markið. KR-
ingar fögnuðu dátt, en Fjölnismenn 
trúðu ekki eigin óheppni.

Fjölnismenn gerða harða atlögu 
að marki KR-inga á lokaandartök-
um leiksins og gerðu tilkall til víta-
spyrnu í blálokin en dómarinn 
Magnús Þórisson flautaði ekki. 
Stuttu síðar flautaði Magnús svo til 
leiksloka og KR-ingar því VISA-
bikarmeistarar 2008.

KR-ingar voru talsvert á milli 
tannanna á fótboltaspekingum 
fyrir tímabilið og margir hverjir 
gerðu þá kröfu á að félagið næði að  
landa titli í sumar. Logi lét sér fátt 
um finnast um þannig tal þá og það 
hefur ekkert breyst núna þrátt 
fyrir bikarmeistaratitilinn. 

„Við erum ekki uppteknir af því 
sem aðrir eru að segja. Við viljum 
bara vinna okkar verk og vinna að 
okkar markmiðum, hvað svo sem 
öðrum finnst. En við skulum samt 
sjá hvað úrtölumenn segja fyrir 
næsta tímabil,“ sagði Logi og glotti 
við tönn. omar@frettabladid.is

KR bikarmeistari í ellefta skiptið
KR-ingar hrósuðu 1-0 sigri í bragðdaufum úrslitaleik í VISA-bikar karla gegn Fjölnismönnum á Laugardals-
velli í gærdag. Sigurmarkið var sjálfsmark Kristjáns Haukssonar, varnarmanns Fjölnis, á 89. mínútu leiks-
ins. Fjölnismenn urðu þar með að sætta sig við silfurverðlaunin í VISA-bikarnum, annað árið í röð. 

STEMNING Það var sannarlega frábær 
stemning í stúkunni og áhorfendur létu 
vel í sér heyra.

SIGURÖSKUR KR-ingar fögnuðu að vonum gríðarlega á Laugardalsvellinum í gær. Á 
myndinni má sjá frá vinstri Grétar Sigfinn Sigurðarson, Jónas Guðna Sævarsson og 
Gunnlaug Jónsson í sigurvímu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

> Svekkjandi endir á ferlinum

Miðjumaðurinn knái Ágúst Gylfason hjá Fjölni lék sinn 
síðasta leik á ferlinum í tapinu gegn KR í gær og var að 
vonum svekktur í leikslok. „Við vorum þéttir og fórum inn 
í leikinn með það að leiðarljósi að halda markinu hreinu 
og ná að lauma inn einu marki eða svo. Það var 
því erfitt að fá það í andlitið svona seint í leiknum 
að þeir nái að skora, það var erfitt að svara fyrir 
það,“ segir Ágúst. „Ég er harðákveðinn í því að 
ég er hættur en það er vissulega svekkjandi 
að enda þetta á þennan hátt. Sumarið er 
hins vegar í heildina búið að vera gott og 
að ná sjötta sætinu og úrslitaleik í bikarn-
um er mjög góður árangur og vonandi nær 
Fjölnir að byggja á því.“ 

Pétur Hafliði Marteinsson, varnarjaxl 
KR, var í skýjunum með bikarsigurinn í 
gærdag og hrósaði sér í lagi sterkri liðsheild 
fyrir þá staðreynd að sigurinn hafi komist í 
höfn hjá KR.

„Það var frábært að enda tímabilið með 
bikarmeistaratitli. Svona eftir á að hyggja er mér 

nokkurn veginn sama hvernig leikurinn sjálfur 
spilaðist. Aðalmálið var að við næðum að 
halda þetta út, berjast áfram og ná að skora 

sigurmarkið og það gekk eftir og tilfinningin er 
gríðarlega ljúf,“ segir Pétur Hafliði.

Pétur Hafliði átti stóran þátt í uppgangi Vestur-
bæinga eftir erfiða byrjun á keppnistímabilinu og var 
lykilmaður í varnarleik liðsins í sumar og myndaði 
öflugt miðvarðapar með Grétari Sigfinni Siguðarsyni. 
Pétur Hafliði skoraði einnig gríðarlega mikilvægt mark 
fyrir KR-inga í framlengdum undanúrslitaleik gegn 
Breiðabliki.

„Það sem er svo gaman við þetta allt saman er 
að vinna bikarmeistaratitilinn með liði sem er búið 
að vera stígandi í leik sínum og hefur verið að bæta 
sig jafnt og þétt í allt sumar. Við misstum liðin 
aðeins fram úr okkur í upphafi móts og það var 
erfitt en við misstum aldrei trúna á verkefninu og 
andinn í hópnum var alltaf frábær, sama á hverju 
bjátaði. Á ákveðnum tímapunkti settum við okkur 

þau markmið að ná sem allra lengst í bikarnum og það er 
algjörlega frábært að uppskera það með þessum hætti í lok 

tímabilsins,“ segir Pétur Hafliði.
Pétur Hafliði hefur verið að melta það með sér hvað taki 

við hjá honum í lok sumarsins og aðspurður kvaðst hann vera 
búinn að ná lendingu í því máli.

„Ég býst við því að bikarúrslitaleikurinn verði minn síðasti leikur 
á ferlinum. Það er búið að vera frábært að vinna með þessum 
stráknum og ég held að það gerist ekki betra en að enda ferilinn á 
bikartitli með frábæru liði og með frábæra stuðningsmenn á bak 
við sig. Ég reikna með því að henda skónum í ruslið á eftir.“

KR-INGURINN PÉTUR HAFLIÐI MARTEINSSON: HEFUR AÐ ÖLLU ÓBREYTTU LEIKIÐ SINN SÍÐASTA LEIK Á FERLINUM

Reikna með því að henda fótboltaskónum í ruslið

Á FLUGI Logi Ólafsson, 
þjálfari KR, var tollerað-

ur í leikslok í gær. 
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Enska úrvalsdeildin

Sunderland-Arsenal 1-1
1-0 Grant Leadbitter (86.), 1-1 Cesc Fabregas 
(90.).
WBA-Fulham 1-0
1-0 Roman Bednar (61.).
Wigan-Middlesbrough 0-1
0-1 Jeremie Alladiere (89.). 
Blackburn-Man. Utd 0-2
0-1 Wes Brown (31.), 0-2 Wayne Rooney (64.).

Enska b-deildin

Reading-Burnley 3-1
1-0 Noel Hunt (4.), 2-0 Stephen Hunt (52.), 3-0 
Shane Long (64.), 3-1 Chris McCann (89.). Ívar 
Ingimarsson og Brynjar Björn Gunnarsson léku 
allan leikinn fyrir Reading og Jóhannes Karl
Guðjónsson lék allan leikinn með Burnley.
Coventry-Southampton 4-1
1-0 Jay Tabb (19.), 2-0 Leon McKenzie (33.), 3-0 
Leon Best (47.), 3-1 Andrew Surman (63.), 4-1
Jay Tabb (87.). Aron Einar Gunnarsson lék allan 
leikinn með Coventry.

Skoska úrvalsdeildin

Hearts-Kilmarnock 1-2
0-1 Mehdi Taoull (19.), 1-1 Laryea Kingston (34.), 
1-2 Craig Bryson (82.). Eggert Gunnþór Jónsson
lék ekki með Hearts.

Spænska úrvalsdeildin

Barcelona-Atletico Madrid 6-1
1-0 Rafael Marquez (3.), 2-0 Samuel Eto‘o (6.), 
3-0 Lionel Messi (9.), 3-1 Rodriguez Maxi (13.),
4-1 Samuel Eto‘o (18.), 5-1 Eiður Smári Guðjohn-
sen (28.), 6-1 Thierry Henry (73.).

Ítalska úrvalsdeildin

Inter-Bologna 2-1
1-0 Zlatan Ibrahimovic (25.), 2-0 Adriano (50.),
2-1 Vangelis Moras (56.).

N1-deild kvenna í handbolta

Valur-Fram 22-21 (12-11)
Mörk Vals (skot): Mörk Vals: Ágústa Edda 
Björnsdóttir 7/3 (9/3), Dagný Skúladóttir 4 
(6), Eva Barna 4 (5), Hildigunnur Einarsdóttir 2 
(2), Íris Ásta Pétursdóttir 2 (2), Hrafnhildur Ósk 
Skúladóttir 2 (14), Kristín Guðmundsdóttir 1 (3), 
Arna Grímsdóttir (1)
Varin skot: Berglind Íris Hansdóttir 17 (38/4 
44,7%)
Hraðaupphlaup: 6 (Dagný 2, Eva 2, Ágústa, 
Kristín)
Fiskuð víti: 3 (Hildigunnur, Hafrún, Dagný)
Utan vallar: 12 mínútur
Mörk Fram: Sigurbjörg Jóhannsdóttir 10/4 
(18/4), Pavla Nevarilova 4 (4), Stella Sigurðar-
dóttir 4 (7), Marthe Sördal 2 (3), Þórey Rósa 
Stefánsdóttir 1 (3), Sara Sigurðardóttir (1), Karen 
Knútsdóttir (3/1), Ásta Birna Gunnarsdóttir (5)
Varin skot: Gabriela Cristescu 15 (36/2 41,7%), 
Sunneva Einarsdóttir (1/1)
Hraðaupphlaup: 5 (Pavla 2, Sigurbjörg 2, 
Marthe)
Fiskuð víti: 5 (Ásta 2, Karen, Sigurbjörg, Pavla)
Utan vallar: 6 mínútur

HK-Haukar 29-35
Fylkir-FH 23-28
Grótta-Stjarnan 18-28
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HANDBOLTI Valur marði Fram, 22-
21, í kaflaskiptum og spennandi 
leik í N-deild kvenna í gær.

Valsstelpur byrjuðu leikinn af 
krafti og voru sex mörkum yfir, 
12-6, þegar átta mínútur voru til 
leikhlés. Næsta mark Vals kom 17 
mínútum síðar eftir að Fram hafði 
skorað átta mörk í röð.

Þegar Valsstúlkur höfðu loks 
fundið leiðina að marki Fram á ný 
tóku þær frumkvæðið í leiknum 
sem þær héldu allt til leiksloka. 
Naumt var það þó því Sigurbjörg 
Jóhannsdóttir skaut í slá úr síð-
asta skoti leiksins þegar hún hefði 
getað jafnað leikinn.

„Við vorum ótrúlega nálægt því 
að taka stigið hérna. Heilt yfir 
fannst mér gríðarlega ósanngjarnt 
að tapa þessum leik.  Mér fannst 
við eiga skilið að fá eitt ef ekki 
bæði stigin úr þessum leik en ég 
er virkilega ánægður með liðið 
mitt. Þær sýndu gríðarlegan kar-
akter og styrk í leiknum,“ sagði 

Einar Jónsson, þjálfari Fram, í 
leikslok.

„Við fáum þvælu í 2 mínútur 
hérna í seinni hálfleik sem eru 
mjög dýrmætar og það fer mikil 
orka í það. Þegar ég segi þvælu í 2 

mínútur þá er ég að skamma sjálf-
an mig og leikmenn mína. Við 
eigum að halda betur haus. Þá 
hefðum við klárað þennan leik. Ég 
er mjög stoltur af liðinu mínu og 
fannst þær spila mjög vel en hund-

fúll yfir töpuðu stigi eða stigum.“
Stefán Arnarson, þjálfari Vals, 

var ánægður með stigin tvö. „Við 
spiluðum mjög góðan fyrri hálf-
leik en erum síðan sex mínútur 
færri í lok fyrri hálfleiks og þær 
komast inn í leikinn. Í stöðunni 19-
17 fáum við gott færi, klúðrum, 
fáum hraðaupphlaup og klúðrum 
og fáum mark í bakið. Við áttum 
að vera búin að klára þennan leik 
miklu fyrr.

Um vandræðin í sóknarleiknum 
segir Stefán: „Við erum með góða 
markvörslu og góða vörn og erum 
að vinna í þessu vandamáli. Þetta 
gerðist líka á móti Stjörnunni. Ég 
hef alltaf sagt að byrjunin gæti 
orðið þung fyrir Valsliðið en við 
eigum eftir að bæta okkur.“ 

„Það eru nýjar áherslur, nýir 
leikmenn og við byrjuðum svolítið 
seint að æfa. Þetta tekur tíma og 
því er ég fyrst og fremst ánægður 
með að taka tvö stig hér. Valsliðið 
mun gera betur í vetur.“ - gmi

Sautján markalausar mínútur komu ekki að sök fyrir Valsstúlkur í N1-deild kvenna í gær:

Valur hafði betur í toppslag gegn Fram

BARÁTTA Valsstúlkan Hafrún Kristjánsdóttir fær hér óblíðar mótttökur frá Framvörn-
inni. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FÓTBOLTI Fjórir leikir fóru fram í 
ensku úrvalsdeildinni í gær þar 
sem hæst bar að Sunderland gerði 
jafntefli við Arsenal og Manchest-
er United vann Blackburn.

Arsenal hefði getað skotist á 
topp deildarinnar með sigri gegn 
Sunderland á útivelli en jafntefli 
var niðurstaðan. Sunderland lék 
stífan varnarleik og reyndi að 
sækja hratt á Arsenal-vörnina 
þegar tækifæri gafst og það gekk 
bara nokkuð vel hjá knattspyrnu-
stjóranum Roy Keane.

Arsenal var miklu meira með 
boltann en náði ekki að opna vörn 
andstæðinganna með jafn bein-
skeyttum hætti og oft áður.

Það þurfti einhverja snilld til 
þess að brjóta leik liðanna upp og 
hún kom ef til vill úr frekar 
óvæntri átt þar sem Sunderland-
maðurinn Grant Leadbitter tók sig 
til rétt utan teigs og þrumaði bolt-
anum efst í markhornið á Arsenal-
markinu.

Cesc Fabregas var þó ekki tilbú-
inn að játa sig sigraðan og jafnaði 
leikinn í blálokin með góðu skalla-
marki og niðurstaðan jafntefli.

„Sunderland spilaði stífan varn-
arleik í níutíu mínútur og þetta 
var leikur sóknar á móti vörn 
allan tímann. Við vorum því 
miður ekki nógu ákveðnir til 
þess að bera sigur úr 
býtum,“ segir Arsene 
Wenger í leikslok.

Keane viðurkenndi 
að Sunderland hafi lagt 
höfuðáherslu á 
varnarleikinn og 
útskýrði ástæð-
una fyrir því í 
leikslok.

„Ef ég hefði haft 
allan minn leikmanna-
hóp til þess að velja úr 
þá hefði ég eflaust spil-
að meiri sóknarleik en 
ella en það var ekki 

tilfellið í þetta 
skiptið og ég 
reyndi því að 
nýta styrk 
okkar sem 
best,“ segir 
Keane.

Auðvelt hjá United
Vallaraðstæður voru erfiðar á 
Ewood Park-leikvanginum í gær 
vegna rigningar en Englands-
meistarar United létu það ekki á 
sig fá og unnu þar verðskuldaðan 
0-2 sigur gegn Blackburn.

Wes Brown kom United yfir 
með skallamarki þegar rúmur 
hálftími var liðinn af leiknum eftir 
sendingu frá Wayne Rooney. En 
Blackburn menn voru ósáttir með 
að markið hafi fengið að standa 
þar sem þeir töldu að Nemanja 
Vidic hefði brotið á markverðin-
um Jason Brown í aðdraganda 
marksins. 

Rooney sá svo sjálfur um að 

skora seinna mark United eftir 
rúman klukkutíma leik eftir góðan 
undirbúning Cristianos Ronaldo 
og þar við sat.

„Sjálfstraustið í liðinu var gott 
og að koma á þennan erfiða útivöll 
og vinna með þessum hætti er 
mikið afrek,“ segir Sir Alex Fergu-
son, knattspyrnustjóri United.

Paul Ince, knattspyrnustjóri 
Blackburn, var verulega ósáttur 
við dómara leiksins í leikslok.

„Ef dómari getur ekki séð svona 
atvik [meint brot Vidic á Brown] 
þá á hann að gera eitthvað annað 
en að vera dómari. Ég ætla samt 
ekki að segja að leikurinn hafi tap-
ast á því.“  omar@frettabladid.is   

Fabregas bjargaði stigi fyrir Arsenal
Stórliðin Arsenal og Manchester United voru í eldlínunni í ensku úrvalsdeildinni í gær. Arsenal mistókst að 
komast á topp deildarinnar og varð að sætta sig við jafntefli við Sunderland á meðan Englandsmeistarar 
Manchester United áttu ekki í miklum erfiðleikum gegn Paul Ince og lærisveinum hans í Blackburn.

MARKASKORARINN Rio 
Ferdinand fagnar hér 
markaskoraranum Wes 
Brown, sem á það til að 
læða inn marki við og 
við. NORDIC PHOTOS/GETTY

JÖFNUNARMARKIÐ Cesc Fabregas hefur betur í baráttunni við varnarmenn og markmann Sunderland og skorar 
hér jöfnunarmark Arsenal á leikvangi Ljóssins í gær. NORDIC PHOTOS/GETTY 

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen 
lék allan leikinn með Barcelona í 
6-1 stórsigri Katalóníurisans gegn 
Atletico Madrid á Nývangi í 
spænsku úrvalsdeildinni í gær.

Eiður Smári var frábær á 
miðjunni hjá Barcelona og 
skoraði meðal annars fimmta 
mark liðsins en yfirburðir 
Börsunga voru gríðarlegir í 
leiknum, sér í lagi í fyrri hálfleik. 

Þetta var klárlega besta 
frammistað liðsins síðan knatt-
spyrnustjórinn Pep Guardiola tók 
við stjórnartaumnum á Nývangi í 
sumar.  - óþ

Eiður Smári skoraði í gær:

Markaveisla á 
Nývangi

FÖGNUÐUR Eiður Smári, Lionel Messi 
og Andres Iniesta fagna einu af mörkum 
Barcelona í gær. NORDIC PHOTOS/GETTY
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar  Í næt-
urgarði, Pósturinn Páll, Friðþjófur forvitni, 
Disneystundin, Stjáni, Sígildar teiknimyndir, 
Gló magnaða, Fræknir ferðalangar, Lára og 
Sigga ligga lá.

11.05 Gott kvöld  (e)

11.55 Á faraldsfæti - Kambódía  (e)

12.30 Silfur Egils 

13.50 Saga Indlands  (3:6) (e) 

14.45 Hvað veistu? - Klapparistur  

15.15 Kínverskar krásir  (4:6) (e)

15.45 Meistaradeildin í handbolta 
karla  Bein útsending frá leik Hauka og Za-
porozhye frá Úkraínu. 

16.35 Táknmálsfréttir

16.45 Meistaradeildin í handbolta 
karla - seinni hálfleikur

17.30 Risto  (1:6) (e)

17.35 Tumi í kassanum  (e)

17.50 Risto  (2:6) (e)

18.00 Stundin okkar 

18.30 Spaugstofan  (e)

19.00 Fréttir

19.35 Veður

19.40 Svartir englar  (3:6) Íslensk 
spennuþáttaröð byggð á sögum eftir Ævar 
Örn Jósepsson.

20.30 Sunnudagskvöld með Evu 
Maríu  Eva María Jónsdóttir ræðir við Ragnar 
Kjartansson myndlistarmann. 

21.10 Stella í framboði  Gamanmynd frá 
2003 eftir Guðnýju Halldórsdóttur. 

22.35 Hringiða  (1:8) (Engrenages) 
Franskur sakamálamyndaflokkur.

23.25 Silfur Egils (e)

00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 P.S. 

10.00 Agent Cody Banks 2 

12.00 Rumor Has It 

14.00 P.S. 

16.00 Agent Cody Banks 2 

18.00 Rumor Has It 

20.00 So I Married an Axe Murderer 

22.00 Freedomland 

00.00 Inside Man 

02.05 House of Wax 

04.00 Freedomland 

06.00 Stealth 

08.10 Evrópumótaröðin í golfi Útsend-
ing frá Alfred Dunhill mótinu í golfi en mótið 
er hluti af Evrópumótaröðinni.

10.10 Spænski boltinn Útsending frá leik 
í spænska boltanum.

11.50 Spænski boltinn Útsending frá leik 
í spænska boltanum.

13.30 Evrópumótaröðin í golfi Bein út-
sending frá lokadeginum á Alfred Dunhill 
mótinu í golfi en mótið er hluti af Evrópu-
mótaröðinni.

16.30 Meistaradeild Evrópu Endur-
sýndur leikur úr Meistaradeild Evrópu í knatt-
spyrnu.

18.15 NFL deildin Magnaður þáttur þar 
sem hver umferð í NFL deildinni er skoðuð í 
bak og fyrir. Þeir Rich Eisen og Deion Sand-
ers skoða allar viðureignirnar og spá í spilin.

18.50 Spænski boltinn Bein útsending 
frá leik Real Madrid og Espanyol í spænska 
boltanum.

20.50 NFL deildin Bein útsending frá leik 
Denver Broncos og Tampa Bay í NFL deild-
inni.

23.50 Evrópumótaröðin í golfi Útsend-
ing frá Alfred Dunhill mótinu í golfi.

08.45 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Wigan og Middlesbrough. 

10.25 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Sunderland og Arsenal. 

12.05 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Blackburn og Man. Utd. 

13.45 Enska úrvalsdeildin Bein út-
sending frá leik Man. City og Liverpool í 
ensku úrvalsdeildinni. Sport 4. Chelsea - 
Aston Villa Sport 5. Tottenham - Hull Sport 6. 
Portsmouth - Stoke  Sport 3 kl 12.25. West 
Ham - Bolton Sport 3 kl 14.55. Everton - 
Newcastle

15.50 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Chelsea og Aston Villa.

17.30 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Everton og Newcastle.

19.10 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni 
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úr-
valsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræðing-
um. Allir leikirnir, öll mörkin og umdeildustu 
atvikin á einum stað.

20.20 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Hull City og Fulham.

22.00 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik West Ham og Bolton. 

23.40 4 4 2 

07.55 Vörutorg

08.55 Moto GP  (e)

13.10 Dr. Phil  (e)

13.55 Dr. Phil  (e)

14.40 Dr. Phil  (e)

15.25 What I Like About You  (e)

15.50 Frasier  (e)

16.15 America’s Next Top Model  (e)

17.05 Innlit / Útlit  (e)

17.55 How to Look Good Naked  (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. 

20.10 Robin Hood  (7:13) Bresk þátta-
röð fyrir alla fjölskylduna um hetjuna Hróa 
hött, útlagann sem rænir þá ríku til að gefa 
hinum fátæku. Hrói reynir að komast yfir 
plaggið sem sannar fyrirhugað landráð fóg-
etans. Hann leggur á ráðin með félög-
um sínum en svikarinn Allan gæti sett strik 
í reikninginn. Þegar Hrói áttar sig á því að 
Marian gæti verið í hættu verður hann að 
taka stóra ákvörðun.

21.00 Law & Order: Special Victims 
Unit  (8:22) Stabler og Beck rannsaka bíl-
slys þar sem tveir krakkar voru handjárnaðir 
í sendlabíl. Rannsóknin leiðir þau að fóstur-
foreldrum sem misnota börn og það und-
arlega er að börnin eru ekki öll ósátt við að-
farir fósturforeldranna. 

21.50 Swingtown  (8:13) Ögrandi þátta-
röð um makaskipti í rótgrónu úthverfi Chi-
cago á áttunda áratugnum. Trina heldur ár-
legt leikjapartí þar sem öll litlu leyndarmál 
veislugesta eru vísbendingar í leiknum.

22.40 CSI: Miami  (e)

23.30 30 Rock  (e)

00.00 The Eleventh Hour  (e)

00.50 Jay Leno (e)

01.40 Vörutorg

02.40 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Barney og 
vinir, Þorlákur, Blær og Kalli á þakinu. 

08.00 Algjör Sveppi 

09.30 Stóra teiknimyndastundin 

09.55 Ginger segir frá 

10.20 Bratz 

10.40 Ævintýri Juniper Lee 

11.05 Stuðboltastelpurnar 

11.30 Latibær (8:18) 

12.00 Hádegisfréttir

12.30 Neighbours 

12.50 Neighbours 

13.10 Neighbours 

13.30 Neighbours 

13.50 Neighbours 

14.15 Chuck (5:13) 

15.10 Two and a Half Men (15:24) 

15.40 Logi í beinni 

16.25 The Daily Show. Global Edition 

16.55 Oprah 

17.40 60 mínútur  

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.59 Íþróttir 

19.05 Veður 

19.10 Mannamál Sigmundur Ernir Rún-
arsson fær til sín góða gesti og fjallar um 
málefni líðandi stundar, menninguna og allt 
þar á milli á mannamáli.

19.55 Sjálfstætt fólk (3:40) Jón Ársæll 
Þórðarson heldur áfram mannlífsrannsókn-
um sínum í eftirlætisviðtalsþætti þjóðarinnar. 
Þátturinn er sá farsælasti í sögu Eddu-verð-
launanna en hann hefur þrisvar sinnum hlot-
ið þessi eftirsóttu verðaun. 

20.30 Dagvaktin (3:11) Framhald Næt-
urvaktarinnar sem sló rækilega í gegn í fyrra-
vetur og varð vinsælasta, leikna, íslenska 
þáttaröðin sem sýnd hefur verið á Stöð 2. Í 
Dagvaktinni liggja leiðir þremenninganna af 
næturvaktinni saman á ný fyrir einskæra til-
viljun. Svakalegt uppgjör þeirra á milli verður 
óhjákvæmilegt.

21.05 Flood (1:2) 

22.40 The Tudors (10:10) 

23.30 60 mínútur 

00.15 Hotel Babylon (8:8) 

01.10 Mannamál 

01.50 Gacy 

03.20 I‘m Not Scared 

05.05 Dagvaktin (3:11) 

05.35 Fréttir 

12.15 Valið endursýnt efni liðinnar 
viku  Sýnt á klst. fresti til 12.15 daginn eftir.

N4 Sjónvarp Norðurlands 
Digital Ísland rás 15

14.55 West Ham - Bolton, 
BEINT   STÖÐ 2 SPORT 3

15.45 Haukar - Zaporozhye, 
BEINT, SJÓNVARPIÐ

20.00 Dresden Files 
  STÖÐ 2 EXTRA

20.10 Robin Hood   SKJÁREINN

20.30 Dagvaktin   STÖÐ 2

> Connie Nielsen
 „Ég furða mig á því hvað kven-
mannshlutverk í kvikmyndum eru 
klisjukennd. Að við skulum enn 
þá aðeins sjá konur sem ástkonur 
eða mæður er skammarlegt.“ 
Nielsen er dönsk en hún leikur 
nýju lögreglukonuna Dani Beck í 
þáttunum Law & Order: SVU sem 
er sýndur á Skjáeinum í kvöld. 

Það er nú ljóta ástandið í velsæmismálum hins 
vestræna heims þegar listamenn, til að mynda 
hljómsveitin Warrant, sem átti nokkrum vinsæld-
um að fagna í kringum 1990, hafa ekki frelsi til 
þess að fjalla um sín hjartans mál í listsköpun 
sinni.

Yrkisefni piltanna í Warrant var kynlíf í öllum 
sínum fjölbreytileika, fyrst og fremst og nokk-
urn veginn eingöngu. Sem væri svosem ekkert 
vandamál ef þeir hefðu ekki jafnframt stefnt tón-
list sinni inn á vinsældamarkaðinn. Opinská og hispurslaus kynlífs-
umræða og vinsældapopp hafa ekki farið vel saman fram til þessa, 
heldur hefur þótt vænlegra að tala undir rós um þessi viðkvæmu 
málefni. Blessunarlega voru meðlimir Warrant færir í þeirri list; má 
einna helst sjá þess merki í myndbandinu við lagið Cherry Pie, sem 
naut vægra vinsælda snemma á tíunda áratugnum.

Lagið fjallar, í hnotskurn, um löngun söngvara Warrant til þess að 
leggja stund á kynlíf með föngulegum kvenmanni. Hann er búinn 

að miða út tiltekinn kvenmann sem hann hefur 
áhuga á og leggur ýmislegt á sig til þess að veiða 
hana í net sín. Ekkert af þessu er sagt berum 
orðum, á yfirborðinu fjallar texti lagsins þvert á 
móti um iðkun hafnabolta annars vegar og bakstur 
hins vegar. Aftur á móti fá glöggir áhorfendur tæki-
færi til að spreyta sig í túlkun myndefnis við áhorf 
myndbandsins og er ljóst frá fyrsta augnabliki þess 
að þeir sem hafa opinn huga fá meira út úr reynsl-
unni en þeir sem eru bókstaflega þenkjandi. Fyrir 

það fyrsta er konan sem söngvarinn girnist svo mjög tvífari hans. 
Það má hreinlega vart á milli sjá hvort þeirra er hvort, sem segir að 
sönnu sitt um þær útlitskröfur sem gerðar voru til karlmanna á þess-
um tíma. Að auki stikar konan um í myndbandinu og sprautar vatni 
(vonar maður) á hljómsveitarmeðlimina úr stærðarinnar slöngu. 
Síðast en ekki síst er eftirminnilegt skotið þar sem fagurlega mótuð, 
þríhyrnd sneið af kirsuberjaböku tekst á loft og lendir snyrtilega í 
kjöltu konunnar. Þetta kallar maður að fara fínt í hlutina. 

VIÐ TÆKIÐ VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR UM BAKSTUR

Sneitt hjá vanda tjáningarhafta



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

10.00 DR Update - nyheder og vejr  10.10 Boxen  
10.25 SPAM 2008  10.45 Skum TV  11.00 Angora 
by night  11.20 Family Guy  11.45 Gudstjeneste 
i DR Kirken  12.30 HåndboldSøndag I  13.50 
HåndboldSøndag II  15.30 Bamses Billedbog  
16.00 De store katte  16.30 TV Avisen med Sport  
17.10 Hvor kragerne vender  18.00 Sommer  
19.00 21 Søndag  19.40 SportNyt med SAS liga  
19.55 Columbo  21.20 Stor ståhej for ingenting  

10.00 Norge rundt  10.25 Å, for en bursdag!  11.55 
Ut i naturen  12.20 Ellens 100 år  12.50 Himmelblå  
13.35 Kvitt eller dobbelt  14.35 Fredskrigeren  
15.30 Åpen himmel  16.00 Kometkameratene  
16.30 Newton  17.00 Søndagsrevyen  17.45 
Sportsrevyen  18.05 Himmelblå  18.50 Nils og 
Ronny på vannvogna - en reise i blåkorsland  19.20 
Kaptein Corellis Mandolin  21.25 Kveldsnytt  21.45 
EM rallycross  22.45 Rally-VM 2008  23.35 Norsk 
på norsk jukeboks  

10.00 Lilla Melodifestivalen 2008  11.45 Sixties  
12.15 Debatt  13.00 Toppform  13.30 Videokväll 
hos Luuk  14.00 Last Night of the Proms 2008  
15.00 Rally-VM  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 Solen  21.10 Byss  
21.25 Five days  

15.30 Hollyoaks (26:260) 

15.55 Hollyoaks (27:260) 

16.20 Hollyoaks (28:260) 

16.45 Hollyoaks (29:260) 

17.10 Hollyoaks (30:260) 

18.00 Seinfeld 

18.30 Seinfeld 

19.00 Seinfeld  

19.30 Seinfeld  

20.00 The Dresden Files (8:13) Harry 
Dresden er enginn venjulegur maður, hann 
er galdramaður og notar hæfileika sína við 
að upplýsa sakamál. Harry á sér dökka for-
tíð en hefur nú ákveðið að nýta sér reynsl-
una til góðs.

20.45 Twenty Four 3 (19:24) Kim býður 
sig fram til að leika dóttur Saunders, CTU 
eltir uppi sýkta manninn sem slapp af hót-
elinu og Palmer forseti fær næstu skipun frá 
Saunders.

21.30 Happy Hour (8:13) 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 My Boys (3:22) 

22.25 Næturvaktin (1:13) (e) 

22.50 Næturvaktin (2:13) (e) 

23.15 Seinfeld 

23.40 Seinfeld 

00.05 Seinfeld 

00.30 Seinfeld 

00.55 Sjáðu Ásgeir Kolbeins 

01.20 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-
an TV 

10.00 Animal Hospital  10.30 Animal Hospital 
 11.00 Vanity Fair  12.00 Vanity Fair  13.00 One Foot 
in the Grave  13.30 One Foot in the Grave 14.00 
One Foot in the Grave 14.30 Rick Stein’s Food 
Heroes 15.00 Rick Stein’s Food Heroes  15.30 Rick 
Stein’s Food Heroes  16.00 Model Gardens 16.30 
Model Gardens 17.00 Trouble At The Top Special  
17.40 I’ll Show Them Who’s Boss 18.20 I’ll Show 
Them Who’s Boss 19.00 Around the World in 80 
Days 20.00 Around the World in 80 Days 21.00 
On My Feet Again  22.00 Phobias 23.00 Around 
the World in 80 Days 

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
07.05 Morgunandakt
08.00 Morgunfréttir
08.05 Ársól
09.03 Lárétt eða lóðrétt
10.05 Veðurfregnir
10.15 Mitt nafn er Steinn Steinarr, skáld. Ég 
kvaðst á við fjandann
11.00 Guðsþjónusta í Grindavíkurkirkju
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Ísland og Evrópusambandið
14.00 Útvarpsleikhúsið: Dauði trúðsins
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
21.10 Orð skulu standa
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Í söguferð um Brasilíu
23.00 Andrarímur
00.07 Næturtónar

▼

Leiðtogar stjórnarandstöðunnar 
verða viðmælendur Sigmundar Ernis 
í Mannamáli og ræða um efnahags-
vanda þjóðarinnar. Ólafur Ísleifsson 
prófessor gefur einnig sína greiningu 
á vandanum. Þá mun Dr. Gunni, 
nýr menningarrýnir þáttarins, rýna í 
íslenskt sjónvarpsefni og Mikael Torfa-
son les þjóðinni hressilegan pistil. 
Þátturinn er í opinni dagskrá. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Mannamál - NÝTT
Stöð 2 kl. 19.10

▼

Verulega spennandi, glæný 
framhaldsmynd í tveimur 
hlutum sem vakið hefur 
mikla athygli og óhug, eink-
um fyrir það hversu skugga-
lega raunsæ hún er. Hvað 
ef hið ómögulega gerist? Ef 
stormur aldarinnar skellur á 
London einmitt þegar það er 
háflóð? Þessi stórslysamynd 
lýsir á mjög spennandi hátt 
afleiðingum þess sem yrði við 
gríðarlegt flóð. Seinni hlutinn 
verður sýndur annað kvöld.  

STÖÐ 2 KL. 21.05

Flood - framhaldsmynd 
mánaðarins 
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„Þetta hefur verið í undirbúningi 
í fjóra til fimm mánuði og er nú 
loks að fara af stað,“ segir Svali, 
útvarpsmaðurinn góðkunni af FM 
957. En hann ætlar að hleypa af 
stokkunum heimasíðu tileinkaðri 
mótorsporti af öllum stærðum og 
gerðum. Heimasíðan hefur enn 
ekki fengið nafn en ætti að verða 
nefnd á allra næstu dögum. Aðal-
málið verður einföld bílaleit þar 
sem menn geta fundið bíla, mót-
orhjól og fjórhjól sem eru til sölu, 
bæði hér á landi og erlendis. Og 
verður vefurinn keyrður samfara 
bílasolur.is. 

Útvarpsmaðurinn er sjálfur 
annálaður áhugamaður um bíla 
og tryllitæki og því voru hæg 
heimatökin og hann hyggst 
krydda vefsíðuna með nokkrum 
skemmtilegum aukahlutum. „Við 
ráðgerum að menn geti komið sér 

upp sínu eigin heimasvæði og sett 
inn myndir og myndskeið af sjálf-
um sér þannig að það verður ein-
hvers konar youtube-stemning 
sem svífa mun þarna yfir vötn-
um,“ útskýrir Svali sem telur 
þetta löngu tímabært enda séu 
mótorsportgreinar á borð við For-
múlu 1 með eindæmum vinsælar 
hér á landi. 

Svali verður síðan sjálfur nokk-
uð áberandi á síðunni því samfara 
bílaleit, fréttum og myndböndum 
verður einnig boðið upp á „net-
þætti“ þar sem hann hyggst flytja 
tíðindi af mönnum, málefnum og 
ökutækjum.  - fgg

HVAÐ SEGIR MAMMA?

„Ég er ótrúlega stolt af honum. 
Frá því að hann byrjaði að tala 
bauðst hann til að syngja fyrir 
gesti þegar þá bar að garði og 
það vakti alltaf mikla lukku. Ég 
hef fulla trú á honum og það 
eru alveg hreinar línur að hann 
á eftir að meika það, strákur-
inn.“ 

Guðrún Bergmann, móðir Inga Arnar 
Gíslasonar, sem tekur upp sína fyrstu 
plötu í San Francisco.

Hvað er að frétta? Bara allt gott. Gæti ekki verið 
betra. Lífið er yndislegt. 
Augnlitur: Brúnn.
Fæðingardagur: 5. janúar 1983.
Starf: Blómasali í Ísblómum og vaktstjóri á Svarta 
kaffi. 
Fjölskylduhagir: Ég er gift besta manni í heimi, 
honum Sigurði Þór Þórssyni. 
Hvaðan ertu? Ég er vel blönduð tegund. Faðir minn 
er Króati og móðir mín er íslensk. 
Ertu hjátrúarfull? Upp að vissu marki er ég það. Ég 
bölva til dæmis svörtum köttum sem hlaupa í veg 
fyrir mig, og er ekki hrifin þegar speglar brotna.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Dagvaktin er mesta 
snilld fyrr og síðar. Ég er líka smá háð Desperate 
Housewives, America‘s Next Top Model og Friends. 
Uppáhaldsmatur: Kjúklingur a la mamma stendur 
upp úr.  

Fallegasti staðurinn: Giftingarstaðurinn 
okkar Sigga, Porto Ruz í Slóveníu. 
iPod eða geislaspilari: Ég er algjörlega 
tækni-hemluð. Fékk svaka fínan iPod 
sem tók mig mánuð að læra á og svo 
týndi ég græjunni um leið og ég var 
farin að kunna á hana!
Hvað er skemmtilegast: Mér finnst 
skemmtilegast að vera með Sigga. Svo 
er gaman í bootcamp og að horfa á 
landsliðið í handbolta. 
Hvað er leiðinlegast: Ekki neitt. Mér 
finnst allt alveg geðveikt skemmtilegt. 
Helsti veikleiki: Ég er alltof viðkvæm. 
Helsti kostur: Ég er geðveikt fyndin, að 
eigin sögn. Annars er ég líka jákvæð og 
fer ekki í fýlu. 
Helsta afrek: Þegar ég var fjórtán ára 

spilaði ég handbolta með Breiðablik og 
við unnum aldrei. Mitt helsta afrek 
verður sem sagt að vera þegar við 
unnum okkar fyrsta (og eina) leik, 
á móti HK, og ég skoraði alveg tíu 

mörk. 
Mestu vonbrigðin: Ég tók þátt 
í Landsbankahlaupinu þegar ég 
var 10 ára og tapaði. 

Hver er draumurinn: Að fjölskyld-
an haldi heilsu og „world peace“. 

Hver er fyndnastur/fyndnust: 
Auður Ósk æskuvinkona mín er 
fyndnust og Pétur Jóhann Sigfús-
son er fyndnastur. Mér finnst að 

þau ættu að gifta sig, ég væri alltaf 
í heimsókn! Siggi minn, þú ert líka 
svaka fyndinn. 

HINHLIÐIN EVA RUZA MILJEVIC BLÓMASALI

Tapaði í Landsbankahlaupinu

5. janúar 1983

ANNALÁÐUR BÍLAÁHUGAMAÐUR
Svali hefur lengi haft mikinn áhuga á 
tryllitækjum og hefur stofnað heimasíðu 
til að svala áhuga sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FM-Svali verður Bíla-Svali

„Það er allt á blússandi siglingu 
hjá okkur,“ segir Jónína Lárus-
dóttir, konan að baki framtakinu 
Ein-stök-brjóst. Hún mun efna til 
ljósmyndasýningar með 100 
svarthvítum myndum eftir Írisi 
Jóhannsdóttur ljósmyndara. 
Fyrirsæturnar eru konur á öllum 
aldri, með alls kyns brjóst, sem 
hafa boðið sig fram til að fækka 
klæðum að ofan og sitja fyrir í 
þágu verkefnisins. Ágóði af 
seldum myndum mun renna til 
tækjakaupa fyrir brjóstakrabba-
meinsleit.

Sýningin mun fara fram í 
verslunarmiðstöðinni Glæsibæ, 
þar sem hún leggur undir sig 200 
fermetra iðnaðarrými. Hún 
verður opnuð 25. október 
næstkomandi og sama dag 
verður haldið uppboð á listaverk-
um sem listamenn hafa gert og 
gefið verkefninu. Ágóði af sölu 
þeirra mun renna til sama 
markmiðs. Viku fyrir opnun 
sýningarinnar fara svo bolir 
merktir verkefninu í sölu í 10-11-
búðunum. „Konurnar sem sitja 
fyrir eru samt algjör- lega 
hetjurnar í þessu 
að mínu mati. 
Þetta hefði 
aldrei verið 
hægt nema fyrir 
tilstilli þeirra,“ 
segir Jónína 
þakklát. 

Í næstu viku 
mun síðan 
www.brjost.is  
fara í loftið, 
þar sem 
áhugasamir 
geta kynnt 
sér verkefn-
ið nánar.  - sun

Fyrirsæturnar 
eru hetjurnar

BLÚSSANDI 
SIGLING 
Verkefni Jónínu 
Lárusdóttur, 
Ein-stök-brjóst, 
hefur gengið 
afar vel og 
hafa 90 konur 
þegar komið í 
myndatöku.

„Þetta er langstærsta verkefni 
sem ég hef komið nálægt. Risa-
vaxið. Fyrst var verið að tala 
um 25 milljóna dollara mynd í 
framleiðslu en nú, á þessu 
stigi, er verið að tala um 40 til 
60 milljóna dollara mynd. Og 
gæti stækkað. Þetta er risa-
dæmi,“ segir Baltasar 
Kormákur.

Búið er að ganga frá því að 
framleidd verði Hollywood-

mynd sem tekin verður að mestu 
leyti á Íslandi. Baltasar mun leik-

stýra en myndin er gerð eftir 
handriti sem hann hefur unnið að, 
leynt og ljóst, ásamt Ólafi Egils-
syni. Upphaflega stóð til að byggja 
handritið á Njálu en það hefur 
þróast í þá átt að handritið byggir 

á minnum úr Íslendingasögum. 
Vinnutitillinn er Saga. „Við höfum 
kynnt þetta vestan hafs sem svona 
spagettí-western-viking-movie.

Her manna mun leika í þessu. 
Gríðarlega mannmörg mynd og 
stór. Herir og eltingaleikur 40 til 
50 manna gengja um hálendi 
Íslands og allur pakkinn,“ segir 
Baltasar sem kallar ekki allt 
ömmu sína. Þó segist hann hálf 
feiminn við verkefnið því svo 
mjög hefur það vaxið í höndunum 
á honum, ekki síst vegna áhuga 
samstarfsmanna hans. Framleið-
endur eru þeir hinir sömu og fram-
leiða mynd hans Inhale sem áður 
hét Run for Her Life, 26 Film, en 
Michelle Chydzik Sowa er nú 
stödd hér á landi. Á föstudag fóru 

þau Baltasar í þyrlu yfir allt 
hálendið að skoða væntanlega 
tökustaði. Þá er fyrirhugað að enn 
stærri hákarlar í kvikmyndafram-
leiðslu muni koma að verkefninu 
en ótímabært er að upplýsa um 
það á þessu stigi.

Baltasar er ekki bara að tala um 
stærsta verkefni sem hann hefur 
komið nálægt heldur langstærsta 
verkefni sem Ísland hefur nokkru 
sinni komist í tæri við: Tökutíma-
bilið er sex mánuðir en sagan ger-
ist að vetri til, vori og sumri. Sex-
tíu milljónir dollara nú (þegar 
þetta er skrifað) þýða 6,6 milljarð-
ar í íslenskum krónum. Sem er 
ekki lítil innspýting fyrir kvik-
myndageirann á Íslandi og reynd-
ar allt efnahagslífið.

„Jájá, þetta færi allt í gegn hér. 
Svo er áhugavert að þetta tengist 
menningarsögu okkar,“ segir 
Baltasar sem hefur lagt á það ríka 
áherslu að myndin verði tekin hér 
á landi. Íslenskir leikarar munu 
koma við sögu, hugsanlega í stóru 
hlutverki írsks þræls og papar 
verða einnig sjáanlegir. Fram-
leiðendur myndarinnar vildu 
hefja tökur strax næsta sumar en 
Baltasar vill gefa sér betri tíma 
þó að handritið sé svo gott sem 
tilbúið. „Ólafur kemur með mér 
til Los Angeles til að klára það. 
Annars er handritið í stöðugri 
vinnslu. Handritsvinnu lýkur 
ekki fyrr en við síðasta tökudag,“ 
segir Baltasar Kormákur.

 jakob@frettabladid.is

BALTASAR KORMÁKUR: LANGSTÆRSTA VERKEFNI SEM ÉG HEF KOMIÐ NÁLÆGT

Sjö milljarða bíómynd tekin á Íslandi

LEITAÐ AÐ TÖKUSTÖÐUM FYRIR VÍKINGAMYND
Baltasar Kormákur og Michelle Chydzik framleiðandi skoðuðu hálendi Ís-
lands en þar munu stór gengi víkinga fara um í langstærstu mynd sem Ís-
lendingar hafa komist í tæri við. Leikstjórinn og framleiðandinn voru átta 
tíma samfellt í þyrlu og fóru yfir hálendið í leit að tökustöðum.
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GÓÐAN DAG!

Varsjá   

Bologna

Barcelona

Alicante

Reykjavík

París

Kýpur

Berlín

Akureyri

Genf

Friedrichshafen

Kaupmannahöfn

Kraká

Billund

Evrópa

Ísland

Eindhoven

Frankfurt Hahn

Basel

Stokkhólmur
Gautaborg

Álaborg

London

 www.icelandexpress.is
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A 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

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!

Bologna
Barcelona
Alicante
Berlín
Genf
London
Kýpur
Stokkhólmur
Gautaborg
Álaborg

Billund
Kaupmannahöfn
Eindhoven
Varsjá
Kraká
Frankfurt Hahn
Friedrichshafen
París
Basel

Við erum byrjuð að plana 
næsta sumar

Tveggja manna herbergi 
á kr. 5.000 nóttin

Svefnpokapláss   
kr. 1.500 nóttin

Gesthús Dúna

Gesthús Dúna - Suðurhlíð 35 - 105 Reykjavík 
Pantanir:  588-2100  /  duna@islandia.is

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

Í dag er sunnudagurinn 
5. október, 278. dagur ársins.

Ég verð að játa það að ég varð 
hálfskelkuð og óttaslegin til 

að byrja með eins og gengur og 
gerist þegar einhver verður fyrir 
áföllum. En nú er bara uppi á mér 
typpið, kæri sáli. Þótt ótrúlegt 
megi virðast.

ÞAÐ er nefnilega eins og ein-
hver ljái mér æðri kraft þegar 
örlögin ota mér á hólminn með 
þeim orðum að nú sé að duga eða 
drepast. Þá verða hlutirnir spenn-
andi.

JÁ, sáli minn, spennandi því þá 
rennur upp sá tími að menn verða 
ekki dæmdir af skala hégómans 
því nú á að athuga úr hverju 
menn eru gerðir. Takmark stjórn-
málamanna verður æðra en svo 
að ná því að ganga í augun á kjós-
endum. 

FÓLK verður meðvitað um það 
að atburðarásin sem komin er af 
stað hverfur þeim aldrei úr 
minni. Hvert andartak verður 
dýrmætt. Hjartað tekur kipp 
þegar ég sé  fólk ganga fram af 
vaskleika eins og Steingrímur 
rauði gerði í sinni opnunarræðu á 
þessu þingi. Eða þegar Þorgerður 
hin fagra segir fyrrverandi yfir-
manni sínum að hafa sig hægan í 
stað þess að vera með upphlaup á 
túni sem tilheyri honum ekki 
lengur. Ég kætist og minnist þess 
að hæfni skipstjórans kemur í 
ljós í brælunni. 

ÉG er nefnilega ekkert venjuleg 
þjóð, kæri sáli. Þér væri hollt að 
minnast þess að þegar hér tíðk-
uðust hin breiðu spjótin þá höfðu 
menn uppi spakmæli og jafnvel 
gamanyrði meðan ódauðleg sálin 
lak út um munnvikin. 

JÁ, sáli minn, ég sagði að það 
væri uppi á mér typpið enda 
hefur það aldrei verið tengt gengi 
krónunnar. Sem betur fer því ég 
veit satt að segja ekkert um það 
hver gengis vísitalan verður 
næstu misserin. Um hina nátt-
úrulegu gengisvísitölu þykist ég 
þó vita nokkuð meira. Því víst er 
að manndóm hef ég mikinn, kapp 
hefur mig aldrei skort, gaman-
semi á ég nóga en það er afar 
dýrmætt á tímum sem þessum. 
Svo hef ég blessunarlega mikið 
af náungakærleika og brjóstviti. 

ÁSTANDIÐ á mörkuðum er ein-
mitt þannig nú um mundir að 
þessir mannkostir mínir eiga 
eftir að rjúka upp … og typpið 
með.

Kæri sáli!

7.49 13.06 18.41
7.36 13.01 18.23


