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FASTEIGNIR

Reynir eftir bestu getu
að fylla fataherbergið

- Föstudaga

Björt stofa og svalir
til suðausturs

,

/ www.p atti.is

frá 9 til 18 og
Laugardaga

frá 11 til 16

Blóðþrýstingsmæli

Boso-medistar
Blóðþrýstingsmælir

Tilboðsverð:

Verð áður:

S

r

á úlnlið.

5.900 kr. stgr.

7.080 kr.

Einfaldur í notkun.
Geymir 30 mælingar
í minni.
Skjár sýnir þrjú
gildi
púls, efri og neðri samtímis:
mörk.
Hlífðarbox fylgir
með.

ATA R N A

• heimili

verð áður 219.900

2 / s: 557 9510

: Mánudaga

HÚSIN Í BORG
INNI

Sérblað um fasteignir
Sara er svo

sannarlega

ánægð með

fataherberg
ið sitt og treður

öllu sem hún

Sérherberg
i fyrir

Í MIÐJU BLAÐSINS

getur inn í

það.
FRÉTTABLAÐIÐ/A

RNÞÓR

öll fötin

Fataherbergi
eins og sjá
má í ýmsum
óskalista margra
bíómyndum
ungra kvenna.
sem höfða
Sara Marti
eiga til kvenþjóð
„Það er draumur
Guðmundsdóttir
arinnar eru
hverrar st
að eig f
fékk é
ofa l
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MÁNUDAGUR
Á réttri hillu
í lífinu
Steinþór Skúlason,
forstjóri SS, er fimmtugur í dag.
TÍMAMÓT 16

Leigusalinn stakk af
Halla Vilhjálms er enn
heimilislaus í London.
Leigusalinn flúði
land og stal tryggingarfé hennar.
FÓLK 26

Reiðareksstefnan
„Þetta er „heldur-þann-verstaen-næstbesta“-syndrómið sem
stjórnmálasagan geymir ýmis
dæmi um“, skrifar Guðmundur
Andri Thorsson.

HÖRÐUR TORFASON

hugleiðingum?

Eru breyngar
í vændum?
Þaru hentug
ra húsnæði?
Vantar stærra
húsnæði?
Sími söluman

Slapp naumlega
úr morðtilraun

na er 535 1000
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Öruggir árf
esngakosr

Húsið er staðsett

• Atvinnufasteignir
í öllum stærðum
• Erum með
árfesta

Hað samband
við
og fáið nánari sölumenn okkar
upplýsingar.

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

20. október 2008 — 287. tölublað — 8. árgangur
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R KASSA

R sem hægt er
geyma alls konar
að
dót í geta lífgað
upp á heimilið.
ugt getur verið
Sniðað skreyta kókkassa
með litum,
eða aðra litla
límmiðum eða
kassa
veggfóðri og
gripakassa.
nota sem dýr-

S: 590 7600
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teignum
la • Atvinnuhús

ð

á sjávarlóð

í friðsælum

botnlanga.

Einbýli í veðr

Húsið, sem er
352,1 fermetri
að stærð, er
staðsett á sjávarlóð innarlega
í friðsælum
og
fjölskylduvænum
botnlanga.
Eignin hefur
nánast öll verið
gerð upp að
innan
árum með góðri á síðustu
útkomu.
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honum
Þar er einnig
etlögð svefnherb eru þrjú parkað ganga
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með svölum
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baðherbergi
s, og
með útgengi
í garð er
með baðkari,
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Krassandi ævisaga á leiðinni
FÓLK 26

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

Orkusölusamningur í óvissu
Viljayfirlýsing Landsvirkjunar og Alcoa um raforkusölu vegna álvers á Bakka rennur út eftir tíu daga.
Heimildir herma að Alcoa skoði að hverfa frá samkomulagi um skiptingu kostnaðar við tilraunaboranir.
IÐNAÐARMÁL Alcoa, eigandi Fjarðaáls, íhugar að taka ekki þátt í
kostnaði við tilraunaboranir við
Þeistareyki og Kröflu, samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins. Fari
svo er bygging álvers á Bakka í
uppnámi. Forsvarsmenn Alcoa á
Íslandi og Landsvirkjunar segja
samningaviðræður í fullum gangi
um raforkusölu og hafna því að
álrisinn hafi gefið í skyn að hugsanlega verði hætt við að taka þátt
í kostnaði við boranirnar.
Samningaviðræður standa yfir
á milli Landsvirkjunar og Alcoa
um raforkusölu og Landsnets um
orkuflutning.
Viljayfirlýsing
gerir ráð fyrir að niðurstaða verði
fengin ekki seinna en um mánaða-

mót. Heimildir Fréttablaðsins
herma að snuðra sé hlaupin á
þráðinn vegna þess að Alcoa íhugi
að taka ekki þátt í kostnaði við tilraunaboranir við Þeistareyki og
Kröflu.
Friðrik Sophusson, forstjóri
Landsvirkjunar, býst við að Alcoa
skili sínum hugmyndum á allra
næstu dögum. „Ég get ekki staðfest að þeir hyggist draga sig út
úr samkomulagi um dreifingu
kostnaðar við tilraunaboranir. En
það gildir um Alcoa eins og öll
önnur fyrirtæki að menn reyna að
hægja á sér í þessu ástandi sem
nú er.“
Friðrik segir að viljayfirlýsing
um raforkusölu hafi verið fram-

lengd til næstu mánaðamóta, en
hafi upphaflega átt að liggja fyrir
í september. „Í yfirlýsingunni
felst að við þurfum að fá niðurstöðu fyrir þann tíma, því annars
dettur samkomulagið úr gildi.“
Tómas Már Sigurðsson, forstjóri Alcoa á Íslandi, tekur í sama
streng. „Við erum einfaldlega að
vinna saman að þessum samningi
og kostnaðardreifing við boranir
er eitt atriði af mörgum.“ Tómas
segir að áform Alcoa um að reisa
álver á Bakka standi óbreytt.
Samkomulag um kostnaðardreifingu (cost sharing agreement) snýst um að sá sem muni nýta
orku frá virkjunum sem verða
byggðar fyrir norðan taki þátt í

Í DAG 14

Viðræður eru
langt komnar

Haukar
lögðu eitt
sterkasta handboltalið heims að velli á
Ásvöllum í gær.
ÍÞRÓTTIR 22

VEÐRIÐ Í DAG
1
2
2

2

HVASST Í dag verða norðan 10-20
m/s, hvassast með ströndum og
austan til. Snjókoma eða él norðan
til og austan en yfirleitt bjart með
köflum syðra og úrkomulaust. Hiti
0-5 stig að deginum, mildast syðst.
VEÐUR 4
72,34%

Fréttablaðið

Morgunblaðið

33,47%

Fréttablaðið
é b
bl ði err með 116
116%
bl
meiri lestur en M
Morgunblaðið.

- shá

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn:

Frábær sigur

1

kostnaði við rannsóknir, gegn skilmálum um endurgreiðslu síðar.
Slíkt samkomulag var í gildi á
milli framkvæmdaaðila vegna
Kárahnjúkavirkjunar.
Alcoa, sem er stærsti álframleiðandi Bandaríkjanna, ætlar að
skera niður framleiðslu vegna
minnkandi eftirspurnar og verðlækkunar á áli af völdum efnahagsþrenginga í heiminum. Hagnaður Alcoa á þriðja ársfjórðungi
minnkaði um 52 prósent. Gert er
ráð fyrir að mun rólegra verði á
álmarkaði en undanfarin ár, allt
fram til ársins 2010. Verð á áli
hefur fallið um á fjórða tug prósenta á síðutu tveimur mánuðum.

BOÐIN VELKOMIN HEIM Móttökurnar voru svo tilfinningaþrungnar þegar Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar,

gekk inn á flokksfund í gær að hún komst við. Ingibjörg Sólrún þakkaði kveðjur og hlýjar móttökur. Rannveig Guðmundsdóttir
afhenti blómvönd og íslenskt konfekt og bauð hana velkomna heim. Sjá síðu 2
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON

EFNAHAGSMÁL Björgvin G.
Sigurðsson viðskiptaráðherra
segir að vinnan með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, IMF, hafi
verið komin svo langt í gær að
farið var yfir skilyrði, kosti og
galla, og hvernig hugsanlegt
samkomulag myndi líta út.
„Við erum á því að það verði
að skoða til hins ítrasta hvort
þetta sé ekki leiðin út úr vandræðunum að hluta til, í sátt við
alþjóðasamfélagið, og ég er á
þeirri skoðun að við þurfum að
klára það hratt og vel,“ sagði
hann eftir flokksfund Samfylkingarinnar á Grand hóteli í
Reykjavík í gær.
Sex ráðherrar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar voru á
nánast stöðugum fundum í gær
og var fjallað um viðræðurnar
við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn.
Björgvin sagði að það mál yrði
klárað á næstunni, jafnvel í dag,
en það ætti þó eftir að koma
betur í ljós.
- ghs/sjá síðu 4

Dálkahöfundur The New York Times um Ísland og alþjóðlegu fjármálakreppuna:

Kjarni hnattvæðingarinnar
EFNAHAGSMÁL „Hver vissi að Ísland
væri bara vogunarsjóður með jöklum?“ Svona byrjar Thomas L. Friedman, þekktur dálkahöfundur New
York Times, pistil sem hann birti
um helgina undir yfirskriftinni
„The great Icelandic meltdown“,
eða „Hið mikla hrun Íslands“.
Í pistlinum rekur Friedman útrás
íslensku bankanna frá því þeir voru
einkavæddir og hvernig fór fyrir
þeim þegar sá alþjóðlegi millibankalánamarkaður sem þeir höfðu
gert út á lokaðist og hvaða afleið-

ingar þrot íslensku bankanna hefur
haft á þá aðila í Bretlandi sem
geymdu fé á hávaxtanetreikningum
þeirra.
„Íhugið þetta: Einhver fasteignalánabraskari í Los Angeles veitir
undirmáls-„lygalán“ til fólks sem
ekki hefur neitt lánstraust svo að
það geti keypt sér húsnæði í SuðurKaliforníu. Þessi vafasömu fasteignalán eru síðan hnattvædd í
gegnum hið alþjóðlega bankakerfi
og, þegar þau fúlna, verða þau til
þess að bankar hætta að lána hver

Kaffirjómi í
nýjum umbúðum

öðrum, hræddir um að eignir annarra banka séu eitraðar líka. Lánsfjárkreppan skellur á Íslandi, sem
hafði farið á sitt eigið lánafyllirí. Á
meðan hafði lögreglan á Norðimbralandi á Englandi sett afgangsrekstrarfé sitt inn á íslenskan bankareikning og núna, þegar þessir reikningar
hafa verið frystir, verður hún að
draga úr eftirliti í umdæminu um
helgina. Hér sést kjarnasannleikur
hnattvæðingarinnar: Við erum öll
tengd og enginn hefur stjórn á
neinu.“
- aa

Frábær út í kaffið og til
matargerðar.

Allt sem þú þarft...

...alla daga

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18–49 ára. Könnun Capacent í maí–júlí 2008.
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Níu karlmenn réðust á tvo lögreglumenn í Hraunbænum um helgina:

Vesturberg í Reykjavík:

Skurður á höfði og áverkar

Eldur kviknaði
í fjölbýlishúsi

LÖGREGLUMÁL Níu karlmenn réð-

Dröfn Ösp, er gott slúður í LA?
„Slúðrið í LA er svona la la.“
Slúðurdrottningin Dröfn Ösp Snorradóttir,
sem heldur úti slúðurbloggsíðunni DD
Unit, flytur til Los Angeles í janúar og býst
við að starfrækja síðuna áfram.

REYKJANESBRAUT Kristján L. Möller
samgönguráðherra opnaði tvöfaldaða
Rekjanesbraut í gær.
MYND/VÍKURFRÉTTIR

Tvöföldun Reykjanesbrautar:

Ný Reykjanesbraut opnuð
SAMGÖNGUMÁL Samgönguráðherra, Kristján L. Möller, opnaði í
gær tvöfalda Reykjanesbraut frá
Hafnarfirði að Njarðvík en það er
seinni kafli tvöföldunarinnar.
Lokið var við fyrri hlutann, frá
Hvassahrauni á Strandaheiði, í
október 2004. Áætlaður kostnaður
við þann hluta er tæpir 1,2
milljarðar króna. Seinni hlutinn,
sem opnaður var í gær var boðinn
út í september 2005 og féll það í
hlut Jarðvéla hf. að vinna verkið.
Það fyrirtæki sagði sig hins vegar
frá verkinu og var samið við
Ístak hf. um byggingu nýju
akbrautarinnar en við Eykt hf.
um smíði brúa. Kostnaður við
seinni hlutann er áætlaður 2,5
milljarðar. Í tilkynningu frá
Vegagerðinni segir að verkið hafi
gengið vel sem sjáist á því að
umferð sé hleypt á báðar
akreinar hálfum mánuði á undan
áætlun.
- ovd

TÉKKLAND
Stórsigur jafnaðarmanna
Jafnaðarmenn í Tékklandi unnu mikinn sigur í kosningum til héraðsstjórna
og öldungadeildar Tékklandsþings
um helgina. Jafnaðarmannaflokkurinn fékk mest fylgi í öllum þrettán
héruðum landsins. Í síðustu kosningum árið 2004 unnu íhaldsmenn í tólf
af héruðunum þrettán. Kosið var nú í
þriðjung sæta í öldungadeild þingsins.
Kosið verður milli efstu frambjóðenda
í úrslitaumferð um næstu helgi.

20. október 2008 MÁNUDAGUR

ust á tvo lögreglumenn í Hraunbænum í Reykjavík aðfaranótt
sunnudags. Tilkynnt hafði verið
um hávaða í húsinu og komu lögreglumennirnir á staðinn skömmu
eftir klukkan eitt um nóttina. Þeir
báðu húsráðanda að minnka
hávaðann svo að nágranninn fengi
frið.
Þegar lögreglumennirnir voru
búnir að koma skilaboðunum á
framfæri og voru í þann veginn
að yfirgefa húsið stökk hópur af
karlmönnum út úr íbúðinni og
réðst á lögreglumennina. Lögreglumennirnir meiddust í átökunum, annar hlaut skurð á höfði

og hinn er með áverka. Farið var
með þá á slysadeild.
Árásarmennirnir
yfirgáfu
strax vettvanginn á tveimur
bílum
en
lögreglumennirnir
höfðu ýtt á neyðarhnapp á talstöð
og kom allt tiltækt lið þeim til
aðstoðar skömmu síðar. Átján
lögreglumenn leituðu að árásarmönnunum í nótt og voru sjö
þeirra handteknir víðs vegar um
bæinn í fyrrinótt og sá áttundi í
gær en síðasta mannsins var enn
leitað í gærkvöld.
Mennirnir voru í haldi lögreglunnar í gær og voru yfirheyrðir,
meðal annars til að finna þá tvo
sem eftir átti að handtaka.
- ghs

LÖGREGLUMÁL Eldur kviknaði á

RÁÐIST Á LÖGREGLU Í vor réðist Ágúst

Fylkisson á lögreglumann í tengslum við
mótmæli vörubílstjóra.

Á smábrekku eftir
og kemst svo á fullt
Formaður Samfylkingarinnar táraðist þegar tekið var á móti henni með lófaklappi á flokksfundi í gær. Iðnaðarráðherra sagði samráðið við hana hafa verið
daglegt. Ásmundur Stefánsson sé valdamikill í starfinu og geti tekið í taumana.
Dynjandi lófaklapp
mætti Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, formanni Samfylkingarinnar, þegar hún gekk inn á flokksfund Samfylkingarinnar í gær.
Loftið var svo tilfinningaþrungið
að formaðurinn táraðist. Ingibjörg
Sólrún á eftir aðgerð, „smábrekku“, í vikunni en vonast til að
koma fljótlega til fullra starfa.
„Þetta er gleðidagur fyrir okkur
öll í Samfylkingunni vegna þess
að formaðurinn okkar er komin
heim heil á húfi. Ingibjörg Sólrún,
ég býð þig hjartanlega velkomna
heim,“ sagði Rannveig Guðmundsdóttir, fyrrverandi félagsmálaráðherra, og afhenti henni blómvönd.
„Ég átti ekki von á því að ég
myndi beygja af þegar ég gekk
inn í salinn en það er svo sterk tilfinning að ganga hér í þennan góða
hóp af vinum og félögum hafandi
fengið þær góðu kveðjur frá ykkur
á undanförnum vikum að ég réð
ekki við hana. Ég tel mig ekki
manneskju að minni,“ sagði Ingibjörg Sólrún.
Hún rifjaði upp að hún hefði
nánast verið lostin eldingu fyrir
mánuði síðan meðan maður sinn
hafi verið í Kína. „Hann skynjaði
að eitthvað var ekki í lagi en síst
af öllu datt honum í hug að eitthvað væri að mér,“ sagði hún.
Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra fór yfir starf ráðherranna síðustu vikur og sagðist
aldrei hafa gengið til náða án þess
að hringja í hana. „Allt sem við
höfum gert höfum við gert í samráði við hana,“ sagði hann.
Össur sagði að ráðherrar Samfylkingarinnar hefðu rætt saman

STJÓRNMÁL

jarðhæð fjölbýlishúss að Vesturbergi 100 í Reykjavík í fyrrinótt.
Reykskynjari á stigagangi vakti
íbúana og sluppu þeir allir
ómeiddir út um svalir hússins en
ekki var hægt að komast um
stigaganginn vegna reyks.
Talið er að kveikt hafi verið í í
hjólageymslu á jarðhæðinni en
lögreglan rannsakaði vettvanginn
í gær. Dekk voru í geymslunni og
var eldurinn mikill sem og
reykurinn.
Eldurinn var tilkynntur um
hálffjögur og var slökkviliðið
komið á staðinn nokkrum
mínútum síðar.
- ghs

Líkamsárás á Sauðárkróki:

Beit í fingur
lögreglumanns
LÖGREGLUMÁL Maður um tvítugt

var handtekinn fyrir utan
skemmtistaðinn Mælifell á
Sauðárkróki í fyrrinótt fyrir að
ráðast á annan mann og taka hann
kæfingarhálstaki þannig að
fórnarlambið var meðvitundarlaust á eftir.
Árásarmaðurinn var færður
inn í lögreglubíl þar sem hann fór
skyndilega að berjast um og náði
að bíta í fingur á lögreglumanni.
Svo vel vildi til að lögreglumaðurinn var í leðurhönskum því
annars hefði puttinn líklega farið
í sundur.
Fingurinn er bæði brotinn og
illa farinn og má búast við að
lögreglumaðurinn verði frá vinnu
um tíma.
Lögreglumaðurinn og fórnarlamb árásarmannsins voru flutt
til aðhlynningar á Heilbrigðisstofnun Sauðárkróks.
- ghs

Björn Bjarnason í Mannamáli:

IÐNAÐARRÁÐHERRA Á fundinum fór Össur Skarphéðinsson yfir starf ráðherranna
síðustu vikur. Hann sagðist aldrei hafa gengið til náða án þess að hringja í Ingibjörgu
Sólrúnu. „Allt sem við höfum gert höfum við gert í samráði við hana,“ sagði Össur.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON

Ég átti ekki von á því að
ég myndi beygja af þegar
ég gekk inn í salinn en það er svo
sterk tilfinning að ganga hér í
þennan góða hóp af vinum …
INGIBJÖRG SÓLRÚN GÍSLADÓTTIR
FORMAÐUR SAMFYLKINGARINNAR

nánast daglega um þróunina. Frá
upphafi hafi þeir í samráði við formanninn kveðið til sín hópa sérfræðinga til stuðnings, sérvalinn
hóp hagfræðinga undir forystu
Jóns Sigurðssonar, fyrrverandi
ráðherra Samfylkingarinnar, og
hóp sérfræðinga úr kerfinu. Ríkis-

stjórnin hafi líka sett upp ákveðið
skipulag þar sem fjórir ráðherrar
hafi verið í nokkurs konar neyðarstjórn.
„Undir hefur verið hópur sérfræðinga, fulltrúar ýmissa stofnana. Að ráði erlends sérfræðifyrirtækis er síðan einn maður sem
hefur kannski ekki allsherjarvald
en hann hefur mikið vald og það er
Ásmundur Stefánsson sem er
tengiliður milli okkar og þessa
hóps. Hann hefur umboð okkar til
að fara í hvaða stofnun sem er til
að skoða málin, bera okkur upplýsingar og til þess að taka í taumana og láta okkur vita um skjótar
ákvarðanir sem þarf að taka,“
sagði Össur.
ghs@frettabladid.is

Kosningar
kannski fyrr
STJÓRNMÁL Björn Bjarnason
dómsmálaráðherra segir koma
til greina að gengið verði til
kosninga fyrir lok kjörtímabilsins. Með því gæti þjóðin kvatt
upp dóm yfir stjórnmálamönnum vegna stöðu efnahagsmála
hér á landi. Þetta kom fram í
viðtali í Mannamáli á Stöð 2 í
gærkvöldi.
Björn sér ekki nauðsyn þess
að endurskoða stjórnarsáttmálann. Hann segir koma til greina
að frýja bankastarfsmenn
lögsókn fyrir upplýsingar um
ólögmæta starfsemi sem þar
hefði hugsanlega farið fram.
Hann segist ekki andvígur stóra
Rússaláninu.
Björn segir óvíst hvort hann
bjóði sig fram til áframhaldandi
setu á Alþingi.
- shá

Röð leiðtogafunda áformuð um endurskoðun fjármálakerfis heimsins:

Fundað í skugga Wall Street
BANDARÍKIN, AP George W. Bush Bandaríkjaforseti

mun bjóða völdum leiðtogum heims til fundaraðar
um viðbrögð við alþjóðlegu fjármálakreppunni.
Þetta var ákveðið eftir fund Bush með Nicolas
Sarkozy, forseta Frakklands, sem er í forsæti
Evrópusambandsins þetta misserið, og José Manuel
Barroso, forseta framkvæmdastjórnar ESB, í Camp
David í Maryland um helgina.
Bush, sem sjálfur á aðeins þrjá mánuði eftir í
embætti, varaði þó strax við því að farið yrði út í
aðgerðir í nafni endurbóta á hinu hnattvædda
hagkerfi, sem væru til þess fallnar að grafa undan
kapítalismanum.
„Við munum vinna að því að styrkja og nútímavæða fjármálakerfi landa okkar þannig að við
getum hjálpað til við að tryggja að önnur eins
kreppa endurtaki sig ekki,“ sagði Bush. Hann
nefndi ekki hvenær eða hvar fyrsti fundurinn færi
fram. En Sarkozy sagði að hann yrði haldinn „í
skugga Wall Street“ fyrir lok nóvember.
„Þar sem fjármálakreppan hófst í New York er
eðlilegt að hin hnattræna lausn á vandanum verði
fundin í New York,“ sagði Sarkozy.

TAKA SAMAN HÖNDUM Bush, Sarkozy og Barroso ávarpa
fréttamenn eftir fundinn í Camp David.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Nú þegar er vísað til Bretton Woods-viðræðnanna, sem settu rammann fyrir endurreisn alþjóðahagkerfisins eftir síðari heimsstyrjöld, sem eins
konar fyrirmyndar fyrir hina væntanlegu leiðtogafundi.
- aa
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Frambjóðandanum Barack Obama berast stuðningsyfirlýsingar úr ýmsum áttum:

Bodø í Noregi:

Íslendingur
féll í höfnina

Bandaríkjadalur

112,42

112,96

Colin Powell tekur af skarið

Sterlingspund

194,45

195,39

BANDARÍKIN, AP Colin Powell, rep-

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

Evra

150,58

151,42

Dönsk króna

20,202

20,32

Norsk króna

16,878

16,978

Sænsk króna

14,939

15,027

Japanskt jen

1,1134

1,12

SDR

170,77

171,79

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
201,1017
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

úblikani sem var utanríkisráðherra í ríkisstjórn George W.
Bush forseta á fyrra kjörtímabili
hans, lýsti í gær yfir stuðningi við
Barack Obama, forsetaframbjóðanda demókrata, og gagnrýndi
tóninn í kosningabaráttu repúblikanans Johns McCain.
„Ég tel að við þurfum á manni
að halda sem stendur fyrir algera
umbreytingu. Ég tel okkur þurfa
á forseta að halda sem stendur
fyrir nýja kynslóð og þess vegna
styð ég Barack Obama, ekki
vegna nokkurs skorts á virðingu
fyrir eða velvilja í garð Johns
McCain,“ sagði Powell í viðtali á

STYÐUR OBAMA Powell í viðtalinu á NBC-

sjónvarpsstöðinni í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NBC-sjónvarpsstöðinni í gær.
Powell, sem var fyrsti blökku-

maðurinn sem gegndi stöðu forseta bandaríska herráðsins, var
sjálfur á tímabili líklegur til að
eiga möguleika á útnefningu í
forsetaframboð. Hann hafnaði
því sjálfur að gefa kost á sér.
Af kosningabaráttunni vestra
bar það annars hæst í fréttum um
helgina að Obama hefði slegið ný
met í að safna fé í kosningasjóði.
Einvörðungu í septembermánuði
söfnuðust í sjóði framboðs hans
150 milljónir dala, andvirði um
16 milljarða króna samkvæmt
síðasta skráða gengi. Nú eru
þrjár vikur uns Bandaríkjamenn
ganga bæði til forseta- og þingkosninga.
- aa

NOREGUR Drukkinn Íslendingur
reyndi að komast um borð í skip í
höfninni í Bodø í Noregi um
helgina og var lögregla kölluð til.
Þegar hún mætti á staðinn hafði
Íslendingurinn slegið manninn,
sem hafði hringt á lögregluna, og
meðan lögreglan ræddi við hann
sló hann manninn aftur.
Íslendingurinn var svo
drukkinn að skömmu síðar féll
hann í höfnina – án hjálpar frá
öðrum, að sögn norska blaðsins
Avisa Nordland. Honum var að
sjálfsögðu hjálpað upp úr sjónum
og farið með hann á neyðarmóttökuna á Nordlands-sjúkrahúsinu
í Noregi.
- ghs

Átökin í Kákasus:

Hætta sögð á að
vopnin tali á ný
GEORGÍA, AP Lögregla í georgíska
aðskilnaðarhéraðinu SuðurOssetíu hefur fengið fyrirmæli
um að skjóta á móti ef á hana er
skotið. Tilskipunin þykir til þess
fallin að auka líkur á að vopnuð
átök brjótist þar út á ný.
Yfirmaður lögregluliðs SuðurOssetíu gaf út þessa tilskipun um
helgina í kjölfar þess að eftirlitsstöð lögreglu nærri þorpinu
Nikozi, þar sem íbúar eru enn
georgískir, varð fyrir skotárás.
Starfandi innanríkisráðherra
aðskilnaðarstjórnar SuðurOssetíu, Mikhaíl Mindzajev, sagði
engan hafa sakað, en árásin hafi
verið vísvitandi ögrun af hálfu
georgískra hermanna.
- aa

Samningar Kína og Pakistans:

Sátt um kjarnorkuaðstoð
PAKISTAN, AP Kínastjórn hefur

aflað sér nýs bandamanns með því
að heita Pakistanstjórn aðstoð við
að koma upp
tveimur nýjum
kjarnorkuverum
í landinu. Aðeins
fáeinar vikur eru
síðan Indverjar,
höfuðkeppinautar Pakistana,
undirrituðu
samning um
ASIF ALI ZARDARI
kjarnorkusamvinnu við Bandaríkjamenn.
Samkomulagið við Kínverja
kemur til er alvarlegir brestir eru
komnir í hryðjuverkavarnabandalag Pakistana við Bandaríkjamenn.
Samkomulagið er liður í margháttuðum samningum um efnahagssamstarf sem undirritaðir voru í
ferð pakistanska forsætisráðherrans Asif Ali Zardari til Peking í
síðustu viku, að því er utanríkisráðherrann Shah Mahmood
Qureshi greindi frá.
- aa

RÁÐHERRA Í ÚTVARPSVIÐTALI Ráðherrar Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins funduðu með Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur utanríkisráðherra í gær og var meðal annars
fjallað um skilyrði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. „Við erum að fara yfir heildarmyndina,“ sagði Geir H. Haarde forsætisráðherra eftir fundinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON

Von á niðurstöðum um aðstoð frá gjaldeyrissjóðnum
Vonast er til að í dag verði kynnt hvort af aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins verði. Í gær var verið að fara
yfir skilyrði og útlit samkomulags. Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra segir málið langt komið.
EFNAHAGSMÁL Vonir standa til að
hægt verði að kynna í dag skilyrði
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og samkomulag við íslensk stjórnvöld.
„Þetta er komið það langt að við
erum að fara yfir skilyrði, kosti og
galla og hvernig þetta myndi líta
út,“ segir Björgvin G. Sigurðsson
viðskiptaráðherra um viðræðurnar við fulltrúa Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, IMF.
„Við erum á því að það verði að
skoða til hins ýtrasta hvort þetta
sé ekki leiðin út úr vandræðunum að hluta til, í sátt við alþjóðasamfélagið, og ég er á þeirri
skoðun að við þurfum að klára

það hratt og vel,“ sagði hann.
Ráðherrar
ríkisstjórnarinnar
funduðu með fulltrúum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og svo funduðu
sex ráðherrar ríkisstjórnarinnar
með ráðgjöfum sínum í gær. Össur
Skarphéðinsson iðnaðarráðherra
sagði að von væri á niðurstöðum
fljótlega og að þær yrðu kynntar
von bráðar. Hann hafnaði því að
auðlindir þjóðarinnar yrðu veðsettar.
„Við erum að ráða ráðum okkar
og fara yfir stöðuna,“ sagði Björgvin og taldi öruggt að engar stórar
ákvarðanir yrðu teknar í gærkvöld.

Geir H. Haarde forsætisráðherra sagði eftir fundinn að reynt
væri að nota tímann vel. Formaður Samfylkingarinnar, Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir, væri komin til
starfa og farin að setja sig inn í
þróunina en hann og Ingibjörg Sólrún áttu fund með Árna Mathiesen
fjármálaráðherra, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur menntamálaráðherra, Össuri Skarphéðinssyni
iðnaðarráðherra og Björgvin G.
Sigurðssyni viðskiptaráðherra.
„Við erum að fara yfir heildarmyndina og svo eru aðrir að vinna
að sínu, hver á sínum stað og svo
eru skilanefndir og ýmsir hópar

sem hafa verið að vinna. Ásmundur Stefánsson ríkissáttasemjari er
kominn með okkur í þetta og er
fulltrúi minn,“ sagði Geir eftir
fundinn.
„Við erum að fara yfir það allt í
heild sinni,“ sagði hann um það
hvort skilyrði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hefðu verið kynnt fyrir
ráðherrunum í gær. „Þeir eru að
vinna sína vinnu og okkar fólk er
að vinna sína vinnu. Engin ákvörðun hefur verið tekin og verður
ekki tekin í dag,“ sagði Geir.
Hann sagði enga bresti í ríkisstjórnarsamstarfinu.
ghs@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
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Sigurður Þ.
Ragnarsson

Á MORGUN
15-20 m/s austast á
landinu annars mun hægari
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1

8

1
1

VETUR Í KORTUNUM
Þetta er ekkert annað
en vetur. Stífur af
norðri og hiti um
eða yﬁr frostmarki. Á
morgun verða leifar af
stífri norðanátt norðaustan og austan til
með hita mjög nálægt
frostmarki. Lítið eitt
hlýnar sunnan til á
landinu á miðvikudag
í hægri suðlægri átt
með vætu syðra en
fyrir norðan og austan 1
verður þurrt og bjart
með köﬂum.
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3

veðurfræðingur

Alicante
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2
1
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4
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2
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MIÐVIKUDAGUR
Hæg suðlæg eða
breytileg átt
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24°

Amsterdam

17°

Basel

21°

Berlín

16°

Billund

14°

Eindhoven

17°

Frankfurt

16°

Friedrichshafen

20°

Gautaborg

13°

Kaupmannahöfn

14°

Las Palmas

25°

London

18°

New York

17°

Orlando

27°

Osló

13°

París

18°

Róm

23°

Stokkhólmur

12°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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B E I N V E R N D A R D A G U R

Kvennalandsliðið í fótbolta skipa stelpur með sterk bein. Það
staðfesta nýlegar mælingar á beinþéttni landsliðskvenna.
Hjá þeim reyndist beinþéttni langt yfir meðallagi og má ætla
að landsliðskonur hafi 24% þéttari bein en jafnöldrur þeirra.
Fótbolta fylgja hlaup og stökk sem örva og styrkja beinin.
Það er því Beinvernd fagnaðarefni að fleiri og fleiri stúlkur
iðka nú knattspyrnu. En stúlkur jafnt sem konur á öllum aldri
geta auðveldlega skipað sér í landslið gegn beinþynningu.
Rétt hreyfing, kalkrík fæða, t.d. mjólkurvörur, auk D-vítamíns
— það er beina leiðin í landsliðið,
beina leiðin til sigra í framtíðinni.

Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Írlandi í tveimur umspilsleikjum um sæti á EM 2009.
Fyrri leikurinn fer fram í Dublin 26. október en sá síðari á Laugardalsvelli fimmtudaginn 30. október.

Mætum og hvetjum stelpur með sterk bein til sigurs
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Sjálfsprottinn hópur vinnur að aðgerðaáætlun um bætta ímynd Íslands í Bretlandi:

Ætla að svara árásum Gordons Brown

JÁ

31,2%
68,8%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú hætt við utanlandsferð vegna kreppunnar?
Segðu skoðun þína á visir.is

auk þess sem unnið er að uppsetningu vefsíðu.
Í annan stað er ætlunin að skrifa greinar í
bresk blöð þar sem sjónarmiðum Íslendinga
er komið á framfæri. Í þriðja þætti ætlar
hópurinn að hvetja Íslendinga til að virkja
tengslanet sín í Bretlandi svo koma megi
upplýsingum á framfæri.
Ólafur segir mikinn hug í fólki. „Þetta er
algerlega borgaralegt framtak,“ og bætir við
að hann vonist til að almenningur á Íslandi
leggi þessu lið með einum eða öðrum hætti.
- ovd

FORSÆTISRÁÐHERRA BRETLANDS Gordon Brown
forsætisráðherra og Alistair Darling, fjármálaráðherra
Bretlands, eru átaldir fyrir árásir sínar á ímynd Íslands.

Óróamenn í Framsókn
vinna flokknum tjón
BJÖRK GUÐMUNDSDÓTTIR Náttúra, nýtt

lag Bjarkar, var frumflutt í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fjölmenni á fundi Bjarkar:

Samdi lag gegn
hömluleysi og
hroka
UMHVERFISMÁL Fjölmenni sótti

vinnufund sem Björk Guðmundsdóttir tónlistarmaður og aðstandendur síðunnar náttúra.info boðuðu til í Háskólanum í Reykjavík
í gær. Á fundinum var rætt um
framtíðarmöguleika Íslands,
hvernig nýsköpun getur komið í
stað orkufreks iðnaðar.
Þá kynntu fyrirtækin Iceland
Spa, Orf líftækni og Geo-Chem
starfsemi sína. Björk sagði að hugmyndir Geo-Chem byggðust á nýtingu brennisteins sem til félli við
Hellisheiðarvirkjun til framleiðslu
þörunga. Slíkt verkefni gæti skapað allt að 400 vel launuð störf fyrir
vel menntað fólk. Nýtt lag Bjarkar,
Náttúra, var frumflutt á fundinum en lagið segir hún sérstaklega
samið til að hvetja til annarrar
afstöðu til náttúruauðlindanna en
þeirrar sem er byggð á hömluleysi
og hroka. Lagið er selt á vefnum
nattura.info
- ovd

KÍNA
Varaborgarstjóri dæmdur
Liu Zhihua, fyrrverandi aðstoðarborgarstjóri Pekingborgar, sem hafði yfirumsjón með byggingarframkvæmdum vegna Ólympíuleikanna í borginni,
hefur verið dæmdur til dauða fyrir
spillingu. Fullnustu dómsins verður
þó frestað og honum breytt í ævilangt
fangelsi eftir tvö ár, ef hinn dæmdi
sýnir góða hegðun í varðhaldinu.
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Bjarni Harðarson, þingmaður Framsóknar, telur ófært að stöðva umræðu um
Evrópusambandsaðild. Hann telur fráleitt að beita flokknum með eða gegn
aðild að sambandinu. Óróamenn í flokknum vinni honum vísvitandi tjón.
STJÓRNMÁL Hart var tekist á um
Evrópumál á kjördæmisþingi
Framsóknarfélaganna í Suðurkjördæmi sem haldið var í Svartsengi á laugardaginn.
Bjarni Harðarson, þingmaður
flokksins, lagði þar fram drög að
ályktun þar sem allri umræðu um
Evrópumál var slegið á frest.
Ályktun Bjarna kom í kjölfar þess
að Evrópusinnar á þinginu kvörtuðu yfir að
hvergi
væri
minnst á Evrópumál í fyrstu
drögum.
„Ég vildi að
kjördæmisþingið
tæki
undir
með
orðum
forBIRKIR JÓN
mannsins
að
JÓNSSON
umræða
um
Evrópumál
væri ekki tímabær,“ segir Bjarni
og bætir við að þetta hafi verið
hugsað sem traustsyfirlýsing við
málflutning Guðna Ágústssonar
að undanförnu.
Eftir nokkrar umræður fór svo
að setningin um frestun Evrópuumræðunnar var tekin út að tillögu formannsins.
„Ég hef ekki verið hlyntur Evrópusambandsaðild en ég er
áhugamaður um umræðuna,“
segir Bjarni. Hann telur fráleitt
að andstæðingar aðildar vilji nýta
sér ástandið til að stöðva alla
umræðu um hugsanlega aðild
Íslands að sambandinu. „Ég tel
jafn fráleitt að menn beiti Framsóknarflokknum til framdráttar
annarri hvorri skoðuninni. Reyndar held ég að það sé mikið af heið-

Icelandair bregst við:

Enginn þarf að
óttast sult
FERÐAMÁL Icelandair sá sig knúið

til að leiðrétta fréttaflutning
erlendra fjölmiðla, sérstaklega
þeirra norrænu, um að matarskortur væri yfirvofandi á
Íslandi.
„Ísland er enn á sínum stað,“
hafði sænska viðskiptablaðið
Dagens Industri eftir tilkynningu
frá fyrirtækinu. Icelandair tók
fram að kreditkort og debetkort
væru í fullu gildi. „Ferðamenn
þurfa ekki heldur að vera
hræddir um að svelta,“ sagði í
tilkynningunni.
- ghs

SAMNINGUR Í HÖFN Georg Lárusson og

Thrond Grytting handsala samninginn.
MYND/LHG

Samningur við Norðmenn:

Samstarf við
strandgæslu
BJARNI HARÐARSON Telur óróamenn í Framsóknarflokknum vísvitandi reyna að gera

flokknum tjón.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Birkir Jón Jónsson, þingmaður
Framsóknarflokksins, segir aðildarumræður ekki lausn á þeim
skammtímavandamálum
sem
Íslendingar horfist í augu við
núna. „Hins vegar finnst mér
mjög brýnt að fá botn í umræðuna og það var þess vegna sem ég
fór fram með þetta mál,“ segir
Birkir Jón og vísar þar til þingsályktunartillögu sinnar um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður. „Við munum halda áfram
að ræða þessi mál, eins og boðað
var á miðstjórnarfundinum í
maí,“ segir Birkir Jón.

arlegum Evrópusambandssinnum innan Framsóknarflokksins
sem gera sér mjög vel grein fyrir
þessu. En það eru þarna, því
miður, líka menn sem reyna að
nota sér ágreininginn um Evrópusambandsmál til að skapa úlfúð
og tortryggni í kringum núverandi forystu.“
Hann segir marga slíka óróamenn hafa komið inn í flokkinn á
allra síðustu árum. „Stundum læt
ég mér detta í hug hvort þeir séu
að gera þetta vísvitandi til að gera
flokknum tjón og ef það er svo þá
tel ég að þeim hafi orðið alveg
ótrúlega ágengt.“

olav@frettabladid.is

ÖRYGGISMÁL Georg Lárusson,

forstjóri Landhelgisgæslunnar, og
Thrond Grytting, aðmíráll og
yfirmaður heraflans í NorðurNoregi, en undir hann fellur
strandgæslan, undirrituðu fyrir
skömmu tvíhliða samkomulag um
samstarf á sviði strandgæslu,
öryggismála, leitar og björgunar.
Samkomulagið er á sviði
sameiginlegra aðgerða vegna
hugsanlegra mengunarslysa,
fiskveiðieftirlits, skipta á
skipaumferðarupplýsingum,
leitar og björgunar á hafinu og
ýmissa annarra málefna er
tengjast verkefnum á sviði
strandgæslu. Er samningurinn
sambærilegur þeim sem gerður
var við Dani 26. apríl 2007.
- shá
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Átt þú fé í peningamarkaðssjóðum bankanna?

UTANRÍKISMÁL „Við höfum áhyggjur af áliti
bresks almennings á Íslendingum,“ segir
Ólafur Elíasson, tónlistarmaður og einn
aðstandenda aðgerðaáætlunar um bætta
ímynd Íslands í Bretlandi.
Ólafur segir hópinn algerlega sjálfsprottinn
en hann samanstandi af fólki sem lært hefur
eða búið í Bretlandi.
Hann segir að Íslendingum hafi mistekist að
svara árás Gordons Brown og breskra
stjórnvalda á ímynd Íslands. Í smíðum sé
aðgerðaáætlun í þremur þáttum.
Fyrst er ætlunin að safna undirskriftum
sem flestra Íslendinga. Þar verður fólki boðið
að undirrita ávarp til bresku þjóðarinnar sem
líklegt sé til að vekja samúð með málstað
Íslands hjá Bretum. Hann segir að félagasamtök verði virkjuð til að safna undirskriftunum
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hversu miklar skatttekjur
fékk ríkið frá stóru bönkunum
þremur í fyrra?
2. Hvað heitir kanslaraefni
þýska jafnaðarmannaflokksins?
3. Hvað heitir leikarinn sem
vegna lungnabólgu missti af
frumsýningu Hart í bak?
SJÁ SVÖR Á SÍÐU 26
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Háskólasjóður Eimskipafélags Íslands átti rúma þrjá milljarða fyrir um mánuði:

Norðmenn og Rússar:

Óvissa um stöðu Háskólasjóðsins

Aukinn kvóti
í Barentshafi

EFNAHAGSMÁL „Hluti af þessu fé er í
peningamarkaðssjóði þannig að við
erum í óvissu um hvernig eignin
stendur,“ segir Kristín Ingólfsdóttir, rektor Háskóla Íslands, um
Háskólasjóð
Eimskipafélags
Íslands.
Hún staðfestir að innstæða sjóðsins hafi verið 3.250 milljónir króna
fyrir um mánuði síðan en of snemmt
sé að segja til um hvort fé hafi tapast. Háskólasjóður Eimskipafélags
Íslands var stofnaður árið 1964 til
minningar um Vestur-Íslendinga
sem hlut áttu í stofnun Eimskipafélagsins. Stofneign sjóðsins voru
hlutabréf í Eimskipafélaginu og
var sjóðurinn varðveittur í hluta-

Fundarsókn í borgarstjórn:

Mætir á annan
hvern fund
SVEITARSTJÓRNIR Gísli Marteinn

Baldursson borgarfulltrúi hefur
aðeins mætt á tvo af fjórum
borgarstjórnarfundum frá því
nýr meirihluti
tók við í
Reykjavík í
ágúst.
Gísli
Marteinn sem
síðsumars hóf
tólf mánaða
nám í Skotlandi
heldur launum
GÍSLI MARTEINN
sem borgarfullBALDURSSON
trúi þótt hann
dvelji erlendis. Í viðtölum í ágúst
sagðist hann vel mundu geta
sinnt starfi borgarfulltrúa þótt
erlendis væri. Hann lofaði að
hann myndi vera duglegur að
fljúga heim til Íslands til að
mæta á borgarstjórnarfundi sem
eru haldnir á tveggja vikna
fresti.
- gar

STJÓRNMÁL
Hætt við styrki til flokka

NORDICPHOTOS/AFP

Varnarmál í Noregi:

Sænska þotan
betri kostur
NOREGUR Í nýrri skýrslu sem
tekin var saman fyrir hönd
hagsmunaaðila í norskum iðnaði
er mælt með því að norsk
yfirvöld velji sænsku þotuna JAS
39 Gripen fram yfir hina
bandarísku F-35.
Til stendur að norska stjórnin
taki ákvörðun fyrir áramót um
hvor kosturinn skuli valinn til að
taka við af F-16-orrustuþotuflota
norska flughersins, sem á að
úrelda í áföngum frá árinu 2015.
Í skýrslunni segir að norsk
iðnfyrirtæki fengju mun meiri
verkefni til sín ef sænska þotan
yrði fyrir valinu, að því er
Aftenposten greinir frá. Áður
hefur komið fram að sænsku
þoturnar yrðu mun ódýrari en þær
bandarísku. Um er að ræða
stærstu fjárfestingu sem norska
ríkið ræðst í um áratugaskeið. - aa

F í t o n / S Í A

Guðríður Arnardóttir, oddviti minnihluta Samfylkingar, dró á síðasta
bæjarstjórnarfundi til baka tillögu
um að bærinn styrkti stjórnmálaflokka um 20 milljónir króna á
næstu tveimur árum. Samkvæmt
tillögunni átti að úthluta fénu eftir
atkvæðamagni.

NORRÆNN KOSTUR Sænska JAS-39
Gripen-orrustuþotan keppir við hina
bandarísku F-35 „Joint Strike Fighter“.

Ekki bíða
Komdu við hjá næstu hjólbarðaþjónustu N1.
Þannig sleppur þú við allar biðraðir þegar
snjórinn kemur.

N1 HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA

WWW.N1.IS

KRISTÍN
INGÓLFSDÓTTIR

bréfum, fyrst í
Eimskipafélaginu
og
síðar
Burðarási. Árið
2005 var eignasamsetnigu sjóðsins breytt, hlutabréf sjóðsins seld
og höfuðstóllinn
falinn
Landsbanka Íslands til
fjárvörslu
og

ávöxtunar.
Sjóðurinn veitir styrki til stúdenta í rannsóknatengdu framhaldsnámi við Háskóla Íslands. Styrkir
eru veittir til tveggja eða þriggja
ára og því eiga sumir doktorsnem-

ar, sem hafa hlotið úthlutun, eftir
að fá greiðslur úr sjóðnum.
Kristín segir í forgangi að standa
við fyrri skuldbindingar sjóðsins
áður en gengið verði frá nýjum
úthlutunum. Allt ferli varðandi
nýjar umsóknir sé með eðlilegum
hætti en umsóknarfrestur rann út
10. október. Samkvæmt reglum
sjóðsins skal úthlutun vera lokið
20. janúar.
„Á meðan við vitum ekki hvað er
mikið í sjóðnum vitum við ekki
hversu marga nýja styrki við getum
veitt en hins vegar munum við
leggja allt kapp á að standa við þær
skuldbindingar sem hafa verið
gefnar,“ segir Kristín.
- ovd

SJÁVARÚTVEGUR Norðmenn og

Rússar hafa komist að samkomulagi um að auka þorskkvóta í
Barentshafi um 20 prósent frá
yfirstandandi ári. Kvótinn verður
525.000 tonn fyrir árið 2009.
Hlutdeild Íslands í leyfilegum
heildarafla þorsks er 1,85 prósent,
sem svarar til ríflega 9.700 tonna
upp úr sjó.
Hins vegar var ákveðið að
fylgja tillögum Alþjóðahafrannsóknaráðsins um 390.000 tonna
loðnukvóta. Atle Vartdal, stjórnarmaður í Fiskebat og einn norsku
samninganefndarmannanna, segir
að traust vísindaleg rök liggi að
baki ákvörðuninni.
- shá

Útgjöldin hækkað
um tugi prósenta
Útgjöld fjölskyldnanna í landinu hafa hækkað um jafnvel tugi prósenta í verstu
tilvikum. Sérstaklega setja myntkörfulánin strik í reikninginn. „Í alerfiðustu
málum sem við höfum upplifað til margra áratuga,“ segir formaður Eflingar.
EFNAHAGSMÁL Heimilisútgjöldin í

landinu hafa hækkað verulega á
skömmum tíma, í verstu tilfellum um tugi prósenta. Ef tekið er
dæmi af fimm manna fjölskyldu í
Reykjavík hafa rekstrarútgjöld
fjölskyldunnar aukist um sextán
prósent að meðaltali á einu ári.
Þetta er þó misjafnt eftir
útgjaldaliðum. Erlendu lánin
hafa hækkað langmest.
Fréttablaðið hefur tekið saman
dæmi til að varpa ljósi á breytinguna. Miðað
er við fimm
manna
fjölskyldu, hjón
með
þrjú
börn, tvö í
leikskóla og
eitt í yngri
bekkjum
grunnskóla,
sem býr í 120
fermetra íbúð
í fjölbýli með
SIGURÐUR
einn bíl. FjölBESSASON
skyldan skuldar húsnæðislán í íslenskum krónum og erlent
bílalán. Á heimilinu er hefðbundin internet- og símnotkun og
áskrift að Stöð 2.
Mánaðarleg útgjöld þessarar
fjölskyldu hafa aukist að meðaltali um sextán prósent, afborganir af bílaláni hafa aukist langmest eða um 58 prósent og
eldsneytið næstmest eða um 30
prósent. Matvara hefur hækkað
um meira en tuttugu prósent og
afborganir af húsnæðisláni um
tólf prósent. Fjölskyldan í dæminu er þó heppin. Ef húsnæðislánið hefði verið myntkörfulán
hefði það hækkað mun meira.
Miðað við 25 milljóna króna ársgamalt húsnæðislán í jeni og
svissneskum franka hafa afborganir hækkað um 84 prósent eða
nánast tvöfaldast.
„Hagur fjölskyldnanna er eins
erfiður og hægt er í sextán prósenta verðbólgu með krónuna
sem fellur jafn hratt og raun ber
vitni. Skuldir heimilanna vaxa
mjög hratt,“ segir Sigurður
Bessason, formaður Eflingar, og
leggur áherslu á að samfélagið í
heild sinni ásamt ríkisvaldi og
aðilum vinnumarkaðarins þurfi
að finna lausn til að koma böndum á krónuna og verðbólguna.
„Það er eina leiðin. Launahækkanir myndu veltast beina
leið út í verðlagið þannig að það
er ekki fær leið í augnablikinu.
Við þurfum að ná böndum á þeim
þjóðhagsstærðum sem við búum
við. Gengi krónunnar leikur stóra
hlutverkið. Ef engar lausnir finnast erum við í alerfiðustu málum
sem við höfum upplifað í marga
áratugi,“ segir hann.
ghs@frettabladid.is

VERSLAÐ Í MATINN Matur og aðrar dagvörur hafa hækkað um 16.500 krónur á

mánuði á einu ári.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FIMM MANNA FJÖLSKYLDA
Hjón með þrjú börn, tvö í leikskóla og eitt í yngri bekkjum, búa í Reykjavík.
Einn bíll er á heimilinu og fjölskyldan býr í 120 fermetra íbúð í blokk. Heimilið
er með heimasíma, internettengingu og þrjá farsíma auk áskriftar að Stöð 2.
Hjónin skulda húsnæðislán í íslenskum krónum og erlent bílalán.
Október 2007 Október 2008 Breyting í krónum

Breyting %

Húsnæðislán
147.000
164.000
17.000
12
20 milljónir króna tekið í janúar 2005 með 4,15 prósenta föstum vöxtum
til 25 ára. Eftirstöðvar nú 22,3 milljónir króna.
Erlent myntkörfulán
146.000
269.000
123.000
84
25 milljónir króna íbúðalán tekið í svissneskum franka og japönskum jenum
í ágúst í fyrra. Höfuðstóll nú 48 milljónir króna. (hækkun höfuðstóls 84%).
Bílalán
19.000
32.000
13.000
68
1,2 milljónir í japönskum jenum og svissneskum franka. Eftirstöðvar nú
1,8 milljónir.
Matur og aðrar dagvörur 80.000
96.500
16.500
21
Sími og internet
10.000
10.580
580
6
Bensín
23.000
30.000
7.000
30
Dagvistargjöld
26.820
26.878
58
0
Tvö börn á leikskóla í Reykjavík í átta stunda vistun og fullu fæði
Frístundaheimili
10.515
10.515
0
0
Skólamatur
5.712
5.712
0
0
Sjónvarp
8.240
8.990
750
9
Áskriftargjöld fyrir RÚV og Stöð 2
Rafmagn
4.790
5.300
510
11
Heitt vatn
2.435
2.605
170
7
Fasteignagjöld
8.740
9.690
950
11
Tryggingar
10.000
11.500
1.500
15

FÓLKI RÁÐLAGT AÐ SLAKA Á
Aukning er á hjálparbeiðnum
vegna spennunnar sem hefur verið
að skapast í samfélaginu. Hafliði
Kristinsson fjölskylduráðgjafi segir
að óvissa og kvíði skapi mestu
spennuna. Hann ráðleggur fólki að
slaka á, skoða hvaða upplýsingar

séu fyrir hendi og hverjar ekki og
hvernig málin raunverulega standa.
Nú sé líka frábær tími til að skoða
í hverju raunveruleg verðmæti séu
fólgin og rækta tengsl við fjölskyldu,
börn og vini.

LAGERÚTSALA
Heilsudýnur
Stillanleg rúm
Náttborð
Gaflar
Kommóður
Og vörur úr

Smávara
Jólavara
Skápar/Skenkar
Borð
Ljós og fleira

Allt að

80%
afsláttur

Takmarkað magn
Kletthálsi 13
opið 10-18 virka daga
12-15 á laugardögum

Sími 660 0035

Inngangur
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Verktaka við Sæmundarskóla gert að staðgreiða allt
Litháíska verktakafyrirtækið Adakris fær ekki bankaábyrgðir hér á landi eða erlendis vegna kreppunnar
og verður því að staðgreiða vörur. Samiðn telur að með þessu séu 120 ársverk flutt úr landi.

KÚRDAKRÖFUR Stúlka úr hópi stuðn-

ingsmanna hins fangelsaða leiðtoga
herskárra Kúrda, Abdullah Öcalan, sýnir
sigurmerki á mótmælafundi í Istanbúl í
gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Lýðheilsustöð:

Námskeið í
tóbaksvörnum
HEILBRIGÐISMÁL Lýðheilsustöð

stendur 13. og 14. nóvember
næstkomandi fyrir námskeiði í
tóbaksvörnum fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Í tilkynningu segir að
námskeiðinu sé ætlað að veita
heilbrigðisstarfsfólki hagnýta
þekkingu og kunnáttu í að
aðstoða fólk við að hætta að nota
tóbak. Þá verða kynntar nýjungar í tóbaksvörnum og faraldsfræði tóbaksnotkunar auk þess
sem farið verður yfir helstu
þætti tóbaksvarna. Námskeið
Lýðheilsustöðvar er í samstarfi
við Landspítalann, Félag
íslenskra lungnalækna, Félag
heimilislækna, Félag hjúkrunarfræðinga, fagdeild heilsugæsluhjúkrunarfræðinga og Tannlæknafélag Íslands.
- ovd

FRAMKVÆMDIR Litháíska verktakafyrirtækið Adakris hefur lent í
vandræðum með framkvæmdir
við Sæmundarskóla í Reykjavík
vegna efnahagsástandsins hér á
landi. Adakris fær ekki bankaábyrgðir vegna bankakreppunnar
og verður að staðgreiða allar
vörur. Þá hefur gengisþróunin
verið óhagstæð.
„Við vitum að þeim hefur gengið illa að fá fyrirgreiðslu hér á
landi í ljósi efnahagsástandsins.
Þeir fá ekki bankaábyrgðir þannig
að þeir þurfa að staðgreiða allar
vörur,“ segir Hrólfur Jónsson,
framkvæmdastjóri hjá Reykjavíkurborg.
„Við vitum af erfiðleikum verktakans að standa við samninginn
sökum þess efnahagsástands sem
upp er komið, bæði vegna gengisskráningar og eins vegna þess að
þeir fá ekki fyrirgreiðslu í bönkum og þurfa því að staðgreiða
vöru,“ segir hann.
Hrólfur kannast við að óánægja
sé meðal íslenskra verktaka með
samninginn við Adakris. Aðeins
munaði um 30 milljónum króna á
tilboðum verktakafyrirtækisins
Ris og Adakris í Sæmundarskóla
en munurinn á lægsta og næstlægsta tilboði nam 200 milljónum
króna í Norðlingaskóla. Hann
segir að litháíska fyrirtækið segist geta staðið við samningana.
Þorbjörn Guðmundsson, framkvæmdastjóri Samiðnar, segir að
með þessum samningum hafi

ÞORBJÖRN
GUÐMUNDSSON

HRÓLFUR
JÓNSSON

UPPSTEYPAN AÐ HEFJAST Borgaryfirvöld hafa samið við litháíska verktakafyrirtækið Adakris og er steypuvinna við Sæmundarskóla hafin. Adakris hefur mætt andstreymi hér á landi, ekki bara óánægju íslenskra
verktaka heldur líka óhagstæðri gengisþróun og bankakreppu. Fyrirtækið hefur orðið að staðgreiða allar
ÁGÚST
vörur þar sem bankaábyrgðir hafa ekki fengist.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR SNÆBJÖRNSSON

borgarstjórn ákveðið að flytja 120
ársverk í byggingariðnaði úr
landi. Samiðn hafi krafist þess að
verklegar framkvæmdir verði
unnar af íslenskum verktökum.
Félagið hafi áhyggjur af því að
fyrirtækið verði fyrst og fremst
með starfsmenn frá Litháen og
ekki verði farið að reglum á
íslenskum vinnumarkaði.

Ágúst Snæbjörnsson, fulltrúi
Adakris, segir að Adakris sé í viðskiptum við Den norske Bank,
DnB, og bankaábyrgðir hafi ekki
fengist, hvorki frá Noregi né hér á
landi. Gengisþróunin hafi verið
óhagstæð en fyrirtækið viti af
áhættunni og vilji samt standa við
gerða samninga. Greiðslur að utan
séu fastar í kerfinu. Fyrirtækið

hafi þurft að staðgreiða fyrir
vörur og brugðist við því með því
að flytja inn byggingaefni. Nokkrir gámar séu þegar á leiðinni.
Ágúst segir að íslenskir starfsmenn verði í meirihluta, erlendir
starfsmenn verði kannski 40-45
prósent. Tilboð félagsins hafi
verið lægst þar sem efnið verði
flutt inn.
ghs@frettabladid.is
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Bjarga svissneskum bönkum:

Stjórnvöld kaupi
eiturvafninga
VIÐSKIPTI Stærsti banki Sviss,

UBS, hefur neyðst til að leita
neyðaraðstoðar frá svissneskum
stjórnvöldum til bjargar með
nýju hlutafé og kaupum á
„eitruðum“ skuldvafningum
tengdum bandarískum undirmálslánum.
Ríkið leggur bankanum til
fjóra milljarða evra í nýju
hlutafé, og verða þannig eigandi
að 9,3 prósentum hlutafjár. Þá
munu UBS og stjórnvöld setja
upp sameiginlegan sjóð sem
tekur yfir alla skuldvafninga sem
byggja á bandarískum jaðar- og
undirmálslánum, námslánum og
uppboðsskuldabréf. Ríkið leggur
40 milljarða evra til sjóðsins. - msh

Munaðarvörukaupstefna:

Óttast ekki
kreppuna
ÞÝSKALAND, AP „The Millionaire

Fair“, kaupstefna fyrir auðugt
fólk með dýran smekk fyrir
hinum ýmsu munaðarvörum, var
opnuð í München í Þýskalandi í
gær. Fáir gestir sóttu sýninguna
fyrsta daginn sem ef til vill þarf
ekki að koma á óvart í ljósi
alþjóðlegu fjármálakreppunnar.
En aðstandendur kaupstefnunnar bera sig vel. „Fólk vill láta
eitthvað gott eftir sér til að
horfa á í bílskúrnum eða í
stofunni hjá sér, eitthvað sem
hjálpar því að gleyma áhyggjum
sínum,“ segir Klaas Obma,
framkvæmdastjóri sýningarinnar, sem hóf göngu sína í Amsterdam árið 2002 og hefur komið
víða við síðan.
- aa

Ekkert frelsi í fjölmiðlun
Rússneskur blaðamaður, sem sat í fangelsi fyrir að afhjúpa umhverfisglæpi af hálfu rússneska flotans, segir
ríkisstýringu fjölmiðla svo mikla að eina leiðin fyrir sig að koma á framfæri óritskoðuðu efni sé á netinu.
MANNRÉTTINDI Vladimír Pútín, Dmítrí Medvedev og aðrir valdhafar í Moskvu tala gjarnan
um lýðræði og frelsi, en staðreyndirnar eru
aðrar sem rússneskur almenningur býr við.
Þetta segir rússneski blaðamaðurinn og baráttumaðurinn Grígorí Pasko í samtali við
Fréttablaðið, en hann hélt á dögunum erindi á
opnum málfundi í Norræna húsinu á vegum
Íslandsdeildar Amnesty International.
Hinn 7. október voru rétt tvö ár frá morðinu
á Önnu Politkovskaju, blaðakonu á Novaja
Gazeta, en þau Pasko unnu saman á því blaði. Í
dag segir Pasko Novaja Gazeta aðeins koma út
„af því því er leyft að koma út“. Sjálfur birtir
hann nú mest af því sem hann skrifar á bloggvef lögmannsins Roberts Amsterdam, www.
robertamsterdam.com. Greinar hans eru þar
þýddar á mörg tungumál.
Pasko sat í nokkur ár í fangelsi og vinnubúðum í heimalandi sínu fyrir þær sakir að hafa
tekið myndir af því þegar kjarnorkuúrgangur
var losaður á laun í Japanshaf úr rússnesku
herskipi. Bandaríkjastjórn hafði áður greitt
Rússum stórfé fyrir að farga þessum hættulega úrgangi með réttum hætti. Á þessum tíma
vann Pasko sem blaðamaður fyrir blað rússneska Kyrrahafsflotans í Vladivostok. Það var
því herdómstóll sem dæmdi hann fyrir uppskáldaðar sakir.
Áskoranir þúsunda Amnesty-félaga hvaðanæva að úr heiminum eru taldar hafa átt þátt
í að refsivist hans var stytt og eftir að hann
var látinn laus beið Pasko, sem sjálfur er lögfræðimenntaður, ekki boðanna með að kæra
dóminn yfir sér og refsinguna til Mannréttindadómstóls Evrópu. Langflestar þeirra tugþúsunda kæra sem Mannréttindadómstólnum
í Strassborg berast koma frá Rússlandi og að
jafnaði er aðeins um eitt prósent þeirra tekið
fyrir. Mál Paskos er nú komið í gegnum þá síu
og er nú til frekari málsmeðferðar hjá dómstólnum.
Í vinnslu er heimildarmynd um baráttu og
störf Grígorí Paskos, undir stjórn Helgu
Brekkan kvikmyndagerðarkonu í Svíþjóð.
audunn@frettabladid.is

GRÍGORÍ PASKO Heimildarmynd er í vinnslu um baráttu hans og störf.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

LÁN TIL AÐ KAUPA VELVILJA Í VESTRI
Almenningur í Rússlandi hefur tekið misjafnlega
fréttum af því að rússnesk stjórnvöld íhugi nú
alvarlega að veita Seðlabanka Íslands fjögurra
milljarða evra lán á hagstæðum kjörum.
Í umræðum eftir erindi sem Grígorí Pasko flutti
í málstofu í Háskólanum á Bifröst bar hið hugsanlega lán Rússa til Íslands á góma. Pasko sagði
þar frá því að hann hefði kynnt sér viðbrögð fólks
eins og þau birtust í fjölmiðlum eystra, svo sem
hjá útvarpsstöðinni Echo Moskvy (Moskvuberg-

málinu). Greinilegt væri að mörgum óbreyttum
Rússum þætti sem ráðamönnum í Kreml væri
nær að verja slíku fé í uppbyggingu heima fyrir
en að nota það til að hjálpa velmegandi eyþjóð
í vestri.
Eina ástæðan sem fólk sæi fyrir því að ríkisstjórn Rússlands ákveddi að veita NATO-þjóðinni
Íslendingum svona fyrirgreiðslu nú, væri að vonir
væru bundnar við að með því mætti kaupa vináttu hennar og velvilja í garð Rússlands.

Gott Fólk
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Láta þarf af tregðu við að koma á til framtíðar
nauðsynlegum umbótum í gjaldeyrismálum.

Skerið sem á steytti
ÓLI KRISTJÁN ÁRMANNSSON SKRIFAR

G

era má ráð fyrir að skatttekjur ríkisins rýrni um sem
nemur rúmum 25 milljörðum króna vegna falls Glitnis, Landsbankans og Kaupþings, samkvæmt útreikningum sem birtir voru í Fréttablaðinu í gær. Upphæðin
er gífurleg, enda hefði hún á næsta ári að öllum líkindum nægt til að standa undir framlagi ríkisins til bæði Háskóla
Íslands og Háskólans í Reykjavík, Atvinnuleysistryggingasjóðs,
Sinfóníuhljómsveitarinnar og Landsbókasafnsins.
„Við sjáum nú áhrifin af því að hafa byggt bankana á sandi,“
segir Þórólfur Matthíasson, prófessor í hagfræði við Háskóla
Íslands, sem bendir á að annaðhvort hefði hér þurft að byggja upp
nægilegan gjaldeyrisvarasjóð til að verja bankana, eða taka upp
evru. „Hvorugt var gert og þetta er kostnaðurinn.“
Þetta eru samt engin ný sannindi. Bent var á báðar þessar leiðir
í meintri „leyniskýrslu“ Willems H. Buiter, prófessors við London
School of Economics og eins fremsta sérfræðings Evrópu í peningamálahagfræði. Skýrslan var kynnt völdum hópi hagfræðinga
og fulltrúa stjórnvalda í Landsbankanum undir lok júlí síðastliðins.
Helsti munurinn á skýrslu Buiters og fyrri skrifum þar sem komist var að sambærilegum niðurstöðum, svo sem hjá Richard Portes, er hversu afgerandi niðurstaðan var hvað Evrópusambandið
varðar og upptöku evru hér. Af þeim sökum var ákveðið að hafa
ekki jafnhátt um þessa skýrslu og tilefni kann að hafa verið til.
Tími er til kominn að losna undan þessari þrúgandi viðkvæmni
sem virðist standa fyrir þrifum vitrænum aðgerðum í gjaldeyrismálum þjóðarinnar. Viðkvæmni sem virðist eiga rætur sínar í
innanflokksótta stærsta stjórnmálaflokksins um að deildar meiningar þar innandyra í gjaldeyrismálum kunni að kljúfa flokkinn.
Þessi ótti hefur orðið þjóðinni dýr.
Í fréttinni sem vísað er til hér að framan er einungis horft til
glataðra skatttekna sem rekja má til bankanna og starfsmanna
þeirra. Skaðinn er vitanlega mun meiri og smám saman tekur fólk
að finna í auknum mæli á eigin skinni afleiðingar hruns fjármálafyrirtækjanna. Um leið verður reiðin meiri og krafan um að sökudólgar verði fundnir og þeim refsað háværari.
Margir virðast beina reiði sinni að stjórnendum bankanna og
eigendum, sem sagðir eru hafa farið óvarlega í skuldsetningu.
Enginn þeirra ber samt ábyrgð á undirmálslánakrísunni, eða skorti
íslenskra fjármálafyrirtækja á baklandi. Þá virðist útúrsnúningur eða í besta falli barnaskapur falinn í samsæriskenningum um
samantekin ráð erlendra seðlabanka um að fella íslenska banka.
Af hverju hefðu erlendir seðlabankar átt að treysta íslenska ríkinu nægilega til að lána landinu fleiri hundruð milljarða evra? Hér
hefur verið illa haldið á málum og tregðast við að koma á umbótum
sem margoft hefur verið bent á.
Hafi íslenska útrásin beðið skipbrot þá er Ísland og þrjóskulegur stuðningur við úreltan gjaldmiðil skerið sem á steytti. Nú ríður
á að látið verði af þrjósku og viðkvæmni og gripið til hverra þeirra
aðgerða sem orðið geta til að byggja aftur upp glatað traust. Ef það
þýðir að þiggja þurfi stuðning og ráðgjöf Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og stefna í framhaldinu á Evrópusambandsaðild og upptöku
evru, verður bara að horfast í augu við það.

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
Issn 1670-3871
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.

Evrópa ekki á dagskrá
Páll Magnússon, fyrrum varaþingmaður Framsóknarflokksins, fer fyrir hópi
úr grasrót flokksins sem, án samráðs
við forystu flokksins lét nýlega gera
könnun um Evrópumál. Í Fréttablaðinu
á laugardag sagði Páll ekki nema átján
prósent kjósenda innan flokksins vera
á móti atkvæðagreiðslu um aðildarviðræður og að þeir forystumenn flokksins, sem tali gegn þeirri leið tilheyri því
miklum minnihluta flokksmanna. Í Fréttablaðinu í
gær svaraði Guðni Ágústsson, formaður Framsóknarflokksins, þessu með því
að segja að hann vildi ekki
láta setja sig á neinn
bás. Guðni áréttaði
það sem hann

sagði á Alþingi fyrir skömmu að vegna
efnahagsvanda þjóðarinnar væru
Evrópumál ekki á dagskrá.

En samt …
Margir, þar með talið ýmsir framsóknarmenn, vilja hins vegar meina að eitt
helsta vandamál Íslendinga um þessar
mundir sé smæð hagkerfisins, seðlabankans og gjaldmiðilsins, krónunnar.
Hafa þeir hinir sömu sumir hverjir
bent á að væri Ísland aðili að Evrópusambandinu hefðu áhrif fjármálakreppunnar orðið um
margt önnur og minni.
Íslendingar þurfi nú sem
fyrr að reyna að læra af
mistökum sínum.
Fjármálakreppan
á Íslandi flýti því

jafnvel fyrir ákvörðunum um hugsanlega aðild landsins að sambandinu.

Stöðugleikinn
Í maí samþykkti miðstjórn Framsóknarflokksins að efna bæri til þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við
Evrópusambandið og að því loknu yrði
samningur við sambandið borinn undir
þjóðaratkvæði. Samþykktin byggði á
ræðu formannsins, Guðna, á fundinum. Í umræðum undanfarna daga og
vikur, um vanda íslensku þjóðarinnar,
virðast flestir vera sammála um
að almennur stöðugleiki
sé það sem helst vantar.
Það væri þó ekki stöðugleiki í málflutningi um
Evrópumál?
olav@frettabladid.is

Reiðareksstefnan
M

aður horfir á Björgvin G.
Sigurðsson viðskiptaráðherra
standa við hliðina á Geir Haarde og
segja að ekki sé tímabært að huga
að mannabreytingum í stjórn
Seðlabankans, þótt leitun sé á
bankastjórum í mannkynssögunni
sem jafn rúnir eru öllu trausti, alls
staðar.
Maður horfir á Ingibjörgu
Sólrúnu koma fram og tala um það
hvað framboðið til öryggisráðsins
hafi skilað þjóðinni miklu. Sem er
eins og að segja að 14-2 hafi ekki
verið svo slæmt – við höfum nú náð
tveimur mörkum, og líka kynnst
svo mörgum sóknarmönnum hins
liðsins...
Maður hugsar: Hvenær ætlar
Samfylkingin að hætta að bíða
ósigra annarra flokka?

Heldur þann versta …
Það er eins og flokkurinn sé fastur
með báða fætur í gömlu tyggjói sem
annað fólk hefur hrækt út úr sér.
Það hlýtur að teljast ein af
ráðgátum íslenskra stjórnmála
hvers vegna Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir kaus að einbeita
kröftum sínum að framboði
Halldórs Ásgrímssonar til
Öryggisráðsins á meðan þjóðin
hefði þurft á gáfum hennar og
málafylgju að halda við að knýja
fram breytta peningastefnu.
Þetta er „heldur-þann-versta-ennæstbesta“-syndrómið sem
stjórnmálasagan geymir ýmis
dæmi um. Þá velja ráðamenn ekki
nærtækasta kostinn – og þann sem
þeir eru í rauninni kosnir til að
taka – heldur þann fáránlegasta:
Þegar Osama Bin Laden var í
felum í Pakistan réðst Tony Blair
inn í Írak. Þegar Heimskreppan
sýndi sitt ljóta greppitrýni réðst
Gordon Brown inn í Kaupþing (sem
var reyndar bæði lítilmótlegra og
áhrifaríkara). Og þegar allt reið á
að Íslendingar kæmust á elleftu
stundu inn í Evrópusambandið eins
og meirhluti þjóðarinnar vill
einbeitti leiðtogi Evrópusinna sér
að framboði til Öryggisráðs

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Ástandið
Sameinuðu þjóðanna.
Óskandi væri að Samfylkingin
biði að minnsta kosti sína eigin
ósigra. Og óneitanlega verða
áleitnar spurningar um erindi
Samfylkingarinnar í íslenskri
pólitík þegar ráðherrar hennar
virðast fastir í að framfylgja
stefnu hins ráðríka minnihluta í
Sjálfstæðisflokknum.
Varðandi útrás bankanna blöstu
við tveir kostir: að stöðva hana eins
og Davíð og Ögmundur vildu eða
að taka upp evru eins og allir hinir
vildu. Hvorugur kosturinn var
tekinn heldur látið reka á reiðanum. Þetta er reiðareksstefnan sem
Helgi Hálfdanarson nefndi svo um
aðgerðarleysi í málverndunarmálum. Þetta er Reiðareksstjórnin.

Íslenska módelið
Davíð Oddsson er sem kunnugt er
andvígur útlöndum en kannski var
sú einangrunarhyggja ekki það
versta heldur fremur sú geggjaða
hugmynd sem kom út úr reiðareksstefnunni að hægt væri að stunda
bankabrölt í útlöndum og halda
krónunni; láta íslenska ríkið vera
bakhjarl umsvifa en fjármálaeftirlitið undir lassez-faire-stjórn.
Útkoman var eins og íslensku
góðærin hafa verið til þessa, í
skrilljónasta veldi. Þegar aldraðir
foreldrar, grandvart fólk, skrifuðu
upp á óljósan rekstur stórhuga
rugludalla með þeim afleiðingum
að þau misstu auð og afl og hús
eftir að hafa fylgst með umsvifunum um hríð, svolítið stolt, svolítið
skilningsvana („gengur þetta
virkilega?“) og svolítið smeyk.

Íslenska módelið var flutt út. Og
landið orðið kennslugrein víða um
heim. Grátlegast reyndist IceSaveinnlánaverkefnið. Á heimasíðu
Egils Helgasonar er að finna
kostulega úrklippu úr viðtali
Markaðarins við Sigurjón Árnason
bankastjóra þegar IceSaveævintýrið stóð sem hæst. Þar
kallar hann reikningana „tæra
snilld“, en eins og kunnugt er var
þeim ýtt úr vör þegar alvöru
bankar vildu ekki lengur lána
íslenskum bönkum fé sem í
greininni er að vísu orðað svo á
tæpitungu viðskiptalífsins að
„aðgengi að fjármálamörkuðum
[væri] takmarkandi þáttur í vexti
bankanna“. Sigurjón segir sigri
hrósandi að lausnin hafi einfaldlega verið sú „að vera ekki svona
háður þessum fjármálamörkuðum“
og afla heldur innlána. Þeir bjuggu
til netreikning með himinháum
innlánsvöxtum, reistu hurðarás í
nafni þjóðarinnar. Blaðamaður
skrifar:
„Ráðgjafar Landsbankans
ráðlögðu honum að tengja verkefnið eins mikið og hægt væri við
Ísland, enda eru Bretar almennt
jákvæðir gagnvart Íslandi [...] „Það
eina sem ég þarf að gera er að
kíkja í lok dags hvað er kominn
mikill peningur inn,“ segir
Sigurjón hlæjandi, tekur upp
símann og segir skömmu síðar:
„Það bættust við fimmtíu milljónir
punda bara á föstudaginn!“
Segir hann hlæjandi. Og var á
meðan að draga okkar góða nafn í
svaðið með því að tengja ósköpin
við Ísland.
Við erum ekki pakk. Og nú
reynir á þessa stráka – þetta er
enginn tölvuleikur lengur. Þeir
geta valið um það hvort þeir haga
sér eins og menn og skila þjóðinni
verðmætunum eða hvort þeir ætla
að liggja á peningunum og breytast
í orma; og una því að heita
þjóðníðingar meðan Ísland byggist.
Því það er óvart alveg satt sem
Ólafur Ragnar vitnaði í: Orðstír
deyr aldregi …

Sannleikurinn er góður grunnur
Jóni Ásgeiri og viðskiptafélögum
hans OR fyrir ári síðan. Hið rétta er
að fyrsti meirihluti þessa kjörtímabils sprakk við það að allir sjö
borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins
tilkynntu að þeir ætluðu að selja
hlut Orkuveitunnar í hinu sameinaða
fyrirtæki. Það hefði þýtt að eigendú þurfa allir að leggjast á eitt
ur GGE hefðu getað neytt forkaupstil að tryggja hagsmuni
réttar og eignast hið sameinaða
íslenska ríkisins í þeirri stöðu
SVANDÍS
SIGRÚN ELSA
félag með tuttugu ára einkaréttarsem upp er komin. Verja fjölSVAVARSDÓTTIR
SMÁRADÓTTIR
samningi á erlendum verkefnum OR
skyldurnar í landinu, ná sem
og ótakmörkuðum aðgangi að þekkingu og starfshagstæðustum samningum hvað varðar uppgjör á
fólki OR. Það var til að afstýra þessum fyrirætlunerlendu hlutum bankanna, leita réttar okkar
um borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem Tjarnargagnvart Bretum og tryggja að orðspor lands og
kvartettinn var myndaður og farsæl þverpólitísk
þjóðar beri ekki varanlegan skaða af. Jafnframt þarf
sátt náðist um málið.
að treysta stoðir íslensks fjármálakerfis þannig að
Þessi tvö mál eiga það sammerkt að stjórnvöld
uppbygging til framtíðar í íslensku atvinnulífi standi
þurfa að líta í eigin barm og til þess að hægt sé að
traustum fótum.
draga lærdóm af því sem aflaga hefur farið er
Þótt núna sé ekki tíminn til að þrátta er nauðsynnauðsynlegt að hafa réttar staðreyndir til hliðsjónar.
legt að leiðrétta misskilning þegar hann kemur upp.
Rangfærslur eyða aðeins mikilvægum tíma og tefja
Hannes Hólmsteinn Gissurarson skýtur því inn í
farsæla lausn mála og uppbyggingu til framtíðar.
grein sem birtist í Fréttablaðinu 17. október sl. að
Hanna Birna Kristjánsdóttir og fimm aðrir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafi neitað að afhenda
Höfundar eru borgarfulltrúar.

UMRÆÐAN
Sigrún Elsa Smáradóttir og
Svandís Svavarsdóttir skrifa
um REI-málið
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LITLIR LITRÍKIR KASSAR sem hægt er að
geyma alls konar dót í geta lífgað upp á heimilið. Sniðugt getur verið að skreyta kókkassa eða aðra litla kassa
með litum, límmiðum eða veggfóðri og nota sem dýrgripakassa.
Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447
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Blóðþrýstingsmælir
Boso-medistar S
Blóðþrýstingsmælir á úlnlið.

Tilboðsverð: 5.900 kr. stgr.
Verð áður: 7.080 kr.

ATA R N A

Einfaldur í notkun.
Geymir 30 mælingar í minni.
Skjár sýnir þrjú gildi samtímis:
púls, efri og neðri mörk.
Hlífðarbox fylgir með.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Sara er svo sannarlega ánægð með fataherbergið sitt og treður öllu sem hún getur inn í það.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Sérherbergi fyrir öll fötin
Fataherbergi eins og sjá má í ýmsum bíómyndum sem höfða eiga til kvenþjóðarinnar eru ofarlega á
óskalista margra ungra kvenna. Sara Marti Guðmundsdóttir fékk sér eitt slíkt fyrir fötin sín.

Alla þriðjudaga

„Það er draumur hverrar stelpu
að eiga fataherbergi,“ segir Sara
Marti Guðmundsdóttir, leikkona í
Fólkinu í blokkinni, sem verið er
að sýna í Borgarleikhúsinu um
þessar mundir. Ekki er hægt að
segja annað en að orð Söru séu orð
að sönnu þegar litið er til þess að
uppáhaldsbíómynd margra stelpna
var um langan tíma myndin Clueless og þó ekki væri nema vegna
fataskápsins sem sýndur er í
þeirri kvikmynd.

Spurð að því hvort herbergið
hafi fylgt með húsinu sem fataherbergi eða hvort hún hafi látið
sérsmíða það inn í íbúðina segir
Sara að hún hafi einfaldlega keypt
það inn í íbúðina. „Húsið er ég
búin að eiga í rúm þrjú ár og
keypti fataherbergið fljótlega
eftir að ég keypti húsið. Ég er búin
að troða öllu inn sem ég get inn í
þetta fataherbergi,“ segir Sara og
bætir við að þegar maður eigi fataherbergi og ekki bara skáp þá

verði til svo miklu meira pláss.
„Maður þarf því að vera duglegur
að kaupa inn í skápinn til að fylla
plássið,“ segir Sara og hlær.
Það kemur ekki á óvart að
ánægjan í rödd Söru leynir sér
ekki þegar hún talar um að vera
nánast neydd til að kaupa sér föt
inn í herbergið, enda eru það fáir
kvenmenn sem myndu nokkurn
tíma kvarta yfir að þurfa að kaupa
sér nýjar flíkur.
agnesosk@frettabladid.is

HILLA sem er opin til beggja hliða getur verið sniðug

Guðrún segist fylla heimili sitt af jólum
strax í desember. „Ég hef alltaf búið til
eitthvað fallegt fyrir hver jól og hef þá
ýmist saumað, prjónað eða límt.“

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

til þess að skipta barnaherbergjum sem systkini þurfa
að deila. Bæði börnin geta þá notað hilluna.

Best að byrja tímanlega
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Þrátt fyrir að enn séu rúmir tveir mánuðir til jóla eru ýmsir hlutir sem huga má að til að létta sér verkin
þegar styttist í jólin. Guðrún Þóra Hjaltadóttir lumar þar á ýmsum góðum ráðum.
„Ég er mikið jólabarn og elska jólatímann en þó finnst mér undirbúningurinn stundum vera orðinn of
langur. Í raun er ekkert sem gera
þarf svona tímanlega nema þá að
baka jólakökurnar sem væta þarf
með víni fram að jólum,“ segir
Guðrún Þóra Hjaltadóttir, næringarráðgjafi og kennari, en hún er
líka formaður Félags hússtjórnarog heimilisfræðikennara.
Guðrún lumar þó á góðum ráðum
fyrir þá sem vilja taka til hendinni
fyrir jólin. „Það er upplagt að taka
frystinn og kæliskápinn tímanlega
og það má jafnvel gera nú þegar.
Einnig er skynsamlegt að fara í
gegnum skápa og skúffur því oft
safnast þar hlutir sem við notum
ekki lengur,“ segir Guðrún en
bætir við: „Það er þó algjör óþarfi
að þrífa veggi og loft fyrir jólamánuðinn sem er svo dimmur að

ELDHÚS

við sjáum vart óhreinindin, ef einhver eru. Þá þykir mér skynsamlegra að þrífa þegar jóladótið er
tekið niður.“
Jólasmákökurnar er gott að
byrja að baka um miðjan nóvember. „Þeir sem baka sörur geta
byrjað á þeim fyrr því þær geymast best í frysti,“ útskýrir Guðrún
sannfærandi. „Í mínum huga á
undirbúningur jólanna að vera
samvera með fjölskyldunni þar
sem við bökum saman, föndrum og
búum jafnvel til jólagjafir.“
Guðrún telur gott að hafa jólagjafirnar í huga allt árið. „Það getur
verið að við sjáum eitthvað sem
myndi gleðja hana Siggu litlu og þá
er sniðugt að kaupa það þó svo það
sé bara aprílmánuður.“ Með því
móti má líka spara skildinginn þar
sem oft má finna nytsamlega hluti
á útsölum og þá er heldur ekki

BAÐ

hlaupið upp til handa og fóta í
stressi og bara eitthvað keypt,
sama hvað það kostar. „Í þeim þjóðarþrengingum sem nú eru er ráð að
hætta að gefa allar þessar stóru
jólagjafir þar sem fólk setur sig í
miklar skuldir,“ segir Guðrún og
nefnir einnig að jólin eigi að vera
gleðistund og sú gleði felist meðal
annars í að gleðja aðra með einhverju sem valið er af kostgæfni.
„Síðan eiga dagarnir í desember
að fara í kertaljós, jólaföndur og
jafnvel konfektgerð fyrir þá sem
njóta þess. Aðalatriðið er að njóta
samvista við fjölskyldu og vini og
mér finnst að jólasmákökurnar
eigi að borðast í desembermánuði
því þá er tíminn til að njóta þeirra.
Um jólin er svo mikið af mat og
fáir hafa þá pláss fyrir vanilluhring,“ segir Guðrún kankvís.

FATASKÁPAR

hrefna@frettabladid.is
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SEM ÞÚ MÁTT EKKI MISSA AF
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NÚ ER LAG AÐ
GERA GÓÐ KAUP.
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Pottasett fyrir spanhellur
( verðmæti kr. 20.000 )
Þegar þú verslar við okkur
fyrir a.m.k. kr. 500.000 færð
þú vandað STÁLPOTTASETT í kaupbæti.
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BETRI STOFAN

TIL 15. NÓVEM
BER

Verum bjartsýn
og
stöndum saman!

Frum

Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali

… það borgar sig!

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

fasteignir
20. OKTÓBER 2008

Ertu í húsnæðis hugleiðingum?
Eru breyngar í vændum?
Þaru hentugra húsnæði?
Vantar stærra húsnæði?
Sími sölumanna er 535 1000

'RUNNUR AÈ GËÈU LÅÙ
&ASTEIGNASALA ÅBÒÈARHÒSN¾ÈIS o ,¹GMÒLI  o  2VK

Öruggir árfesngakosr

Húsið er staðsett á sjávarlóð í friðsælum botnlanga.

• Atvinnufasteignir í öllum stærðum

Einbýli í veðraparadís

• Erum með árfesta

Húsið, sem er 352,1 fermetri
að stærð, er staðsett á sjávarlóð innarlega í friðsælum og
fjölskylduvænum botnlanga.
Eignin hefur nánast öll verið
gerð upp að innan á síðustu
árum með góðri útkomu.

• Áratuga reynsla
Hað samband við sölumenn okkar
og fáið nánari upplýsingar.

S: 590 7600
Fremsr í atvinnufasteignum
Fasteignasala • Atvinnuhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk.

K

omið er inn í forstofu með
flísalögðu gólfi. Stofa er
björt, með góðri lofthæð
og svölum til suðausturs. Á efri

hæð er komið upp á parketlagðan
gang. Inn af honum eru þrjú parketlögð svefnherbergi, þar af eitt
með svölum til suðausturs, og
baðherbergi með baðkari, innréttingu, innbyggðum sturtuklefa, vegghengdu salerni og
glugga.
Á miðhæð er stór stofa með
góðri lofthæð. Eldhús er flísalagt með vandaðri innréttingu
og granít-borðplötum. Úr því
er gengið út á suðaustur-svalir. Inn af eldhúsi eru þvottahús

og geymsla. Þar er einnig hægt
að ganga inn í bílskúr. Flísalagt
sjónvarpsherbergi með útgengi
í garð er á neðsta palli. Þar inn
af er stór geymsla og rúmgott
svefnherbergi.
Í kjallara er síðan um það bil
100 fermetra óskráð rými með
mikilli lofthæð, sem til dæmis
væri hægt að hafa sem sér íbúð.
Þess skal getið að ýmis eignaskipti koma til greina. Stakfell
fasteignasala veitir allar nánari
upplýsingar um eignina.

Á ils.is getur þú:
Gengið frá greiðslumati
Sótt um íbúðalán
Sótt um lengingu og
styttingu á lánstíma

Önnur þjónusta á ils.is:
Bráðabirgðamat
Ýmsar reiknivélar
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Netsamtal við ráðgjafa
Umsókn um rafrænar
afborganir lána
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Leynist eignin þín hér? - Þarftu að selja? Hafðu samband
Skeifan
Kleifarsel 59 - 109 Reykjavík

Dimmuhvarf 11a - 203 Kópavogi

OPIÐ
OPIÐ
HÚS
HÚS

Opið hús í dag frá 18:00 - 18:30
Einstaklega vel staðsett og vel skipulagt 233
fm einbýlishús með bílskúr innst í botnlanga
við Kleifarsel í Breiðholti. Örstutt í skóla,
leikskóla og flesta aðra þjónustu. Góð kaup!
Verð: 53.700.000,Herbergi: 6
Stærð: 233 fm

Grandahvarf 3 - 203 Kópavogi

OPIÐ
HÚS

Bókið skoðun í s: 770 2277 / 822 2123
Fallegt einbýlishús á stórri 1.692 fm lóð,
frábær staðsetning rétt við Elliðavatnið. Á
lóðinni má bygga 6 hesta hesthús og eru
reiðvegir í hverfinu, algjör paradís.
Verð: 49.000.000,Herbergi: 5
Stærð: 137,1 fm

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30
Falleg og virkilega vel staðsett 3 herbergja,
78,5 fm íbúð með sérinngangi í kjallara.
Íbúðin er í göngufæri við Háskóla Íslands,
barnaskóla, leikskóla og alla þjónustu.
Verð: 24.500.000,Herbergi: 3
Stærð: 78,5 fm

OPIÐ
HÚS

Ágúst Daði
Guðmundsson
Sölufulltrúi
770 2277
agust@remax.is

Bókið skoðun í s: 770 2277 / 822 2123
Einstaklega vel staðsett 194,8 fm einbýlishús
ásamt 28,8 fm bílskúr á tveimur hæðum í
suðurhlíðum Kópavogs. Mögulegt er að hafa
eignina sem 2 íbúðir. Stór gróinn garður!
Verð: 65.000.000,Herbergi: 6
Stærð: 163,7
223,6 fm

Seljabraut 24 - 109 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Bókið skoðun í s: 770 2277 / 822 2123
Fallega 3 herbergja íbúð með sérinngangi af
svölum á vinsælum stað við Hamravík í
Grafarvogi. Stutt í flesta þjónustu. Gott
yfirtakanlegt lán á 4,15% vöxtum getur fylgt!
Verð: 23.900.000,Herbergi: 3
Stærð: 88 fm

Ljósavík 27 - 112 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Bókið skoðun í s: 770 2277 / 822 2123
Stórglæsilega penthouse íbúð á 12 hæð við
Rjúpnasali í Kópavogi ásamt rúmlega 100 fm
svölum og stæði í bílageymslu. Stórkostlegt
útsýni er úr íbúðinn, svalir liggja allan hringinn
Verð: 39.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 103,3 fm

Helga
Pálsdóttir
Sölufulltrúi
822 2123
helgap@remax.is

Hamravík 28 - 112 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

Rjúpnasalir 12 - 201 Kópavogi

Bókið skoðun í s: 770 2277 / 822 2123
Falleg 3 herbergja endaíbúð með
sérinngangi á jarðhæð innst í botnlanga.
Barnvænn staður í Garðabæ. Íbúðin er vel
skipulögð með fallegum garði og palli!
Verð: 29.400.000
Herbergi: 3
Stærð: 98,8 fm

Víðihvammur 8 - 200 Kópavogi

OPIÐ
HÚS

Ögurás 7 - 210 Garðabæ

OPIÐ
HÚS

Bókið skoðun í s: 770 2277 / 822 2123
Falleg 4 herbergja íbúð í sex íbúða húsi við
Grandahvarf í Kópavogi. Staðsetningin er
einstök í glæsilegu hverfi með útsýni yfir
Elliðavatnið og upp í Bláfjöll. Vaktað hverfi!
Verð: 44.200.000,Herbergi: 4
Stærð: 163,7 fm

Hagamelur 19 - 107 Reykjavík

Bókið skoðun í s: 770 2277 / 822 2123
Falleg 4 herbergja íbúð ásamt bílskýli á
sérstaklega góðum kjörum. Góð staðsetning
og húsið er í góðu standi. Stór geymsla sem
er ekki inni í fm. Stutt í þjónustu og verslanir.
Verð: 20.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 126,1 fm

Bókið skoðun í s: 770 2277 / 822 2123
Glæsileg 4 herbergja 103,7 fm íbúð með
sérinngangi af svölum í viðhaldslitlu fjölbýli
innst í botnlanga ásamt 25,9 fm bílskúr í
Ljósuvík 27 í Grafarvogi.
Verð: 32.500.000,Herbergi: 4
Stærð: 130 fm

Elísabet
Agnarsdóttir
Löggiltur
fasteignasali

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

Gunnar – Hannes & teymi

Þórdís
Hermannsdóttir

Kristín
Skjaldardóttir

Ingunn
Björnsdóttir

Ekkert teymi á Íslandi selur fleiri fasteignir en við!

Sigurður
Samúelsson

Friðﬁnnur
Magnússon

Kristján
Kristjánsson

Skúli Örn
Sigurðsson

Þórarinn
Thorarensen

Tvö öﬂugustu söluteymi landsins
sameina krafta sína
Tvöfaldur kraftur til að selja þína eign

Hringdu núna!

822 3702
Gunnar Valsson

699 5008
Hannes Steindórsson

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 200 Kópavogur - S: 520 9500 - Þórarinn Jónsson Lögg. fasteignasali

Tveir söluhæstu
sölufulltrúar RE/MAX
í Evrópu 2007
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www.volundarhus.is

VINSÆLU GESTAHÚSIN
OG GARÐHÚSIN
ERU AÐ SELJAST UPP

Því fer hver að verða síðastur að eignast hús frá okkur. Húsin eru tilvalin
geymsla fyrir grillið og garðhúsgögnin. Höfum einnig til sölu úrvals pallaefni,
girðingaefni og undirstöður. Gagnvarin fura á mjög hagstæðu verði.

Völundarhús.is hafa til sölu glæsileg ný gestaog garðhús sem eru enn sterkbyggðari en áður.
Nýju húsin eru bjálkahús frá 34mm að þykkt og

08-0153 Hennar hátign

koma með tvöfaldri vatnslæsingu.

45 mm bjálki

44 mm bjálki

SVEFNKOFI 9,7 m²

GESTAHÚS 15 m²

45 mm bjálki

34 mm bjálki

GARÐHÚS 6,0m²/7,2m²/9,7m²

70 mm bjálki

GESTAHÚS 21m²

25 m² + 9 m² verönd

GESTAHÚS 25 m²

Pallaefni og girðingaefni
21x95mm gagnvarin fura

Hagstætt verð

28x95mm gagnvarin fura
34x95mm gagnvarin fura
45x95mm gagnvarin fura
45x145mm gagnvarin fura

Vel valið fyrir húsið þitt
*Það sem er innifalið í húsunum er: Allt viðarverk, gluggar eru glerjaðir og hurðir eru með lömum og festingum.

VH ehf · Heiðarbraut 3 · 250 Garður · Sími 864-2400
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Laufengi
- 4ra
herb.
4UNGU¹S RA HERB p &ALLEGT
EINBÕLISHÒS
¹ EINNI
H¾È MEÈ BÅLSKÒR

stakfell.is

Fax 535 1009

- 3ja herb.

67 fm
íbúðEFRI
mjög
miðsvæðis
105 Reykjavík.
er björt
ogVIÈ
skemmtileg
góðu útsýni.
Parket og

FM FALLEG
SÁRH¾È
AUK   FMí BÅLSKÒRS
ALLS   FMÍbúðin
(¾ÈIN STENDUR
NEÈST
+ËLGUVAÈ OG ERmeð
MEÈ GL¾SILEGU
ÒTSÕNI %LDHÒSIÈ
ERhurðar
MEÈ SÁRSMÅÈAÈRI
INNRÁTTINGU ÒR EIKflísalagt
GRANÅTBORÈPLÎTU
OG ST¹LT¾KJUM
FR¹ !%'Verð
"AÈHERBERGIÈ
ER ÚÅSALAGT Å HËLF OG GËLF MEÈ STËRU BAÈKARI
úr Eik. Baðherbergi
með ljósri
innréttingu.
23.5 millj
STURTU INNRÁTTINGU OG GLUGGA4¾PLEGA  FM SVALIR TIL SUÈURS 0ARKETIÈ ER GEGNHEIL EIK (ALOGEN Å STOFU OG HURÈAR ÒR EIK 3ÁR INNGANGUR
6ERÈ  MILLJ

OPIÐ HÚS Í DAG KL 18-19.

stofu og bað með baðkeri, sturtu og þvottahúsi innaf. Stofan rúmgóð og hefur verið tekinn niður veggur
og opið er inn í gott eldhúsið. Við það verður íbúðin mun bjartari og rúmbetri. Verð 25.9 millj.

Leitum að tvíbýlishúsi
Smáíbúðahverfi.

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Stórholt
+ËLGUVAÈ %FRI SÁRH¾È MEÈ
BÅLSKÒR

  M EINLYFT EINBÕLISHÒS ¹SAMT   M BÅLSKÒR ¹ ÖESSUM GËÈA STAÈ Å 'ARÈAB¾ %LDHÒSIÈ ER MJÎG STËRT ÚÅSALAGT OG MEÈ FALLEGUM
HVÅTUM INNRÁTTINGUM MEÈ ÚÅSUM ¹ BORÈUM OG VÎNDUÈUM T¾KJUM 2ÒMGËÈUR BORÈKRËKUR  PARKETLÎGÈ SVEFNHERBERGI "AÈHERBERGI ER
STËRTfm
OG MEÈ
GLUGGAherbergja
ÚÅSALAGT Å GËLFíbúð
OG B¾ÈI
MEÈ
STËRU BAÈKARI
OG STËRUM
MOSAIKLÎGÈUM
 MILLJ miðjuhol, for106.4
fjögurra
sem
skiptist
í stofu
með S.A.
svölum,STURTUKLEFA
eldhús,6ERÈ
3 svefnh.,

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

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

í

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

Leitum að stórri sérhæð, pareða raðhúsi á svæði 107 og
170. Verð allt að 60 millj.

Getum bæ við okkur eignum á skrá - Fagleg vinnubrögð

,AUFENGI RA HERB

OPIÐ HÚS Í DAG 17.00 - 18.30

 FM ÅBÒÈ SEM SKIPTIST Å STOFU MEÈ 3! SVÎLUM
Línakur
4.herb.
ELDHÒS  -SVEFNH
MIÈJUHOL FORSTOFU OG BAÈ MEÈ
Fallegar
nýjarOGíbúðir.
Allt
tréverk
í íbúðBAÈKERI STURTU
ÖVOTTAHÒSI
INNAF
6ERÈ 
MILLJ

unum er úr eik fyrir utan þvottah. Þar eru
hvítar innr. Bað og þvottah. með flísum
og gólfhita. Allar innihurðir eru yfirfelldar.
Verð frá 34.9 millj.

&UNAFOLD 3J¹VARLËÈ

(VERÙSGATA RA HERB

OPIÐ
Í DAG KL 17.30 – 18.00

 FM HÚS
ÅBÒÈ Å MIÈB¾NUM
Engihjalli
LÆKKAÐ
VERÐ
%IGNIN SKIPTIST -Å FORST
 SAMLSTOFUR
 SVEFN BAÈ OG
84
fm þriggja
íbúð ÅBÒÈAR
á fyrstu
hæð
ELDHÒS
ÖVOTTAHÒSherbergja
OG GEYMSLA INNAN
-ERKT
mjög
höfuðborgarsvæðinu.
ST¾ÈI ¹miðsvæðis
BAKLËÈ 6ERÈ áMILLJ

Íbúðin skiptist í 2 svefnh. stofu, eldhús
og bað. Sérgeymsla á jarðhæð. Þvottah.
Á hæðinni.
Verð 19,9 millj.

'ARÈHÒS RAÈHÒS

'2%.)-%,52  FM .%¨2) 3¡2(¨

®LDUGATA

6IRÈULEGT EINBÕLI

3KEGGJAGATA HÒS MEÈ  ÅBÒÈUM

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17.00-18.30
Seltjarnarnesi
Útsýni. 5ÖB
Stararimi
- einbýlishús
 M HÒS
¹ ÖESSUM GRËNA með
VINS¾LAútsýni
STAÈ
%IGNIN SKIPTIST Å FORSTOFU HOL ELDHÒS  SVEFNH SAML Bollagarðar
  EINBÕLI ¹  -H¾ÈUM
(ÒSIÈ ER MJÎG -VIRÈULEGT
Hallakur
- Ný
3ja
herb.
200
tvílyft -IKIÈ
einbýlishús
að meðtöldum
á FM
einni
hæð með
Å Fallegt
2EYKJAVÅK165
(ÒSIÈeinbýlishús
SKIPTIST Å TV¾R 
ÖRIGGJA
STOFUR OG BAÈ
%IGNIN
HEFUR
VERIÈ FALLEGA ENDURNÕJUÈ
OG VELfm
VIÈ HALDIÈ
ENDURN Ö¹M
ELDHÒS GLER
Glæsileg
3ja herb
íbúð
þessum
stað4ILBOÈ
á Seltjarnar32.3 bílskúr.
Eignin
skiptist
3 svefnh.,
HERBERGJA
ÅBÒÈIR !UK
 HERBTIL
ÒTLEIGU í"ÅLSKÒR
6ERÈ
¹ SÅÈUSTU  ¹RUM
6ERÈ 
MILLJá jarðhæð í litlu bílskúr
RAFMAGN áGËLFEFNI
3ÁRÅBgóða
Å KJ "ÅLSKÒR
ËSKAST
fjölbýli með útgengi í garði. Eikarparket nesi. Eignin skiptist í anddyri, hol, eldhús, baðherbergi
með hornbaðkeri, eldhús
MILLJ
og flísar á gólfum. Eikar innréttingar. 4 herb., 2 baðh., þvottah. og geymslu.
Glæsileg eign mjög miðsvæðis og stutt í Suðurverönd með timbur skjólveggjum.
aðal umferðaræðar.
Frábært útsýni til norðurs.
Verð 29.5 millj.

-¹NATÒN ,AUS STRAX

$AGGARVELLIR RA HERB

með nýlegri innréttingu, samliggjandi
stofu og borðstofu. Til suðvesturs er stór
falleg afgirt hellulögð verönd. Vönduð
eign á frábærum stað. Verð 55 millj.

SVALLAGATA

JA HERB

 FM GL¾SILEGT OG MIKIÈ ENDURNÕJAÈ EINBÕLI ¹ SJ¹VAR
 FM RAÈHÒS Å 'RAFARVOGI (ÒSIÈ ALLT INNRÁTTAÈ ¹
LËÈ MEÈ INNBYGGÈUM TVÎFÎLDUM BÅLSKÒR AUK UÖB  VANDAÈAN M¹TA 'ARÈUR MEÈ SËLPALLI MËT SUÈRI )NNB
M ËSKR¹ÈS RÕMI !LLS CA  FM AÈ ST¾RÈ (ÒSIÈ ER
BÅLSKÒR 6ERÈ  MILLJ
STAÈSETT INNARLEGA
Å BOTNLANGA
Hjallabraut
- 4ra
herb.%IGNASKIPTI ¹ MINNI EIGN Kúrland 19 - Raðhús

  FM FALLEG JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹  H¾È MEÈ
  FM RA HERBERGJA ÒTSÕNISÅBÒÈ ¹  H¾È Å
  M ÅBÒÈ ¹  H¾È VIÈ SVALLAGÎTU  2VK
VERÎND 3ÁR ÖVOTTAHÒS OG GEYMSLA INNAN ÅBÒÈAR
LYFTUHÒSI AUK ST¾ÈIS Å BÅLAGEYMSLU ¶VOTTAH Å ÅBÒÈ
¥BÒÈIN SKIPTIST Å HOL BAÈ  SVEFNH ELDHÒS OG STOFA
(ÒSIÈ ER ¹LKL¾TT AÈ UTAN BYGGT ¹RIÈ  6ERÈ
9ÙRTEKIN L¹N CA   MILLJ 6ERÈ  MILLJ
3TUTT Å (¥ 6ERÈ  MILLJ

MILJ
Hjarðarhagi - UPPGERÐ-4ra m/ bílskúr Seljuskógur 18 - Akranesi - 100% lán Fróðengi - 3ja herb. með bílskúr.

108,1 fm² á 3. hæð við Hjallabraut,
Hafnafirði. Íbúðin skiptist í forstofu, borðstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, svefnherbergi og hjónaherbergi.
Verð 22.5 millj.

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

"ERJARIMI  HERB

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

(ALLVEIGARSTÅGUR JA HERB

AUKAÅBÒÈ (RAFNHËLAR JA HERB

"ERJARIMI JA HERB

 M ÅBÒÈ ¹ H¾È  SVEFN HERB ELDHÒS MEÈ
 M ÖAR AF   ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU ÅBÒÈIN ER MEÈ  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È AUK  FM IBÒÈAR Å BAKHÒSI
 SVEFNHERBERGJUM OG ER ¹ FYRSTU H¾È MEÈ VERÎND Å
SEM ER Å ÒTLEIGU (ÒSIÈ ER NÕLEGA UPPGERT AÈ UTAN .ÕIR BORÈKRËK GLUGGI ¹ BAÈI STOFA MEÈ SVÎLUM ¥BÒÈIN ER
LAUS 6ERÈ  MILLJ
VESTUR GËÈ EIGN FYRIR GOTT VERÈ 6ERÈ  MILLJ
GLUGGAR OG GLER

Baugakór geymslu

Laus 3ja herb m/bíla- Unnarbraut - Seltjarnarnesi -parhús

97 fm 3 herb íbúð með bílageymslu,
íbúðin skiptist í stofu eldhús og baðherbergi, 2 svefnherbergi og þvottahús inní
íbúð. Fullbúin fallegum innréttingum.
Verð 25.9 millj.

.AUSTABRYGGJA 3J¹VARÒTSÕNI
  FM FALLEG JA HERBERGJA ÅBÒÈ MEÈ FR¹B¾RU
SJ¹VARÒTSÕNI 4VENNAR SVALIR 3ÁR ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU
6ERÈ  MILLJ

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

3TËRHOLT JA HERB
 FM ÅBÒÈ MJÎG MIÈSV¾ÈIS Å  2EYKJAVÅK ¥BÒÈIN ER
BJÎRT 0ARKET OG HURÈAR ÒR %IK 6ERÈ  MILLJ

Húsið er 213 fm Kanadískt timburhús.
Búið er að klæða húsið að utan, setja
veggjagrindur, rafmagnstöflu og vatnslagnir. Innangengt er í 26 fm bílskúrinn.
Verð 30 millj

  M ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È SÁR INNG %IGN SKIPTIST Å
FORSTOFU HOL STOFU ELDHÒS SÁR ÖVOTTAH BAÈ OG 
SVEFNH 6ERÎND MEÈ SKJËLVEGG TIL AUSTURS 3T¾ÈI Å
BÅLAGEYMSLU 3KIPTI ¹ ST¾RRI EIGN KOMA VEL TIL GREINA
6ERÈ  MILLJ

114.9 fm íbúð á annarri hæð í litlu fjölbýli.
Eignin skiptist í eldhús, baðherbergi, 2
svefnherbergi, þvottahús og stofu. Bílskúr 21.4 fm fylgir. Sér geymsla og hjólageymsla á jarðhæð.
Verð 28.9 millj.

,ANGALÅNA JA HERB SJ¹VARÒTSÕNI
 FM ÅBÒÈ ¹ MIÈH¾È "AÈ ER ÚÅSALAGT Å HËLF OG
GËLF MAÈ INNRÁTTINGU BAÈKARI OG STURTU %LDHÒSIÈ ER
MEÈ HVÅTRI INNR OG ST¹LT¾KJUM 3TOFAN ER RÒMGËÈ
6 SVALIR MEÈ GRÅÈARLEGU ÒTSÕNI 6ERÈ   MILLJ

Þorfinnsgata 101 - nálægt Landsspít- Stigahlíð - 3ja herb.
Flétturimi - 3ja herb. - Bílskýli
ala. 4ra herb. íbúð 77.3 fm á 2. hæð auk 84 fm íbúð miðsvæðis í Reykjavík. Stutt 102.5 fm íbúð þ.m.t. stæði í bílskýli. End14.09 fm herbergis í kjallara með sameiginl. salerni. Tilvalið til ÚTLEIGU . 8.4 fm
geymsla, alls 100,6 fm Íbúðin skiptist í
gang, eldhús, tvær stofur, 2 svefnh. og
bað. Sameiginlegt þvottah. í kjallara. Sjón
&¹FNISNES
TILBOÐ
LÅTIÈ SÁRBÕLI
er sögu ríkari.
6ORUM AÈ F¹ Å SÎLU   FM PARHÒS ¹  H¾ÈUM Å
3KERJAÙRÈINUM 3KJËLS¾LL GARÈUR MEÈ HEITUM POTTI
6ERÈ  MILLJ

frá H.R. og Kringlunni. Íbúðin öll endur- aíbúð meö hátt til lofts og einstaklega
nýjuð, ný gólfefni, nýtt rafmagn, eldhús- björt. Þvottaherbergi innan íbúðar. Stórar
innr. lökkuð og uppfærð, nýjar flísar, tæki suðursvalir með miklu útsýni. Eikarparket
og blöndunartæki á baði. Sem sagt; íbúð á allri íbúð nema baði og þvottah.
í topp standi.
Verð 22.5 millj.
Verð 24.4 millj.
"¹RUGATA
JA HERB
,EIFSGATA JA HERB
 M FALLEG ÅBÒÈ ¹ TVEIMUR H¾ÈUM ENURNÕJUÈ
AÈ HLUTA MEÈ PARKETI ¹ GËLFUM ÒR 2USTIC EIK &ALLEGT
ÒTSÕNI 6ERÈ  MILLJ

Tjarnarmýri - 2ja herb með bílskýli

Sörlaskjól - sérhæð með bílskúr

Mánagata - Norðurmýri - 2ja herb

Rauðarárstígur - 2ja herb.

Mjög falleg og vel skipulögð 58.5 fm
tveggja herb. íbúð á 2 hæð fjölbýli á Seltjarnarnesi.
Stæði
í lokuðu bílskýli fylgir.
2AUÈ¹S JA
HERB
Eignin
hol, eldhús,
svefnh
 FM skiptist
ÅBÒÈ MEÈ íFALLEGU
ÒTSÕNI YÙR stofu,
2AUÈAVATN
OG
og
bað.
"L¹FJALLAHRINGINN
%IKARPARKET ¹ GËLFUM 3ËLPALLUR
Verð
21.56ERÈ
millj.
MËTI 636
 MILLJ

Nánast algjörlega endurnýjuð 109,2 fm
sérhæð ásamt 25,1 fm bílskúr á þessum
góða
stað +ËP
í vesturbæ
Reykjavíkur.
-ELALIND
JA HERB
²TSÕNI Mikið
útsýni
frá¹stofu
ogMEÈ
borðstofu
til suðurs
 FM ÅBÒÈ
JARÈH¾È
 FM SËLPALL
¥BÒÈIN ERog
vesturs.
Útgengt
á suð-vestur
svalirOGúr
HOL BAÈ SVEFN
STOFU ELDHÒS
OG GEYMSLA 0ARKET
stofu.
ÚÅSAR ¹ GËLFUM 6ERÈ  MILLJ

53.6 fm tveggja herb. íbúð mjög miðsvæðis í 108 Reykjavík í litlu fjölbýli. Stutt
í alla þjónustu og
.ÕBÕLAVEGUR
JAskóla.
HERBÞvottaherbergi
MEÈ BÅLSKÒR á
jarðhæð.

FM ÅBÒÈ ¹  H¾È ¶AR AF ER BÅLSKÒRINN  
Verð
FM
"ÒIÈ14.5
ER AÈmillj.
ENDURNÕJA GËLFEFNI OG BAÈ MJÎG

48 fm íbúð á fyrstu hæð miðsvæðis í
Rvk. Hvítar fulninga innréttingar í eldhúsi.
Baðherbergi flísalagt
í hólf og gólf.
&RIGGJARBRUNNUR
FOKHELT
Geymsla
og SEM
þvottahús
í kjallara.

 M PARHÒS
ER TV¾R H¾ÈIR
OG KJALLARIStæði
bakatil.
'ENGT
ER ÒR KJALLARA ÒT Å GARÈINN  NEÈRI H¾È ER
Verð 15.5
AÈKOMAN
AUK millj
BÅLSKÒRS  EFRI H¾È ER GENGT ÒT ¹

SMEKKLEGA 6ERÈ  MILLJ

ÖAKSVALIR &ULLBÒIÈ AÈ UTAN FOKHELT AÈ INNAN

.is

: : 535_1000

  FM JA HERBERGJA ÅBÒÈ Å HJARTA 2EYKJAVÅKUR
%LDHÒS UPPRUNALEGT EN SNYRTILEGT "AÈ VAR NÕLEGA
TEKIÈ Å GEGN 2ÒMGOTT SVEFNHERBERGI OG STOFA 6ERÈ
 MILLJ

Reynimelur - 2ja herb. - 1. hæð
Ný uppgerð íbúð á 1. hæð. Nýjar hvítlakkaðar innréttingar í elddhúsi með nýjum stáltækjum.
®LDUGRANDI
JA Perket
HERB út hlyn. Ný útiBaðherb
flísalagt
með
hurð.
 FM JA
HERBERGJA IBÒÈ
¹ ANNARRI
H¾Èupphengdu
AUK
ný tæki
og OG
nýsturta.
Hvítlakkaðir
CAsalerni,
 FM GEYMSLU
Å KJALLARA
 FM ST¾ÈIS
Å
fataskápar.
BÅLAGEYMSLU
!LLS   FM FYRIR UTAN GEYMSLU (ÒSIÈ
Verð 19AÈ
millj.
ENDURNÕJAÈ
HLUTA 6ERÈ   MILLJ
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Langitangi 4 - fallegt einbýli Mosfellsbæ
Ð
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•

www.fastmos.is

Sérhæð

H ÚS

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 TIL 18:00

Mjög fallegt 171 fm einbýlishús á einni hæð með sambyggðum bílskúr og stórri og gróinni
lóð. Flott eldhús, hvítt háglans, með steingráum ﬂísum og granítborðplötu. Vönduð tæki,
stállitaður blástursofn í borðhæð, keramik helluborð, uppþvottavél og ísskápur/frystiskápur.
Baðherbergi nýlega endurnýjað með stórum glersturtu-klefa, 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. 3454

Lindarbyggð - Lækkað verð úr 44.7 í 39.9 m.

Spóahöfði - Glæsileg efri sérhæð
Glæsileg 199,3 fm efri sérhæð með innbyggðum 28,2 fm bílskúr í fallegu tvíbýlishúsi.
Í húsinu eru þrjú rúmgóð herbergi +
sjónvarpsherbergi (sem hægt er að breyta
í svefnherbergi) Innréttingar eru úr hlyn,
hvíttuð eik og náttúruﬂísar á gólfum, innfelld hallogenlýsing er í húsinu. Þetta er
glæsileg eign með ﬂottu útsýni á frábærum
stað. Möguleiki er að setja
ódýrari eign uppí! V. 54,5 m. 3764

4ja 5 herb.

Skeljatangi - 3ja herbergja
3ja herbergja 84,2 fm íbúð á jarðhæð með
sérinngangi og sérgarði við Skeljatanga í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu,
gang, tvö herbergi, geymslu, baðherbergi,
eldhús, stofu og kalda útigeymslu. Sameiginlegur garður er snyrtilegur, afgirtur
og gönguleið að húsi er hellulögð
V. 23,5 m. 3742

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

2ja herb.
Mjög snyrtilegt 177,1 fm parhús með bílskýli við Lindarbyggð í Mosfellsbæ. Í húsinu eru
fjögur svefnherbergi. Þetta er fallegt og skemmtilega hannað parhús, teiknað af Ingimundi
Sveinssyni, arkitekt. Húsið stendur í lokuðum botnlanga í mjög fallegri götu. Ásett verð
kr. 44.700.000,- En vegna sérstakra aðstæðna fæst eignin á kr. 39.900.000,- 3473

Einbýlishús

Leirvogstunga - Hagstæð kaup
Nýtt og vandað 198 fm einbýli með innb.
34 fm bílskúr á góðum stað í nýju hverﬁ
í Mosfellsbæ. Húsið er vel skipulagt, 4
svefnherb, stofa, eldhús, þvottahús og tvö
baðherb. Húsið er með fullbúinni lýsingu
frá Lumex, málað að innan og tilbúið til
innréttinga og án gólfefna, þó eru ﬂísar á
bílskúr og þvottahúsi. Skipti möguleg á
ódýrari eign! Hagstæð kaup!
V. 39,9 m. 3500

Kvíslartunga - Parhús/keðjuhús
Stílhreint parhús/keðjuhús á tveimur
hæðum á miklum útsýnisstað í nýju hverﬁ
í Mosfellsbæ. Stutt í skóla og leikskóla.
4-5 svefnherbergi, mögulegt að bæta við
ﬂeirum, stórar stofur og eldhús, góður
bílskúr og mjög stórar svalir með útsýni til
allra átta. Húsið er nánast tilbúið til
afhendingar, fullbúið að utan og vel rúmlega fokhelt að innan. Seljendur eru
tilbúnir að taka uppí litla íbúð og
áhvílandi er yﬁrtakanlegt hagstætt
lífeyrissjóðslán á 4,9% vöxtum,
um 28 m.kr V. 47,9 m.3391

Klapparhlíð - 4-5 herb. 112,6 fm
112,6 fm endaíbúð á 2. hæð í fjölbýli með
opnum stigagangi. Íbúðin er teiknuð sem 5
herbergja, en er í dag 4ra herbergja,
hægt að breyta aftur. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, stofa og gangur með merbau
parketi, ﬂísar á baði og þvottahúsi og
korkﬂísar á forstofu og eldhúsi. Eignin er
laus til afhendingar. V. 29,5 m. 3402
Hjallahlíð - 2 herb.
Rúmgóð 64,1 fm, 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð í litlu fjölbýli með sérinngangi og
stór verönd í suður. Íbúðin skiptist í
forstofu, gang, rúmgott svefnherbergi,
góða geymslu (sem hægt er að nota sem
leikherb. eða tölvuherb.), baðherbergi,
þvottahús, stofu og eldhús með borðkrók.
V. 19,9 m. 3812
Klapparhlíð - 5 herbergja
Falleg 112,6 fm, 5 herbergja endaíbúð á
efstu hæð í nýlegu þriggja hæða fjölbýli við
Klapparhlíð 28 í Mosfellsbæ. Góð
stofa, eldhús með borðkrók, baðherbergi
m/sturtu, sér þvottahús, 4 svefnherbergi og
geymsla. Mahony innréttingar í eldhúsi,
baði og svefnherbergjum. Frábær staður
stutt í Lágafellsskólasvæðið. Flott útsýni til
suðurs og austurs. Lækkað verð!
V. 28,7 m. 3545

3ja herb.
Laxatunga 207,7 fm einbýlishús
Vel skipulagt einbýlishús á einni hæð á
mjög góðum stað í litlum botnlanga í nýju
hverﬁ í Mosfellsbæ. Húsið er samtals
207,4 fm þar af bílskúr 47,0 fm. Húsið
er timburhús, klætt að utan með ﬂísum.
Húsið er tilbúið til spörslunar að innan.
V. 46,9 m. 3467

Parhús

Einiteigur - glæsilegt parhús
Mjög glæsilegt 164,4 fm parhús á einni
hæð með glæsilegu útsýni að Esjunni.
Húsið er allt mjög vandað og ekkert
til sparað, mjög stórt alrými, en þar er
eldhús, borðstofa, stofa og sólstofa. Stórt
hjónaherbergi með fataherbergi og gott
húsbóndaherbergi. Fallegt baðherbergi,
sér þvottahús og bílskúr með millilofti.
Lóð er til fyrirmyndar - hellulagt bílaplan
og stórar timburverandir með skjólgirðingu.
V. 55,0 m. 3503

Raðhús

Fálkahöfði - fallegt parhús
Mjög fallegt 132,6 fm 4ra herb., einlyft
parhús með innb. 27,2 fm bílskúr. Húsið
skiptist í forstofu, þvh., baðh. með kari
og sturtu, hol, gang, tvö góð barnah.,
hjónah., stofu, borðstofu, eldhús og bílskúr með millilofti. Húsið stendur innst í
botnlanga á fallegri og gróinni lóð.
V. 39,9 m. 3751

Hlíðarás - fallegt parhús
Fallegt 163,4 fm parhús á 2 hæðum með
innbyggðum 27,8 fm bílskúr með fallegu
útsýni. Húsið er allt mjög vandað og
stendur á fallegum útsýnisstað. Á neðri
hæðinni er forstofa, þvottahús, forstofuherbergi/sjónvarpshol og innbyggður
bílskúr. Á efri hæðinni eru 3 svefnherbergi,
stór stofa, baðherbergi og eldhús. Stórar
svalir eru út af stofunni.
V. 44,9 m. 3653

Laxatunga - 181,5 fm raðhús
Fallegt 181,5 fm raðhús með innbyggðum
26,5 fm bílskúr og geymslu á fallegum útsýnisstað. Samkvæmt teikningum er gert
ráð fyrir að íbúðin skiptist í forstofu, stofu,
borðstofu, eldhús, 2 barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, gestasalerni og
þvottahús. Húsið er tilbúið til afhendingar strax. V. 43,5 m. 3389

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

Reykjavík

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

Þrastarhöfði - 3ja herb.
Falleg og björt 109,4 fm 4ra herb.
endaíbúð með glæsilegu útsýni á
efstu hæð í nýju 3ja hæða fjölbýli, ásamt
bílastæði í bílakjallara. Íbúðin skiptist í
forstofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús, eldhús og stofu. Frábær staðsetning stutt í skóla, leikskóla, golf og sund
V. 32,9 m 3662

Fálkahöfði - 3ja herb. - jarðhæð
Falleg 103,9 fm, 3ja herbergja endaíbúð á
jarðhæð í 3ja hæða fjölbýli við Fálkahöfða í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í
forstofu, hol, eldhús með borðkrók, þvottahús, tvö rúmgóð herbergi, baðherbergi
með sturtu og baðkeri og sérgeymsla.
Frábær staðsetning, stutt í skóla, leikskóla
og sund. Íbúðin er laus til afhendingar
strax! V. 24,9 m. 4213

Rauðamýri - 3ja herbergja
Mjög ﬂott 107,4 fm, 3ja herbergja
endaíbúð á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli
við Rauðumýri 3 í Mosfellsbæ. Eikarinnréttingar, eikarparket og vönduð tæki
í eldhúsi. Þetta er glæsileg og björt íbúð
með útsýni til fjalla og út á sjó.
V. 28,9 m. 3382

Ljósheimar - 3ja herb. - Lyfta
Rúmgóð 73,1 fm, 3ja herbergja endaíbúð
á 7. hæð í lyftublokk með miklu útsýni
við Ljósheima 22 í Reykjavík. Þetta er
mjög björt og rúmgóð íbúð með fallegu
útsýni á góðum stað, stutt í alla þjónust.
Íbúðin er laus til afhendingar strax.
V. 19,5 m. 3803

Eykjuvogur - laus ﬂjótlega.
3ja herbergja falleg og björt 92 fm
kjallaraíbúð við Eikjuvog í Reykjavík.
Íbúðin skiptist í forstofu, gang, svefnherbergi, borðstofu, dagstofu, baðherbergi og eldhús. V. 21,5 m. 3573

Engjasel - útsýni - 3 herb.
3ja herb, björt 80 fm íbúð með glæsilegu útsýni ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin skiptist í gang, stóra stofu,
hjónaherbergi, herbergi, baðherbergi
og þvottaherbergi. Barnvænt umhverﬁ.
Möguleiki er á að innrétta ca. 30 fm
milliloft, sem komið er leyﬁ fyrir.
V. 18,9 m. 3568

Háaleitisbraut - 4ra herbergja
Góð og vel skipulöggð 4ra herbergja
endaíbúð á 4. hæð ásamt bílskúr. Íbúðin
er 129,7 fm og bílskúr 23 fm samtals
152,7 fm. Íbúðin skiptist í hol, tvær
stofur, eldhús, þvottahús og búr, þrjú
svefnherbergi og baðherbergi. Tvennar
svalir eru á íbúðinni. Blokkin er nýlega
uppgerð og máluð V. 33,2 m. 4184

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

Kópavogur
Bleikjukvísl - Glæsilegt einbýli
Fallegt og vel byggt 335,1 fm tvílyft einbýlishús með innbyggðum 42,6 fm bílskúr
við Bleikjukvísl í Reykjavík. Húsið er
einstaklega bjart og með rúmgóðum vistarverum og stendur efst í botnlanga með
útsýni til norðurs og útgangi í glæsilegan
garð til suðurs. Húsið skiptist þannig. Á
neðri hæð eru forstofa, stigahol, bílskúr,
geymslur, snyrting og tvö íbúðarherbergi
með sérinngangi. Auðvelt er að útbúa
séríbúð. Á efri hæð er stór stofa, borðstofa,
eldhús, baðherbergi, svefnherbergi og í
tengibyggingu við húsið eru tvö svefnherbergi og baðherbergi. V. 90,0 m. 3749

Berjarimi - 2ja herbergja.
Vel skipulögð 67 fm 2ja herbergja íbúð
á jarðhæð með sérinngangi og góðri
verönd. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, baðherbergi, stofu, eldhús, sér þvottahús og
hjónaherbergi. Í kjallara er sérgeymsla og
hjólageymsla. Fallegt útsýni er af
verönd vestur yﬁr borgina. Íbúðin er laus
til afhendingar! V. 18,9 m. 3815

Tunguheiði - 2ja herbergja
Björt og vel skipulögð 74,8 fm, 2ja
herbergja íbúð á annarri hæð, í fjórbýli
við Tunguheiði í Kópavogi. Íbúðin skiptist
í hol, eldhús, baðherbergi, sér geymslu,
stofu, borðstofu, hjónaherbergi og
herbergi sem hægt er að nota sem
leikherbergi eða vinnuherbergi.
V. 19,9 m. 3822

Gullsmári - 4ra herbergja
Falleg 4ra herbergja, 86,1 fm íbúð á annarri hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi við
Gullsmára í Kópavogi. Íbúðin skiptist
í anddyri, innra hol, þrjú herbergi, stofu,
baðherbergi, borðstofu, eldhús, búr og
sérgeymslu í kjallara. Góð staðsetning,
stutt í alla þjónustu.
V. 22,7 m. 4136
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&ALLEGT OG REISULEGT EINBÕLISHÒS STAÈSETT
Å FALLEGRI BOTNLANGAGÎTU Å 'ERÈUNUM
%IGNIN ER ¹ ÖREMUR H¾ÈUM MÎGULEIKI
V¾RI ¹ AÈ ÒTBÒA AUKAÅBÒÈ Å KJALLARA
3TËR OG GËÈUR BÅLSKÒR MEÈ BÅLAGRYFJU


RA

 HERB

(¹TEIGSVEGUR

 2EYKJAVÅK

3ÁRH¾È 'L¾SILEG SÁH¾È MEÈ 
FM JEPPABÅLSKÒR  EÈA AUKAÅBÒÈ 
%IGNIN SKIPTIST Å  SVEFNHERB OG 
STOFUR SÁR ÖVOTTAHERB OG ELDHÒS MEÈ
ENDURNÕJAÈRI INNRÁTTINGU3TËRAR SUÈUR
SVALIR "JÎRT OG FALLEG EIGN SEM ER MIKIÈ
ENDURNÕJUÈ ¹ BESTA STAÈ MIÈSV¾ÈIS Å
2EYKJAVÅK
6  MILLJ 

%ILÅFSDAL +JËS 6ERÈ   MILLJ LEIGULËÈ
-IÈFELL ¶INGVÎLLUM 6ERÈ   MILLJ
¶ËRISSTAÈIR 'RÅMSNESI 6ERÈ   MILLJ
+LAUSTURHËLAR 'RÅMSNESI 6ERÈ   MILLJ
!PAVATN 'RÅMNESI 6ERÈ   MILLJ
SGARÈSLAND 'RÅMSNESI 6ERÈ   MILLJ
,ANG¹ -ÕRUM 6ERÈ   MILLJ
²LÚJËSVATN ,JËSAFOSS 6ERÈ   MILLJ

&ALLEGT PARHÒS MEÈ BÅLSKÒR OG AÚOKUÈUM GARÈI  EFRI
H¾È ERU TVÎ STËR SVEFNHERBERGI OG GL¾SILEGT BAÈHERBERGI
 NEÈRI H¾È ER NÕTT ELDHÒS STOFA OG SËLSTOFA MKAMÅNU
6ÎNDUÈ GËLFEFNI OG BÅLSKÒR M MIKILLI LOFTH¾È (ÒSIÈ OG
GARÈURINN HEFA VERIÈ MIKIÈ ENDURNÕJAÈ OG EIGNIN SÁRLEGA
GL¾SILEG  MILLJ 

3UMARHÒS
,¾KJARSEL  2EYKJAVÅK
-AKASKIPT ¹ ANNARI EIGN
&ALLEG  HERBERGJA  FM NEÈRI
SÁRH¾È ¹SAMT  FM BÅLSKÒR 3ÁR
INNGANGUR 2ÒMGËÈ STOFA OG BORÈSTOFA
3TËRT ELDHÒS MEÈ GËÈUM BORÈKRËK
&JÎGUR SVEFNHERBERGI &ALLEG EIGN ¹
FR¹B¾RUM STAÈ 6   MILLJ 

+ARFAVOGUR

!USTURSTRÎND

3ELTJARNARNES

4ILBÒIN TIL AFHENDINGAR
&ALLEG   FM ÅBÒÈ ¹  H¾È Å FJÎLBÕLI
M LYFTU &ALLEGT ÒTSÕNI Å SUÈUR %IKAR
PARKET ¹ GËLÙ STOFU OG ELDHÒS SEM ER
M GËÈRI INNRÁTTINGU 3VEFNHERB M
FATASK¹PUM "AÈHERB M BAÈKARI OG
STURTU 3AMEIGINLEGT ÖVHÒS ¹ SÎMU
H¾È OG ÅBÒÈ 3T¾ÈI Å L¾STRI BÅLGEYMSLU
  MILLJ 

-UNAÈARNESI

&ALLEGUR   FM BÒSTAÈUR MEÈ HEITUM POTTI
¹  FM EIGNARLANDI "ÒSTAÈURINN SKIPTIST
Å STOFU MEÈ PLASTPARKET ¹ GËLÙ OPNU ELD
HÒSI MEÈ FALLEGRI INNRÁTTINGU SVEFNHERBERGI
MEÈ FATASK¹P BAÈHERBERGI MEÈ STURTU OG
EINNIG ER SVEFNLOFT Å BÒSTAÈNUM
6   MILLJ 

3JAFNARGATA  2EYKAVÅK
&*2&%34).'!24+)&2)

 2EYKJAVÅK

3KIPTI ¹ MINNI EIGN Å   
 EÈA 
&ALLEGT ENDARAÈHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM
¹SAMT BÅLSKÒR HANNAÈ AF 3IGVALDA
4HORDARSON %IGNIN SKIPTIST Å TVÎFALDA
STOFU ¹ NEÈRI H¾È ¹SAMT VINNUHERBERGI
ELDHÒSI OG SËLSTOFU  EFRI H¾È ERU
FJÎGUR SVEFNHERBERGI ¹SAMT BAÈHER
BERGI 3TËR OG FALLEGUR SUÈURGARÈUR Å
GËÈRI R¾KT "ÅLSKÒR MEÈ VATNI HITA OG
RAFMAGNI 6  MILLJ 

3UMARHÒS ¶INGVÎLLUM

6ÅÈIMELUR

 2EYKJAVÅK

  FM KJALLARAÅBÒÈ MEÈ RÒMGËÈRI STOFU
OG OPNU ELDHÒSI ÖAR VIÈ 3VEFNHERBERGI
M FATASK¹PUM 6   MILJ 

6ANDAÈ SUMARHÒS ¹ EINSTAKLEGA FALLEGUM
ÒTSÕNISSTAÈ¹ KJARRIVAXINNI LËÈ ÒR LANDI .ESJA
VIÈ ¶INGVALLAVATN "ÒSTAÈURINN SKIPTIST
Å STOFU  SVEFNHERBERGI STOFU ELDHÒS
BAÈHERBERGI MEÈ STURTU AUK SVEFNLOFTS
(ANN STENDUR H¹TT ¹ TIGNARLEGUM ÒTSÕ
NISSTAÈ %INSTAKT T¾KIF¾RI
6ERÈ  MILLJ 

%INBÕLI VESTURBORGINNI MIÈBORGINNI OG ¹ 3ELTJARNARNESI
( Î F U M K A U P A N D A A È E I N B Õ L I S H Ò S I R A È H Ò S I E È A P A R H Ò S I Å    O G   
"EIN KAUP ENG IN EIGNASKIPT I  6ERÈBIL   MILLJ 

%INBÕLI ¹ HORNLËÈ ¹ RËLEGUM STAÈ %IGNIN ER  FM ¹SAMT
  FM BÅLSKÒR (ÒSIÈ SEM ER TV¾R H¾ÈIR OG KJALLARI
¹SAMT BÅLSKÒR ÖARFNAST ENDURBËTA ÖAÈ ER TEIKNAÈ AF %INARI
3VEINSSYNI EN VIÈBYGGING AF 3IGVALDA 4HORDARSON 3TËR LËÈ
  FM MEÈ MIKLUM MÎGULEIKUM %INSTAKT T¾KIF¾RI TIL
AÈ EIGNAST EINBÕLISHÒS ¹ ÖESSUM FALLEGA STAÈ Å MIÈBORG
2EYKJAVÅKUR 

&!34%)'.). %2 ¶2%)&!.,%'
/' "9''),%' &*2&%34).'
(VAÈ KOSTAR EIGNIN MÅN o +ÅKTU ¹ W W WFOLDIS o %ÈA HAFÈU SAMBAND Å SÅMA   

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Frum

Vöruhús til sölu – 1000 fm
75 þús. per fm
Erum með í einkasölu mjög gott atvinnuhúsnæði á Keflavíkurflugvelli.
Mikil lofthæð. Innkeyrsludyr.

Auglýsingasími

Laust fljótlega.
Upplýsingar gefur Stefán Hrafn hdl.
Sími 823-2610
Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

– Mest lesið
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Bílar til sölu

Bílar óskast
Óska eftir bíl á verðb. 30200 þ. kr.

Uppl. í s. 857 7245.

M Benz E 290 diesel ‘99 Sk. 09 fínn
bíll mikið endurnýjaður. verð 770 Þús.
s. 820 4340.

Óska eftir bíl í skiptum fyrir verktakavinnu, smíði, pípulögn, rafmagn, múrverk. Skoða allt. Uppl. í s. 770 5451.
Óska eftir ódýrum bíl, 20-50 þús. Má
þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 868
8565.

Sendibílar

Léttur á fóðrum....ca. 5L pr. 100km.
KIA PICANTO. Árg. 2005, ek. 41 þ.km,
5 gírar. Tilboðsverð 790þ.Til sýnis og
sölu hjá Bílalíf Kletthálsi 2 - S. 562 1717
sjá fleiri myndir á www.bilalif.is Rnr.
240927 Eigum fleiri samskonar bíla til
á staðnum.

KIA Cerato ‘06 Sk. ‘09 ek. 58 þ. V.
1150, gott stgr. verð. skipti möguleg S.
820 4340.

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

Fagþjónusta - Allt á
einum stað
Getum bætt við okkur í flísalögn, múrverki, pípulögn, málningu, parketlögn, glerísetningum og fleira. Sérhæfum okkur í
lekavandamálum. Einnig tökum
við að okkur niðurrif úr húsum
og múrbrot. Fljót og góð vinnubrögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420
Steingæði ehf.

Japanskar Vélar/Bílstart,
Bílapartasala

Erum að rífa Swift ‘07, L200 ‘07, D-Max
‘07, Mazda Tribute ‘05, Captiva ‘05,
Tucson ‘05, HRV ‘04, C3 ‘04, Focus
C-max ‘04 og flestar tegundir japanskra
og kóreskra bíla. Einnig VW og Opel.
Opið 08-18. S. 565 3400, partasolur.is

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

Hjólbarðar

GOTT VERÐ!! GOTT VERÐ!! Ford Explorer
LTD árg. 2006 ekinn 42þ.km. 6 manna
DVD. Einn með öllu. Verð 4,2. Tilboð
2,990. Já 2,990!! S. 898 2811.
Skyggðu trén á þig í sumar? Nú er rétti
tíminn að fella tré og snyrta runna fyrir
veturinn. Við tökum einnig að okkur
alla almenna garðvinnu, s.s. sólpalla og
grindverkasmíði, hellulagnir, þökulagnir, garðslátt (já ennþá), jarðvegsskipti
og svo sjáum við líka um að setja upp
jólaljósin fyrir þá sem vilja aðstoð við
það. Kíkið á heimasíðuna gardarbest.is
og sendið póst á bjarni@gardarbest.is
eða hringið í s. 698 9334 / 660 9347.

Mótorhjól
TILBOÐ 1.990þ. MAZDA MX5. Árg.
2006, ek. 13 þ.km, 6 gírar, Leður,
Bosehljómkerfi, Xenon ofl. ásettverð
2890þ Tilboð 1990þ. Til sýnis og sölu
hjá Bílalíf Kletthálsi 2 - S. 562 1717
sjá fleiri myndir á www.bilalif.is Rnr.
240802.

Suzuki Intruder 750 árg. ‘87. Upptekin
vél og gírkassi. Verð 350 þús. Uppl í s.
691 4032 Laugi.
MMC L200 Diesel Turbo árg. 2006
ekinn 33 þúsund. Hvoða í palli - Krókur.
Verð 22000. Tilboð 1790.S. 898 2811.

Vélsleðar
Heilsársdekk með kvartskornum.
Mun betra grip en hefðbundin dekk.
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið
öryggi í hálku og bleytu. Styttri hemlunarvegalengd. Meira öryggi í beygjum.
Amerísk gæðadekk. Söluaðilar; Efnir
ehf, Vesturhraun 3, Garðabær S. 555
1122 - Nýbarði Lyngási 8 - Garðabæ
S. 565 8600.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug.
12-16.
www.bilalif.is

Dekk til sölu. BF-Goodrich 32X11.5
R15 LT Negld ekin ca. 2 mán. upplýs.
6601655

Santa Fe II Lux

Diesel ssk. Árg. 12.06. Vel með farinn
bíll. Klár á nýl. vetrard. Dráttarbeisli,
leður, topplúga ofl. Ekkert áhvílandi.
Uppl. í s. 898 8228.

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikningar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Málarar
Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 896 6148.

Pit bike Xmotos 125cc, 2 litir.

Málarar Málarar

Alhliða málningarþjónusta, hagstæð
verð. Fagmennska. S. 615 2016.

Hreingerningar

Dirt bike Xmotos 250cc, 2 litir, stillanlegir demparar. Upside down, bæði
aftan og framan.

Jeep Grand Cherokee
SRT8 420 Hestöfl!

Ekinn aðeins 3.900km , nýskráður 11.07 . Magnað tryllitæki á frábæru verði ! ABS - Aksturstölva Fjarlægðarskynjarar - Fjarstýrðar samlæsingar - cd- Glertopplúga - Hiti í
sætum - Kastarar - Leðuráklæði - Litað
gler - Loftkæling - Minni í sætum Spólvörn - Stöðugleikakerfi - Veltistýri
- Vökvastýri - Þjófavörn - 20“ álfelgur
. Fleiri myndir á www.sparibill.is Verð
aðeins kr : 5.490þ

Brunaútsölur og Bílar á Gömlu Gengi.
Eigum nokkra jeppa, fólksbíla og pallbíla heimkomna á gömlu gengi. Einnig
fjöldi nýrra bíla af brunaútsölum bílaumboða í USA. Stórkostlegir afslættir
sem kemur beint til lækkunar til þín
hér heima. Þessa dagana hreinsa bílaumboðin 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.

0-250 þús.
Ódýr VW Vento ‘97

Verð 68 þ. ssk., ek. 142 þ. Fínn að
innan, síðri að utan. S. 893 9169.

NISSAN PATROL
ELEGANCE 3,0 DISEL

Nýskráður 11.2001. Upptekin vél frá IH
ek 18þ.km , ekinn alls 123þ.km, Sjálfsk,
Ný 35“ dekk . Leður ofl. Athuga skipti .
Verð 2.290þ

Grand Cherokee arg. 93 ,ekinn ca 170
þ km.skoðun 09 verð tilboð. skifti uppl.
Sima 617-6482

250-499 þús.

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

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

Málningarvinna

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

Búslóðaflutningar
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.

Búslóðaflutningar !

Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og
aukamenn ef óskað er. Hvert á land
sem er. Sama verð alla daga !! Uppl. í
síma 555 6363.
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

Hippar. Litir: Rauður, svartur og blár,
aðeins 155 kg. Töskur, rollbar, hjálmur,
vindhlíf, skrásetning. 250cc.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum
www.motorogsport.is

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Húsaviðhald
Húsasmiðir.
1-2 íslenskir smiðir óska eftir
verkefnum. Erum duglegir og
vandvirkir. Parket, milliveggir,
gluggar, gler, sólpallar, skjólveggir og m.fl. Tökum að okkur
verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Tilboð eða tímavinna.
S. 898 5559. Erum með full
réttindi.

Rýmingarsala Mótormax

Allt að 70% afsláttur af fatnaði og
fylgihlutum fyrir allt vélsleðafólk og
vélsleðar á frábæru verði. Mótormax,
Kletthálsi 13, 563 4400.

parketogsmidar.is

Parketlögn/slípun, gluggaskipti, þakviðgerðir, uppsetning á veggjum og öll
almenn smíðavinna. Uppl. í s. 896
9819.

Pípulagnir

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

RemontMax ehf.

Sérhæfa sig í að flísaleggja - sparsla
- mála. Einnig viðgerðir á gömlum
húsum Komum og gerum tilboð ef
óskað er. S. 849 9301 - www.flisarogmalun.is
Viðhald - gluggar - hurðir - veggir sólpallar. Smíðalausnir. S. 899 3011.

Húsaviðgerðir og málun

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

Glerjun/gluggaviðgerðir!
Móðuhreinsun glerja

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

Bílaþjónusta

Til sölu
Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif, regluleg ræsting sameigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

KIA sportage ‘01. Til sölu á 450.000 kr.
Skoðaður ‘09 Ekinn: 106 þkm Uppl í
s: 6985320

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

OÐ S
B
L
TI GSIN
DA

Garðyrkja

HYUNDAI SANTA FE 4X4, árg. 2/2004,
ek.70þús.km, Sjálfsk., dráttarbeisli, rafmagn, Stigbretti omfl. Flottur bíll! Ásett
verð 1990þús.kr, ákv.1700þ.kr afb 36
þús!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Peugot 406 ‘01, ek. 125þ. sannur gullmoli. Hann er beinsk., bensín, fæst á
350þ stgr. vegna flutninga erlendis,
uppl. 866 6000 Baldur

1-2 milljónir

0,1.690.00
TOYOTA COROLLA VERSO

Varahlutir
Bílapartar ehf S. 587
7659.

Ford Sport Trac XLT árg. ‘02 ek. 59þús.
km. Bíll m/öllu. GSM 894 2859.

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

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

7 manna, 5 dyra, Sjálfskiptur, Álfelgur,
Fjarstýrðar samlæsingar, Geislaspilari,
Dráttarbeisli o.fl.
Verð kr. 1.990.000,-

Skráður 11.2004, ek. 80 þús

Bíldshöfða 10 - 110 Reykjavík

Sími: 587 1000
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Magnhús ehf

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

Alhliða viðhald fasteigna. Trésmíði,
múrverk, málningarvinna ofl. S. 847
6391 & 891 9890.

Húsaviðhald!

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

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

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

Stífluþjónusta
Símaspáin.

Atvinna í boði

Fæðubótarefni

+ draumaráðningar. Ný tækifæri, vinnan, fjármálin, ástarmálin, heilsan, fjarheilun. Spák. Yrsa. 9086414, 5535395
(Visa/MC 173 mín.). Símat. 10-24 Hringdu núna!

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

Sjávarkjallarinn

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

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Nudd

Önnur þjónusta

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

Verktaki getur bætt við sig verkefnum í
flísalögn. Uppl. í s. 770 5451.

Nudd - Japanska baðið

Skrúbb, heitur pottur, veitingar, ditox og
margt fl. Alltaf opið. S. 823 8280

Gefins
Tölvur

Gistiheimili Halldóru Hvidovre/Köben.
Herbergi, íbúð, stúdíóíbúð email@gistiheimilid.dk S. 0045 2460 9552.

Whole body massage Telepone 841
8529.

Gefins hornsófi og barnaskrifborð.
Uppl. í s. 821 2765.

Snyrting

Sjónvarp

Rúmgott og bjart 15 fm herb. í kjallara
til leigu í Fífuseli. Með aðgangi að baðherb. Sjónvarpstengi. Laust nú þegar.
Uppl eftir kl 17 í S: 899 0312
Til leigu 107 fm 3ja herbergja íbúð á
svæði 203, Álfkonuhvarfi, með aðgang
að bílskýli. Leiguverð 140 þ. á mán. +
rafmagn og hiti. Uppl. í s. 699 5552.
Til leigu með húsbúnaði kjallaraíbúð
í raðhúsi á rólegum stað í hverfi 109.
Leigutími 3-5 mán. Uppl. í s. 895 9420
& 892 1031.

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

Rúmlega 40fm nýstandsett stúdíó íbúð
til leigu á sv. 105. Leiga 98 þús. + trygging. Uppl. í s. 849 6816.

Vélar og verkfæri

Til leigu góð, 3ja herb., 86 fm íbúð í
austurbæ Kópavogs. 120 þús. á mán.
með orkukostnaði og hússjóði. Með
eða án húsgagna. Laus 1.11. nk. S.
895 5869.

Líkamsrækt

Herbergi til leigu með sameiginlegu
eldhúsi og baðherbergi. Uppl. í síma
770 6090.
Til leigu stór 3 herb. íbúð í Laugarnesinu.
Leiga 120 þ. Á sama stað kjallaraherb.
til leigu á 20 þ. Uppl. í s. 895 7272.

WWW.VORTEX.IS
Tölvuviðgerðir, vírushreinsun. Yfir 15 ára
reynsla, ódýr og örugg þjónusta. S. 821
6839, Stefán.

Gistiheimili langtímaleiga Funahöfða
110 Rvk. / Dalshraun 220 Hfj. S. 824
4530.

Kennsla

Nudd

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

NUDD - PARADÍS

Tilboð í október á líkamsnuddi, 4500.kr. Góðir kvennuddarar. Opið 9-20 og
laugardaga 10-16. Snyrti-og nuddstofan
Paradís. Laugarnesvegi 82 - S. 553
1330.

Fasteignir
VIL KAUPA STÓRT EINBÝLISHÚS
Í SKIPTUM FYRIR TVÖ EINBÝLI Í
BREIÐHOLTI 8937211

Til bygginga
Spádómar

Jógakennaranám
með
Guðjóni
Bergmann hjá World Class 2009.
Kynningarfundur í Laugum 21.okt.
kl.20:00. Skráning og nánari upplýsingar á www.gbergmann.is

Ökukennsla

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

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Óskum eftir að kaupa stoðir, vinnupalla
(70cm breiða) og mót frá Doka, Peri,
Rasto og Hunnebeck. Iron ehf. S. 899
5901 & 898 2601.
Ófúinn, vel byggður 25-40 fm skúr óskast. S. 892 4592, hjalli@talnet.is
Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu.
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

Verslun

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

Geymsluhúsnæði

Laus sæti í úrvalsliði þjóna og
aðstoðarfólks á kvöldin og um
helgar. Bjóðum einnig verðandi
matreiðslumönnum frábæran
stað til þess að læra fagið á.
Langar þig til þess að vinna við
matreiðslu á einum besta veitingastað í Reykjavík?
Uppl. veitir Hrefna (694 3854)
alla virka daga milli 10-12 og
14-17 í síma eða á staðnum.
Umsóknir á: http://umsokn.
foodco.is

Atvinna-útkeyrlsa

Óskum eftir að ráða nú þegar duglegan
og ábyggilegan starfskraft í útkeyrslu og
sölustarf. Uppl. í s. 588 3665 milli kl.
10-16 í dag.

Kvöldvinna

Okkur vantar gott fólk í símasölu 2-5
kvöld vikunnar frá kl. 18-22 Góð laun
í boði fyrir gott fólk. Aldur 25+ og góð
íslenskukunnátta (talað mál) Uppl. í
síma 699 0005 milli kl. 12-20.
Óska eftir að ráða verkstæðismann,
vanann vinnuvélum og vörubílum.
Uppl. í s. 896 3840.

Sölustörf, frjáls vinnutími !

Árangurstengdar tekjur. Hentar fólki um
allt land sem auka eða aðalstarf. S. 565
1045, 865 4052 & 898 7725.

Spennandi upptökur
óskast

Rauða Torgið vill kaupa spennandi
hljóðritanir kvenna, 18 ára og eldri.
Nánari uppl. á vef okkar, www.raudatorgid.is

HENDUR.IS

Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

Atvinna óskast
Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?
Höfum á skrá menn sem að
óska eftir mikilli vinnu. Geta
hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000.

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

Duglegur 24 ára kk frá Litháen m.meirapróf, getur lagt millivegi og er málari.
Skilur ensku. Allt kemur til greina. S.
892 9295.

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

Sendibílstjóri á höfuðborgarsvæðinu:
Tek að mér ýmis verkefni (útkeyrslu)
eftir kl. 14.00. Er á bíl flutningsrými 10
rúmmetrar. S. 896 6480 Helgi.
Vanur smiður óskar eftir verkefnum.
Uppl. í s. 848 6904.

Húsgagnaviðgerðir

Heilsuvörur

HENDUR.IS

Leysum málningu og bæs af gömlum
húsgögnum, hurðum o. fl www.afsyring.is S. 897 5484 & 897 3327.

Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu
okkar.

Tilkynningar

Gisting
Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð.
Menorca Mahon, Costa Brava, Playa
De Aro. Valladolid og Reykjavík, sv.101
Uppl. í s. 899 5863, www.helenjonsson.ws & www.starplus.info

Bjóddu upp dótið þitt. selt.is Uppboðsog auglýsingavefur.

Húsnæði í boði
geymslaeitt.is

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17
m2, og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir,
fyrirtæki, iðnaðarmenn. Upphitað og
vaktað. S. 564 6500.

HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð
þjónusta! www.betriheilsa.is
Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is

Þjónusta

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

Fundir / Mannfagnaður

Nú fer hver að verða síðastur !

Upphituð rými f. fellihýsi, tjaldv. hjólh.
bátar ofl. í Borgarfirði. Gott verð. S.
663 2130.
Upphitað húsnæði á höfuðborgarsv fyrir
tjaldv,felli-og hjólhýsi. Uppl í 8939777

geymslur.com

34,4!+ (&

!¨!,&5.$52

3TJËRN 3T¹LTAKS HF BOÈAR HÁR MEÈ TIL AÈALFUNDAR MIÈVIKU
DAGINN  NËVEMBER NK KL  &UNDURINN VERÈUR
HALDINN AÈ 3UÈURLANDSBRAUT   H¾È 2EYKJAVÅK
$AGSKR¹
 6ENJULEG AÈALFUNDARSTÎRF
 ®NNUR M¹L
3TJËRNIN

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

Einkamál
908 6666 Bláa línan
Halló, ég er 26 ára gömul og er
utan af landi. Mig langar að vita
hvað þú getur kennt mér. Hef
ekki mikla reynslu en langar að
heyra í þér. Er við símann, enginn símsvari, engar tafir. Opið
allan sólarhringinn. Öll stærstu
símafyrirtækin ná í gegn.

Glæný upptaka!

Hér er ung kona á ferð, logandi heit
- og það er spurning hvort hún sé ein...
Upptakan er hjá Sögum Rauða Torgsins,
s. 905 2002 (símatorg) og 535 9930
(kreditkort), upptökunr. 8777.

Fertugur karlmaður

Gisting í Kaupmannahöf

vill kynnast karlmnanni með skemmtun
í huga. Góð aðstaða nauðsynleg. Augl.
hans er á Rauða Torginu Stefnumót,
s. 905 2000 (símatorg) og 535 9920
(kreditkort), augl.nr. 8362.

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

kona leitar kynna við eldri karlmann
með tilbreytingu í huga. Augl. hennar
er á Rauða Torginu Stefnumót, s. 905
2000 (símatorg) og 535 9920 (kreditkort), augl. nr. 8156.

Gisting
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá
miðbænum, skammtímaleiga. Nánari
uppl. í s. 822-7303, 891-8612, +45
27111038 eða annalilja@stracta.com.

Ung og myndarleg

H`nchVbaZ\
c¨g^c\
GV\cV>c\a[hYii^g
ÏhaVcYhbZ^hiVg^WVYb^cidc

h_{a[hi¨Â^gYgZ^[^c\VgVÂ^aVg
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STEFÁN JÓHANN STEFÁNSSON RÁÐHERRA LÉST ÞENNAN DAG
ÁRIÐ 1980.

„Gagnrýnislaus bjartsýni er
oft hættuleg. Einsýn bölsýni er
síst betri.“
Stefán Jóhann var lögfræðingur
að mennt. Hann sat í ótal stjórnum og nefndum, var félagsmálaráðherra um tíma, síðan utanríkisráðherra og enn síðar forsætisog félagsmálaráðherra.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 20. OKTÓBER 2006

MERKISATBURÐIR

Stórmyndin Mýrin frumsýnd

1728 Gífurlegur bruni byrj-

Íslenska kvikmyndin
Mýrin var frumsýnd
í öllum betri kvikmyndahúsum landsins þennan dag árið
2006. Hún var gerð
eftir samnefndri sögu
Arnalds Indriðasonar sem notið hafði
mikilla vinsælda frá
því hún kom út aldamótaárið 2000. Baltasar Kormákur var
leikstjóri myndarinnar og hófust tökur á
henni í mars árið 2006. Þær fóru aðallega fram
á Reykjavíkursvæðinu, í Sandgerði og Grindavík.
Mýrin hefst á því að rannsóknarlögreglumað-

urinn Erlendur er
kallaður til í Norðurmýrina. Þar hefur
roskinn maður
fundist myrtur og í
skúffu er mynd af
fjögurra ára gamalli
stúlku sem tengist
miklum fjölskylduharmleik.
Ingvar E. Sigurðsson skilaði Erlendi
á hvíta tjaldið og
fleiri stjörnuleikarar
komu við sögu. Tónlistin var eftir Mugison. Myndin fékk strax lofsamlega dóma og þótti framúrskarandi. Framleiðendur hennar voru Agnes Johansen, Lilja
Pálmadóttir og Baltasar Kormákur.

AFMÆLI

1905

1905

1951

1989

1999

aði í Kaupmannahöfn og
geisaði í þrjá daga. Þar
brann mikill hluti bókasafns Íslendingsins Árna
Magnússonar.
Stofnaður er svonefndur
Landsdómur til að dæma
ef ráðherra fer offari og
brýtur af sér í stjórnarathöfnum.
Konungur undirritar lög
um stofnun Kleppsspítala
í Reykjavík.
Þór, stærsta varðskip íslensku þjóðarinnar,
kemur til landsins.
Borgarleikhúsið í Reykjavík er vígt með viðhöfn.
Það hafði verið þrettán ár
í byggingu.
Skjár einn hefur sjónvarpsútsendingar.

FORSTJÓRINN „Ég er maður
gamaldags riddaralegra hefða.
Kem hreint fram, stend fyrir mínu
og fell með mínu liði ef svo ber
undir,“ segir Steinþór Skúlason.
ÁSTRÍÐUR
THORARENSEN

KRISTÍN HALLDÓRSDÓTTIR,

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

hjúkrunarfræðingur er
57 ára.

fyrrverandi
alþingismaður,
er 69 ára.

SÚSANNA
SVAVARSDÓTTIR
rithöfundur er
55 ára.

MARÍA SIGURÐARDÓTTIR

leikhússtjóri er
54 ára.

Hjólareinar
merktar
Merkingar á hjólastígum
standa nú yfir vestan Suðurgötu, í Skerjafirði. Slíkar merkingar verða einnig
settar á næstunni á Langholtsveg og Laugarásveg.
Umhverfis- og samgöngusvið
Reykjavíkurborgar
hefur undanfarið unnið að

því að bæta aðstæður fyrir
þá sem vilja nota reiðhjólið
sem samgöngutæki.
Tvöföldun Ægisíðustígs
er langt komin en þar verða
sérreinar fyrir hjólandi og
gangandi til að greiða þeirra
samgöngur.

HJÓLREIÐAFÓLK Breytingarnar munu eflaust hvetja fleiri til reiðhjóla-

notkunar.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðlaug Pétursdóttir
Kjerúlf
áður til heimilis aðLaugarnesvegi 80,
Reykjavík,

lést á Hrafnistu í Reykjavík laugardaginn 11. október.
Jarðarförin fer fram frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn 22. október kl. 13.00.
Þórunn Kjerulf Ivey
David P. Ivey
Vilborg J. Kjerulf
Jens Nielsen
Ásta Haraldsdóttir
Hjálmar Sveinsson
Hafdís Ágústsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

STEINÞÓR SKÚLASON, FORSTJÓRI SS: FIMMTUGUR Í DAG

Miklar taugar til landsins
og alls þess sem íslenskt er
„Afmælishaldið verður í anda efnahagsástandsins. Það verður lágur
prófíll á því. Ég verð bara með nánustu fjölskyldu og læt eitthvað stærra
bíða þar til komin er betri tíð með
blóm í haga,“ segir Steinþór Skúlason
sem fagnar fimmtugsafmæli í dag.
Hann hefur stýrt Sláturfélagi Suðurlands síðan 1988 og var framleiðslustjóri þar áður. Því liggur beint við að
spyrja í byrjun hvort hann sé uppalinn
við landbúnað.
„Ja, ég var í sveit í mörg sumur á
Vindheimum í Skagafirði og síðar eitt
sumar á Snæfellsnesi, þannig að ég
hef miklar taugar til landsins og þess
sem íslenskt er.“
Þótt Steinþór reki glaður ættir sínar
út fyrir malbikið bæði í Borgarfjörð og
Skagafjörð er hann fæddur og uppalinn á höfuðborgarsvæðinu. „Ég var svo
lánsamur að alast upp í Eskihlíðinni til
ellefu ára aldurs,“ segir hann, inntur
eftir æskuslóðunum. „Á þeim tíma var
Öskjuhlíðin algerlega óbyggð og mikið
ævintýrasvæði fyrir unga drengi. Í
blokkinni minni bjuggu þá Jónas Jónasson útvarpsmaður, Jakob Frímann

Stuðmaður og margt fleira gott fólk. Í
næstu blokk var svo Eyþór Gunnarsson Mezzoforte-maður. En ég flutti ellefu ára í Garðabæinn, eða Garðahrepp
eins og sveitarfélagið hét þá, og fjölskyldan settist að á Flötunum. Þar var
líka skemmtilegt umhverfi, Heiðmörkin og heilmikið óbyggt svæði.“
Fyrst Steinþór nefnir fjölskylduna
er forvitnast nánar um hana. „Foreldrar mínir eru Ólöf Sigurðardóttir og
Skúli Brynjólfur Steinþórsson og ég á
tvær systur, þær Ólöfu Rún og Brynju
Sif. Svo á ég yndislegar þrjár dætur,
Snædísi, Hildi og Steinunni,“ upplýsir hann.
Næst er hugað að skólagöngunni.
„Ég fór í MR, þann gamla góða skóla
og átti þar yndislegan tíma. Það er svo
gaman að þeim hefðum sem þar ríkja.
Ég var á eðlisfræðibraut og eftir það
fór ég í vélaverkfræði í Háskólanum
og síðan iðnaðarverkfræði í Bandaríkjunum. Það nám allt kemur sér vel
í svona tæknivæddu umhverfi eins
og ég er í og hentaði mjög vel í þann
starfsferil sem síðan varð.“
Áhugamálin eru æði mörg að sögn

Steinþórs og hann nefnir boltaíþróttir, svifflug og skotfimi. Einnig lestur
góðra bóka og ekki síst dulspeki. „Dulspekin er ein af mínum mörgu áhugamálum,“ segir hann. „Hún spannar í
raun tilveruna í allri sinni dýrð og ef
þú spyrð mig hvort ég trúi á líf eftir
dauðann svara ég því til að þetta sé
lífið eftir síðasta dauða og fyrir þann
næsta.“
Að Steinþór hafi komist á rétta hillu
í lífinu telur hann líka að einhverju
leyti forlög. „Ég held að hin stóru atvik
í lífinu séu að einhverju leyti skrifuð í
forlagabók manns,“ trúir hann blaðamanni fyrir. „Ég hef verið lánsamur að fá spennandi verkefni að glíma
við og að vera með fólki sem hefur
haft trú á mér. Ég hef líka fengið tækifæri til að læra af mínum mistökum og
það er mikið lán,“ segir hann og bætir
við. „Ég er maður gamaldags riddaralegra hefða. Kem hreint fram, stend
fyrir mínu og fell með mínu liði ef svo
ber undir. Ég trúi því að lífið sé skóli
og manni sé ætlað að læra af því sem
maður gengur í gegnum.“
gun@frettabladid.is

Mæta aukinni umferð
Framkvæmdir við nýbyggingu Háskólans í Reykjavík
við Nauthólsvík eru í fullum
gangi en gert er ráð fyrir að
fyrsti hluti byggingarinnar,
um 22.00 fermetrar verði
tekinn í notkun í ágúst á
næsta ári. Seinni hlutinn,
sem telur 14.000 fermetra,
verður svo tekinn í notkun
í ágúst 2010.
Alls eru 3.030 nemend-

ur skráðir til náms á yfirstandandi haustönn en
búist er við að nemendur
telji 3.200 manns þegar öll
starfsemi skólans verður
komin í Vatnsmýrina árið
2010.
Til að mæta aukinni umferð nemenda, kennara
og starfsfólks er unnið að
lagningu nýs vegar frá háskólabyggingunni að Hótel

Loftleiðum. Að auki verður nýr vegur, svokallaður
Hlíðarfótur, lagður frá Hótelinu niður að Hringbraut.
Þá verða lagfæringar gerðar á Flugvallarvegi, frá Bústaðavegi að Hótelinu. Samkvæmt upplýsingum frá
Háskólanum í Reykjavík
er gert ráð fyrir að þessar götur anni umferð á háskólasvæðinu.

FRÁ NAUTHÓLSVÍK Nýbygging

Háskólans í Reykjavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

18

20. október 2008 MÁNUDAGUR

Unnið fiskmeti, þynnt með vatni
NOKKUR ORÐ
Vigdís Þormóðsdóttir

Fyrir rúmri viku birtist auglýsing á síðum
Fréttablaðsins sem markaði nokkur
tímamót í neyslumálum þjóðarinnar.
Auglýstur var niðursoðinn fiskibúðingur
frá Ora, fitusnauður og ódýr. Búðingnum
hafði verið stillt upp til myndatöku og leit
hreint ekki svo illa út. Sambærileg
auglýsing fyrir Ora-fiskibollur úr dós getur
varla verið langt undan.
Auglýsingin vakti eflaust minningar úr
djúpsvefni í huga fjölda Íslendinga.
Fyrir um það bil tuttugu árum
borðaði þjóðin niðursoðið fiskmeti
reglulega. Einnig medister-pylsur
og bjúgu og kjötfars. Tómatsósa
bragðbætti allt saman. Svo hóf
framandi matvara frá fjarlægum
heimshornum innreið sína og þá fór
ódýr matur að þykja bæði hallærislegur og bragðvondur. Nú borðar
fólk taílenskan eða indverskan eða

sushi í kvöldmat og það þykir glæpur gegn
smekkvísinni að játa dálæti sitt á sperðlum
eða dósamat.
Matur sem á rætur sínar að rekja til
miðbiks tuttugustu aldar hefur sumsé
nánast algerlega horfið af borðum landsmanna í upphafi þeirrar tuttugustu og
fyrstu. Ævaforn matur hefur aftur á móti
haldið vinsældum sínum að mestu; þannig
hefur fólk verið óhrætt við að taka sér frí
frá nútímanum til þess að slafra í sig þorramat, en aðeins einu sinni á ári. Nú er
loksins útlit fyrir að hræódýr og háunnin
matvara hljóti uppreisn æru á ný eftir
fjölda ára í eyðimörkinni. Framvegis
verður maður litinn hornauga og fordæmdur sem ónærgætinn fjárglæframaður
segist maður splæsa reglulega í pestó og
parmesan. Héðan í frá verður eini ásættanlegi pastabragðbætirinn tómatsósa úr
flösku. Þynnt með vatni.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Já, hann átti
alls ekki von
á þessu!

Skák er svo
heillandi. Allt
getur gerst við
einn óvæntan
leik!

Mat á umhverﬁsáhrifum
- Ákvörðun Skipulagsstofnunar um
matsskyldu framkvæmda
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtalin
framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverﬁsáhrifum samkvæmt lögum um mat á umhverﬁsáhrifum. nr. 106/2000
m.s.br.

■ Gelgjan
Komdu
maður!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Það er öllum
sama um hárið
á þér!

Útlitið skiptir ekki máli!
Það sem skiptir máli er
það sem er hér inni!

Í geislaspilaranum?

Aksturs- og skotæﬁngasvæði í Kapelluhrauni,
Hafnarfjarðarbæ

Já! Fólk dæmir
ekki aðra eftir
útlitinu heldur eftir
tónlistinni
sem þeir
hlusta á!

Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi
166, 150 Reykjavík. Hana er einnig að ﬁnna á heimasíðu
Skipulagsstofnunar: www.skipulag.is.
Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til umhverﬁsráðherra
og er kærufrestur til 18. nóvember 2008.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Skipulagsstofnun

Hey,hey, hey! Farðu
varlega með þetta,
læknir. Ég er hræddur við nálar!

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Hvert ertu
að fara Lalli?

Ég ve
it þa
ð

■ Barnalán

ekki

En nefið mitt
hlýtur að segja
mér það fljótlega.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hannes
er kannski
ekki besti
Yatzi-spilarinn en hann
er góður í
að hrista
teningana.
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Undrast ekki dræma aðsókn

> ELDAR Í MATREIÐSLUÞÆTTI
Victoria Beckham hefur samþykkt
að koma fram í matreiðsluþætti hjá
sjónvarpskokkinum og góðvini sínum
Gordon Ramsey. Victoria er því ein af
stjörnunum sem verða í þáttum Ramsey,
þar sem hann kennir bresku þjóðinni að
elda á sjónvarpsstöðinni Channel 4. Fyrrum
kryddpían hefur þegar reynt fyrir sér sem
söngkona, fyrirsæta og fatahönnuður, en nú
ganga sögur þess efnis að hún vilji gera sinn
eigin matreiðsluþátt.

folk@frettabladid.is

Þrátt fyrir góða dóma hafa aðeins
um fimm hundruð manns séð kvikmyndina The Amazing Truth About
Queen Raquela síðan hún var frumsýnd um síðustu helgi. Á sama tíma
hafa Íslendingar flykkst í þúsundatali á
Reykjavík Rotterdam, The House
Bunny og bandaríska spennutryllinn
Righteous Kill.
Leikstjórinn Ólafur Jóhannesson
segir aðsóknina alls ekki hafa komið
sér á óvart. „Það var vitað mál að þetta
yrði eins og með Afríka Utd. Það er
þröngur hópur sem þetta fjallar um og
svo er þetta ekki það sem kallast iðnaðarmynd. Þetta er bara sætt, lítið kríli,“
segir Ólafur.
Afríka Utd. var heimildarmynd í leikstjórn Ólafs og sáu hana um þúsund
manns. Queen Raquela, sem fjallar um

stelpustráka frá Filippseyjum,
er aftur á móti öðruvísi
mynd. „Hún er í rauninni
blanda af öllu, heimildarmynd, leiknu og öðru. Hún
er ákveðinn bastarður,
svona transsexual mynd,“
segir hann.
Ólafur kippir sér lítið
upp við áhorfstölurnar hér
heima. „Það er eins og það
er. Fólk er kannski hrætt
um að vera stimplað,
ég veit það ekki.
Þannig er þetta
bara
með
flestar
neðanmáls

„artí“ myndir. Þetta skiptir svo
sem ekki miklu máli því myndin er búin að seljast mjög vel
erlendis.“
Á næstunni verður myndin sýnd í Serbíu, Grikklandi og Póllandi, auk þess
sem fleiri lönd bætast við á
næstu mánuðum. Ólafur lætur
því engan bilbug á sér finna
þrátt fyrir þessa dræmu aðsókn
í heimalandinu.
- fb

ÓLAFUR JÓHANNESSON

Ólafur segir dræma
aðsókn á mynd sína The
Amazing Truth About
Queen Raquela ekki
hafa komið sér á óvart.

Lay Low spilaði
lög af sinni
nýjustu plötu,
Farewell Good
Night´s Sleep.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Mugison var í góðra vina
hópi í Fríkirkjunni, eða
þeirra Adams Lewis, Pauls
Sullivan og Ariels Hyatt.

Þau Paul og Paulette
létu sig ekki vanta á
tónleikana.
Vinkonurnar Sigrún
og Þórunn hlýddu á
Lay Low syngja lög af
sinni nýjustu plötu.

Auglýsingasími

LAY LOW Í FRÍKIRKJUNNI
Tónlistarkonan Lay Low hélt útgáfutónleika í Fríkirkjunni á dögunum til að fagna útkomu
annarrar plötu sinnar, Farewell Good Night’s Sleep. Fríkirkjan var að sjálfsögðu troðfull
af aðdáendum Lay Low og var gerður góður rómur að frammistöðu hennar. Tvö ár eru
liðin síðan síðasta plata Lay Low, Please Don´t Hate Me, kom út við frábærar undirtektir.

Madonna hugsar
bara um sjálfa sig
Guy Ritchie segir að gleðin í
hjónabandi hans og Madonnu hafi
löngu verið horfin. Ritchie og
Madonna hafa verið gift í tæplega
átta ár, en fyrir helgi varð skilnaður opinber og er áætlað að hann
muni ganga í gegn fyrir jól.
Samkvæmt heimildum breska
dagblaðsins Daily Mirror segist
Guy, sem er fertugur, hafa viljað
hefðbundið fjölskyldulíf, en það
hafa orðið erfiðara eftir því sem
árin liðu. Hann segir Madonnu
hafa misst allan húmor fyrir
sjálfri sér og vera hugsjúka um
ímynd sína út á við.
Madonna sem varð fimmtug á
dögunum svaraði í sömu mynt.
Hún segir Guy vera eigingjarnan
og taka eigin áhugamál fram yfir
fjölskylduna.

SEGIR MADONNU HUGSJÚKA Guy
Ritchie segir Madonnu hugsa um fátt
annað en ímynd sína út á við og hafa
misst allan húmor fyrir sjálfri sér undanfarin ár.

Lítið frelsi á Óskarnum
Breski grínistinn Ricky Gervais segist óviss um hvort hann myndi
taka að sér að verða kynnir á næstu Óskarsverðlaunahátíð. Óttast
hann að hann fengi ekki nægilegt frelsi í hlutverkinu.
„Ef ég fengi að leika lausum hala myndi ég gera það vegna þess
að ég hef mjög gaman af því,“ sagði Gervais. Bætti hann því við að
grínistinn Jerry Seinfeld hafi hafnað því að vera kynnir vegna þess
að enginn væri mættur á hátíðina til þess að hlusta á brandara,
heldur til að sjá hvort þeir fengju Óskarinn. Gervais segir það engu
að síður mikinn heiður ef honum verður boðið starfið og útilokar
ekki að þiggja það. „Ég myndi án efa íhuga málið,“ sagði hann.

– Mest lesið

NÝTT Í BÍÓ!
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MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR!
ENGIN MISKUNN. BARA SÁRSAUKI!

kr.
550
fyrir börn

650 kr.

fyrir fullor ðna

ALVÖRU POPPSTJARNA Söngkonan Lovefoxxx fór fyrir CSS í Hafnarhúsinu. Þeir tónleikar voru hápunktur laugardagskvöldsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SÍMI 564 0000

MAX PAYNE
MAX PAYNE LÚXUS
HOUSE BUNNY
REYKJAVÍK-ROTTERDAM
BURN AFTER READING
MAMMA MIA
SKJALDBAKAN & HÉRINN
GRÍSIRNIR 3
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR

16
16
L
14
16
L
L
L
L

16
L
16
16
12
L

kl. 5.30 - 8 - 10.20
kl. 6 - 8.20 - 10.30
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 8 - 10.30
kl. 5.45

BANGKOK DANGER
HOUSE BUNNY
BURN AFTER READING
PINAPPLE EXPRESS
STEP BROTHERS

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

THE WOMEN
MAX PAYNE
HAMLET 2
REYKJAVÍK-ROTTERDAM
MAMMA MIA

Magnað laugardagskvöld

SÍMI 551 9000

kl. 5.45D - 8D - 10.15D
kl. 5.45D - 8D - 10.15D
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 8 - 10.15
kl. 5.30
kl. 3.45
kl. 3.45
5%
kl. 3.45

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 10.15
kl. 5.40 - 8 - 10.10
kl. 5.30 - 8

L
16
7
14
L

kl. 8 - 10
kl. 6 - 10
kl. 8
kl. 6

MAX PAYNE
HOUSE BUNNY
REYKJAVÍK-ROTTERDAM
SKJALDBAKAN & HÉRINN

16
L
14
L

5%

5%
50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Sími: 553 2075

- bara lúxus

ATH! 650 kr.

THE WOMEN

L

kl. 5.50, 8 og 10.10
SKJALDBAKANN OG HÉRINN kl. 6 (650)- ÍSL.TAL
RIGHTEOUS KILL
kl. 6, 8 og 10

16

REYKJAVÍK ROTTERDAM

12

L

kl. 8 og 10

TOPP GRÍNMYND!

Feitasta dagskráin á Airwaves-hátíðinni hefur
yfirleitt verið á laugardagskvöldinu og árið í ár var þar
engin undantekning og eins
og oft áður var ljóst að nú
þyrfti að velja og hafna.
Kvöldið byrjaði samt ekki vel. Ég
var mættur tímanlega eins og
nokkrir tugir annarra gesta til að
hlusta á þýsku tónlistarkonuna
Gudrunu Gut á Tunglinu. Húsið
var opnað og áður auglýst dagskrá hékk á hurðinni en ekkert
gerðist og salurinn beið og beið.
Seinna kom í ljós að Gudrun hafði
ekki komið til landsins. Auðvitað
geta listamenn alltaf forfallast, en
það er lágmarkskurteisi að láta
tónleikagesti vita. Ekki flókin
aðgerð að hengja upp auglýsingu
eða tilkynna í hljóðkerfi. Manni
finnst nú að eftir tíu ár ætti Airwaves að ráða við svo einfalt
verkefni.
Á Nasa var hins vegar allt samkvæmt áætlun. Þar fóru strákarnir í Sudden Weather Change á
kostum. Frábært band sem minnti
svolítið á Sonic Youth með þriggja
gítara framlínu. Á Tunglinu hélt
hinn þýski Thomas Fehlmann
uppi fínu stuði með dub-skotna
teknóinu sínu, en eftir nokkur lög
hjá honum var stefnan tekin aftur
á Nasa til að hlusta á Singapore
Sling. Sú sveit starfar í sínum
eigin útúrsvala afkima og lætur
strauma og stefnur ekkert slá sig
út af laginu. Henni tekst einhvern
veginn að halda sér síferskri og
skilaði fínum tónleikum á laugar-

FLOTTIR FÆREYINGAR Boys in a Band
dreifðu færeyska fánanum til áheyrenda
sem kunnu vel að meta.

SKEMMTILEGIR Vampire Weekend var

dagskvöldið.
Á Tunglinu var Svala Björgvins
skrýdd gylltum vængjum og
hljómsveitin hennar Steed Lord á
fínu flugi. Rafpoppið hennar er að
verða hrárra og villtara. Það var
heljarinnar biðröð fyrir utan
Hafnarhúsið sem virtist þó ganga
nokkuð hratt fyrir sig. Inni voru
færeysku drengirnir í Boys in a
Band með salinn á valdi sínu.
Margir tónleikagestir hrópuðu
„Færeyjar! Færeyjar!“ út í eitt og
urðu ofsaglaðir þegar sveitin
dreifði færeyskum fánum yfir
salinn fyrir lokalagið. Ágætt rokkband.
Næst var komið að brasilísku
sveitinni CSS. Ég ákvað að færa
mig fram að sviði til að sjá þau
betur. CSS er greinilega mjög vel
smurð tónleikasveit. Settið þeirra
var sérstaklega vel upp byggt og
söngkonan Lovefoxxx er greinilega ein af þessum stjörnum sem
hefur þetta auka eitthvað sem
skilur alvöru poppstjörnur frá
okkur hinum. CSS var hreint frá-

bær, 50 fullkomnar mínútur sem
náðu hámarki með lokalögunum
Let’s Make Love and Listen to
Death From Above og Alala. Á
eftir þeim tók New York-sveitin
Vampire Weekend við. Hún er
svolítið „bragð mánaðarins“ og á
eina af bestu plötum ársins. Það
er í raun aðdáunarvert hvað þeir
félagar ná að búa til flotta tónlist
með einföldum aðferðum. Bassaleikarinn er lykilmaður í bandinu.
Það var greinilegt að salurinn
gjörþekkti lögin og söng glaður
með. Skemmtilegt.
Á Tunglinu var allt stappað
þegar hin franska Yelle steig á
svið með aðstoðarmanni. Sérlega
dansvænt og fjörlegt rafpopp þar
á ferð sem féll vel í kramið. Ég
endaði svo kvöldið með FM
Belfast á Nasa. Eitt stórt sveitt
partí og 15 manns hoppandi og
hlæjandi á sviðinu þegar ég yfirgaf staðinn. Viðeigandi lokapunktur á fínu kvöldi.
Hápunktur: CSS

vel tekið, áheyrendur þekktu lögin og
sungu með.

Trausti Júlíusson

SEX DRIVE FER FRAM ÚR

AMERICAN PIE
Á 100 Km hraða!

MARK WAHLBERG

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR!
ENGIN MISKUNN. BARA SÁRSAUKI!

=aÂjVÂa`VbVd\h{a

THE NOTEBOOK”

FRÁ HÖFUNDI „

IVanV

>c\^W_g\
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SEX DRIVE

ÁLFABAKKA
kl. 5:50 - 8 - 10:20

SEX DRIVE

kl. 5:50 - 8 - 10:20

MAX PAYNE
NIGHTS IN RODANTHE

SELFOSS
kl. 8
kl. 10:10

VIP

PINEAPPLE EXPRESS
BABYLON A.D.

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

16

REYKJAVÍK ROTTERDAM

PATHOLOGY

kl. 8 - 10:20

16

SEX DRIVE

WILD CHILD

kl. 8

L

RIGHTEOUS KILL

GEIMAPARNIR m/ísl. tali

kl. 6

L

PATHOLOGY

TROPIC THUNDER

kl. 10:20

16

kl. 5:50

L

SVEITA BRÚÐKAUP

KRINGLUNNI
kl. 6 - 8:10 - 10:20

SEX DRIVE

12

L

12

NIGHTS IN RODANTHE

kl. 8:10

L

HAPPY GO LUCKY

kl. 8

12

QUEEN RAQUELA

kl. 10:20D

12

DEATH RACE

kl. 10:20

16

JOURNEY 3D
WILD CHILD

DIGITAL-3D kl. 6
kl. 5:50

L
L

kl. 8 - 10:10

16
16
14

AKUREYRI
kl. 8 - 10

12

kl. 8

16

kl. 10

16

SEX DRIVE

KEFLAVÍK
kl. 8 - 10:10

<jbb^

12

SMART PEOPLE

kl. 8

L

BURN AFTER READING

kl. 10

16
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Gamlir og þreyttir

MEÐ FRJÓTT ÍMYNDUNARAFL Sveinbjörn selur nú fjögur folöld sem hann nefndi
Kreppu, Krappa, Djörfung og Dáð.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Selur kreppufolöld
„Mér datt þessi nöfn allt í einu í
hug og nefndi folöldin bara í
hvelli,“ segir Sveinbjörn Benediktsson, fyrrverandi hrossabóndi,
sem selur folöldin Kreppu, Krappa,
Djörfung og Dáð á 60 þúsund krónur hvert.
„Eitt árið nefndi ég öll folöldin
með nöfnum sem byrja á D og einhvern tíma nefndi ég eftir heimsþekktum tónlistarmönnum. Ég hef
frekar frjótt ímyndunarafl og útbý
stundum svona skemmtilegar auglýsingar að fólki finnst. Mestu viðbrögðin fékk ég þegar ég auglýsti
101 hross til sölu, því fólk skildi
ekkert í þessu eina hrossi. Ég var
stórhrossabóndi í eina tíð en vinn

FINNST GAMAN AÐ ELDA David Beck-

ham finnst gaman að elda og hvetur nú
börn til að borða hollari mat.

Beckham selur matvörur
David Beckham hefur hafið
framleiðslu á matvælum í
samstarfi við matvælafyrirtækið
Findus til að hvetja börn til að
borða hollari mat. Sjálfur segist
hann hafa mjög gaman af
eldamennsku og hann og konan
hans Victoria eldi reglulega.
Fótboltakappinn, sem er 33 ára,
hefur áður verið gagnrýndur
fyrir að auglýsa óhollan mat á
borð við Pepsi og Walker‘skartöfluflögur, en nýju matvörurnar sem heita GO3 eiga að
innihalda Omega 3-olíur, heilhveiti og grænmeti. Þar á meðal
eru fiskifingur, eggjakökur og
núðlur sem munu vera til sölu í
kringum Wembley Stadium á
meðan íþróttaleikir standa yfir.

Djammaði
með prinsum
Paris Hilton er sögð hafa skemmt
sér konunglega síðastliðið
miðvikudagskvöld þar sem hún
sletti úr klaufunum með söngkonunni Christinu Aguileru og
bresku prinsunum William og
Harry.
Hópurinn eyddi bróðurparti
kvöldsins á skemmtistaðnum
Whiskey Mist í London, þar sem
Paris er sögð hafa reynt að fanga
athygli Harry með djörfum dansi.
Hann virtist hins vegar hafa
meiri áhuga á kærustu sinni
Chelsey Davy og Paris var ekki
skemmt, endaði á því að taka í
höndina á henni, standa upp og
yfirgefa staðinn.

nú hjá byggingafyrirtæki í bænum.
Ég á ekki nema sex merar eftir og
þetta eru fallegustu folöldin,“
útskýrir Sveinbjörn sem kveðst þó
aldrei hafa fengið eins lítil viðbrögð við auglýsingum sínum og
nú.
„Það er allt gjörsamlega dautt.
Það er samdráttur í öllu og ég hef
aldrei fengið eins lítil viðbrögð. Ég
er 64 ára gamall og hef aldrei horft
upp á svona slæma þróun í peningamálum, sem snertir öll heimili
í landinu. Það bjargar mér bara að
ég er frekar bjartsýnn og brosmildur, annars væri ég sjálfsagt löngu
dauður,“ segir Sveinbjörn að lokum
og hlær.
- ag

Það er ekki annað hægt að segja en
að maður hafi hlakkað til að sjá
stórleikarana Al Pacino og Robert
De Niro leiða hesta sína saman á ný
í Righteous Kill. Áður léku þeir
saman í Heat og þar áður í The Godfather Part II, án þess að eiga eina
einustu senu saman. Báðar fyrrnefndar myndir eru meðal bestu
kvikmynda sem gerðar hafa verið.
Síðastliðin ár hefur hallað undan
fæti hjá þeim félögum en þrátt
fyrir það hefur maður haldið í vonina um að þeir sýni á ný gamla
takta. Hvað þá að þeir sameini
krafta sína.
Í Righteous Kill fara félagarnir
með hlutverk reynslubolta í lögreglunni í New York og eru þeir á
slóð fjöldamorðingja sem tekur
lögin í sínar eigin hendur, nema að í
upphafi myndarinnar viðurkennir
karakter De Niros að hann sé
fjöldamorðinginn – eða hvað?
Jon Avnet leikstýrir hér handriti
Russell Gewirtz, sem skrifaði hina
frábæru Inside Man. Ólíkt fyrrnefndri mynd er Righteous Kill
fljótfærnislega gerð og flétta
myndarinnar er hrikalega fyrirsjáanleg og hallærisleg. Það fer meiri
tími í að sýna kynlífsþorsta karakters De Niros en sjálf morðin í
myndinni.
Bæði Pacino og De Niro fara með
ágætum með hlutverk sín þótt þeir

KVIKMYNDIR
Righteous Kill
Leikstjóri: Jon Avnet. Aðalhlutverk: Al Pacino, Robert De Niro.

★★
Pacino og De Niro eru ágætir en
myndin er slöpp.

séu þreyttir og ræfilslegir í þessum stöðluðu lögregluhlutverkum
sem þeir hafa oftar en tvisvar sinnum farið með áður. Vel heppnaðir
frasar eru látnir fljúga og eru þeir
hörðustu mennirnir á götunum.
Þetta tækifæri, að gera vandaða
og góða mynd með Pacino og De
Niro, hefur runnið úr greipum
Avnets og Gewirtz. Þetta gæti hafa
orðið fínasti spennutryllir þar sem
hugmyndin í sjálfu sér er ekkert
galin, en framkvæmdin er það svo
sannarlega.
Vignir Jón Vignisson - Topp5.is

Sýna tvær
nýjar myndir
Tvær nýjar heimildarmyndir um
Sigur Rós verða sýndar í kvikmyndahúsinu Odeon í Covent
Garden í London 10. nóvember.
Sama dag kemur út í Bretlandi
nýtt smáskífulag, Við spilum
endalaust. Í fyrri heimildarmyndinni er hljómsveitinni fylgt eftir á
ferðalagi um Ísland, London,
Bandaríkin og Mexíkó. Í hinni
síðari er fjallað um upptökur á
laginu Árabátur sem var tekið
upp í Abbey Road-hljóðverinu
með aðstoð sextíu manna
strengjasveitar og tuttugu manna
kórs. Viðhafnarútgafa af plötu
Sigur Rósar með myndunum
tveimur og ljósmyndabók kemur
svo út 17. nóvember. Fyrst heldur
sveitin í tónleikaferð um Bretland
sem hefst 4. nóvember.
- fb

SIGUR RÓS Tvær nýjar heimildarmyndir

um Sigur Rós verða sýndar í London 10.
nóvember.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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> Guðjón Valur vann Íslendingaslaginn
Einn leikur fór fram í þýsku úrvalsdeildinni í handknattleik í gær þegar lið Guðjóns Vals Sigurðssonar, RheinNeckar Löwen, lagði Minden, 27-36, en með
Minden leika Íslendingarnir Gylfi Gylfason
og Ingimundur Ingimundarson. Guðjón
Valur skoraði fimm mörk
fyrir Löwen í leiknum
og þar af fjögur úr
vítaköstum. Gylfi og
Ingimundur komust
ekki á blað hjá Minden
í gær.

sport@frettabladid.is

GUNNLAUGUR JÓNSSON: TEKUR LÍKLEGA VIÐ LIÐI SELFOSS FLJÓTLEGA OG ÆTLAR AÐ SPILA LÍKA

Flyt kannski á Selfoss þegar strípurnar koma
Flest bendir til þess að miðvörðurinn sterki, Gunnlaugur Jónsson, verði spilandi þjálfari hjá Selfossi næsta sumar. Zoran
Miljkovic, sem hefur gert frábæra hluti með Selfossliðið,
verður ekki áfram við stjórnvölinn hjá félaginu og það leitaði
í kjölfarið til Gunnlaugs og nú vantar lítið upp á að Gunnlaugur skrifi undir hjá félaginu.
„Þetta kom upp í byrjun síðustu viku. Ég gaf þessu ekki mikinn
gaum til þess að byrja með en svo hugsaði ég málið betur og í
kjölfarið leist mér bara vel á dæmið. Þetta gæti orðið
afar spennandi,“ sagði Gunnlaugur við Fréttablaðið í
gær en hann var þá á leiðinni til Selfoss í samningaviðræður.
„Ég hef alltaf haft hug á að fara í þjálfun. Kannski ekki
þetta snemma en maður verður að grípa gæsina þegar tækifærin
koma. Ég er með UEFA B-próf og mér skilst að ég þurfi tvö stig til
viðbótar svo ég verði löglegur þjálfari. Það er hægt að taka þau
stig í vetur og því ætti ég að vera löglegur áður en næsta tímabil
byrjar. En ef liðið fer í úrvalsdeild þá þarf ég eitthvað meira. Við
sjáum hvað setur,“ sagði Gunnlaugur léttur og vitnaði til þess að

Selfoss fari í úrvalsdeild fari svo að Fram og Fjölnir sameinist.
„Ég átti smá samtal við KR eftir bikarúrslitaleikinn og var tjáð
að þar væru öll mál í skoðun. Ég veit ekki meir og því ákvað ég að
skoða aðra hluti. Ef þetta gengur upp þá er þetta rökrétt skref á
mínum ferli,“ sagði Gunnlaugur sem verður 35 ára á næsta
ári.
Gunnlaugur segist ætla að setja þrýsting á Sævar Þór
Gíslason til að halda áfram fari svo að hann taki við
liðinu. Einnig muni hann leggja áherslu á að halda
hópnum sem er fyrir en einhver lið hafa verið að
krukka í efnilega leikmenn liðsins sem sló svo
rækilega í gegn í sumar.
„Ég hafði ekki hugsað mér að flytja strax til
Selfoss en þegar strípurnar og tribal-tattooið er
komið er aldrei að vita nema maður taki slaginn,“ sagði Gunnlaugur og hló dátt en hann er
nú ekki með mikið hár til að setja strípur í eins
og fólk ætti að vita. „Það er smá í hliðunum. Við
verðum að láta það duga.“

Haukar keyrðu Veszprém í kaf
Haukar sýndu allar sínar bestu hliðar þegar ungverska stórliðið Fotex Veszprém kom í heimsókn á Ásvelli.
Haukar lönduðu eins marks sigri, 27-26, og hafa þar með unnið báða heimaleiki sína í meistaradeildinni.

BEST Dóra María Lárusdóttir þótti bera
af hjá konunum í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Lokahóf KSÍ:

Guðmundur og
Dóra María best
FÓTBOLTI Guðmundur Steinarsson
frá Keflavík og Valskonan Dóra
María Lárusdóttir voru útnefnd
bestu leikmenn í Landsbankadeildinni á lokahófi KSÍ á
laugardagskvöldið.
Guðmundur fór mikinn í
silfurliði Keflavíkur í sumar,
skoraði mörk og lagði upp fjölda
annarra fyrir félaga sína. Dóra
María var í lykilhlutverki í
Íslandsmeistaraliði Vals og átti
frábært sumar.
Þá voru Blikarnir Jóhann Berg
Guðmundsson og Hlín Gunnlaugsdóttir útnefnd efnilegustu
leikmennirnir.
Akureyringurinn Jóhannes
Valgeirsson fékk síðan verðlaun
sem besti dómarinn en Garðar
Örn Hinriksson hafði einokað þau
verðlaun undanfarin ár.
Þjálfari ársins í Landsbankadeild kvenna var Kristján
Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, en Valsþjálfararnir Elísabet
Gunnarsdóttir og Freyr Alexandersson voru þjálfarar ársins í
Landsbankadeild kvenna.
- hbg

HANDBOLTI
Íslandsmeistarar
Hauka gerðu sér lítið fyrir og sigruðu ungverska stórliðið Veszprém,
27-26, á Ásvöllum. Haukar hafa
þar með sigrað í báðum heimaleikjum sínum í meistaradeildinni
til þessa og eru með fjögur stig úr
þremur leikjum.
Haukar léku frábærlega í fyrri
hálfleik og náðu að byggja upp sex
marka forskot, 16-10, fyrir leikhlé. Birkir Ívar varði 12 skot í
hálfleiknum og var frábær fyrir
aftan sterka vörnina.
„Við vorum virkilega áræðnir í
varnarleiknum og sýndum mikið
frumkvæði og ætluðum að slá þá
út af laginu með framliggjandi
vörn. Við náðum að sleppa dýrinu
í okkur og komum af krafti í þetta.
Birkir varði ótrúlega vel og við
keyrðum í bakið á þeim. Það var
mikill kraftur í þessu,“ sagði Aron
Kristjánsson, þjálfari Hauka, um
fyrri hálfleikinn.
Haukar mættu af krafti til leiks
eftir hlé og voru níu mörkum yfir

ÖFLUGUR Birkir Ívar varði vel í Hauka-

markinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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28.–30. október

TILBO
Arsenal
Ð
Fenerbahce

5.–7. desember

Verð á mann í tvíbýli:

60.000 kr.

Innifalið: Flug m/sköttum og hótel með
morgunmat í 2 nætur.

Verð á mann í tvíbýli:

55.000 kr.

Innifalið: Fug m/sköttum, Club level miði
á leikinn og hótel í eina nótt.

Verð á mann í tvíbýli:

70.900 kr.

Innifalið: Flug m/sköttum, Club lever
miði á leikinn, hótel m/morgunmat í 2 nætur.

Kynntu þér tæmandi lista yﬁr ferðir á leiki á www.expressferdir.is
Nánar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

27-26 (16-10)

Mörk Hauka: Freyr Brynjarsson 8 (10), Kári
Kristján Kristjánsson 5 (8), Andri Stefan 4 (11),
Sigurbergur Sveinsson 4/2 (12/2), Elías Már Halldórsson 2 (4), Gunnar Berg Viktorsson 2 (4), Einar
Örn Jónsson 2 (5/1), Arnar Agnarsson (3).
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 14/1 (32/3
43,8%), Gísli Guðmundsson 4 (13/1 30,8%)
Hraðaupphlaup: 8 (Freyr 3, Elías 2, Einar, Andri,
Gunnar)
Fiskuð víti: 3 (Kári 2, Gunnar)
Utan vallar: 14 mínútur
Mörk Veszprém: Nikola Eklemovic 9 (12), Marko
Vujin 6/2 (12/3), David Korazija 5/1 (7/2), Ferenc
Ilyés 2 (4), Marian Cozma 1 (1), Gyula Gál 1 (3),
Pérez Reinaldo 1 (5), Zarko Markovic 1 (5), Ivan
Lapcevic (1), Zarko Sesum (1)
Varin skot: Dejan Peric 23/1 (50/3 46%)
Hraðaupphlaup: 4 (Eklemovic 2, Korazija, Vujin)
Fiskuð víti: 5 (Eklemovic 2, Markovic, Sesum,
Korazija)
Utan vallar: 14 mínútur

Gísla Jóns Þórissonar í gær.

Arsenal TILBO
Ð
Tottenham

Arsenal
Wigan

Haukar-Fotex Veszprém

LÍNUSENDING Gunnar Berg Viktorsson reynir hér að lauma boltanum inn á línuna til

Boltinn er hjá okkur!

5.–6. nóvember

Meistaradeild Evrópu:

þegar 10 mínútur voru liðnar af
hálfleiknum, 23-14. Þá féllu
Haukar í þá gryfju að verja forskotið og gestirnir minnkuðu muninn jafnt og þétt þar til aðeins
munaði einu marki. Blessunarlega
fyrir Hauka kom síðasta mark
Veszprém þegar 35 sekúndur voru
eftir af leiknum og náðu Haukar
að halda boltanum út leiktímann
og tryggja góðan sigur á einu
sterkasta félagsliði Evrópu.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Allt annað var að sjá til Hauka
en í deildarleiknum gegn Val á
miðvikudag þegar Haukar voru
rassskelltir illilega. „Við spiluðum
fínan handbolta í dag og áttum
þetta fyllilega skilið. Það var til
skammar hvernig við spiluðum á
miðvikudaginn og það var yfir alla
línuna. Menn vissu upp á sig
skömmina og komu hingað til að
leggja sig alla fram,“ sagði Arnar
Pétursson, fyrirliði Hauka, að leik

loknum.
„Allt liðið spilar frábærlega. Við
spilum skynsamlega í sókninni og
boltinn flaut betur en hann hefur
gert áður á tímabilinu. Við erum
mjög góðir þegar allir leggja sig
100 prósent fram en erum líka
jafnlélegir þegar menn gera það
ekki. Við vorum ekki smeykir í
lokin en auðvitað nálguðust þeir
okkur og eru mjög sterkir. Við
kláruðum þetta og brotnuðum
ekki,“ sagði Arnar.
Aron Kristjánsson sagði ekki
vera erfitt að gera leikmenn tilbúna í leikina í meistaradeildinni.
„Stóru leikirnir eru í Meistaradeildinni en við þurfum samt sem
áður að sýna af okkur meiri fagmennsku en við gerðum á móti Val
en það var allt annað að sjá okkur
í dag. Við spiluðum af svipuðum
krafti og við gerum á móti Flensburg á útivelli. Við vorum mjög
ákveðnir og einbeitingin var til
fyrirmyndar,“ sagði Aron sem
vildi sjá fleira fólk á vellinum.
„Ég verð virkilega vonsvikinn
ef það verður ekki fullur kofi þá,“
sagði Aron.
- gmi

Ævintýri Hull heldur áfram og ógöngur Tottenham ætla engan endi að taka:

Besta byrjun nýliða í 115 ár
FÓTBOLTI Tveir leikir fóru fram í
enska boltanum í gær. Í fyrri leik
dagsins lagði spútnik-lið Hull City
Íslendingafélagið West Ham, 1-0,
með marki frá Michael Turner.
Hull stökk upp í þriðja sæti deildarinnar með sigrinum.
Þessi byrjun Hull í deildinni er
sú besta hjá nýliðum í ensku
úrvalsdeildinni í heil 115 ár. Það
var aðeins Sheff. Utd sem hefur
byrjað betur en það var leiktíðina
1893–94 en þá sigraði Sheff. Utd í
sjö af fyrstu átta leikjum sínum.
„Frammistaðan var mögnuð,
menn leggja sig alla fram og sýndu
enn og aftur frábært hugarfar.
Strákarnir neita að leggjast niður
og deyja og það er frábært fyrir
stjóra að hafa slíkan mannskap.
Ég tek hatt minn ofan fyrir þessum drengjum en mun fara fram á
meira af slíku,“ sagði Phil Brown,
stjóri Hull, eftir sigurinn.

ÓTRÚLEGIR Hull City er nánast óstöðvandi þessa dagana og skellti West Ham í gær.
NORDIC PHOTOS/AFP

Stoke City skellti síðan Tottenham á Brittania, 2-1, þar sem
Spurs lék manni færri nánast allan
leikinn í kjölfar þess að Gareth
Bale fékk að líta rauða spjaldið

eftir 17 mínútna leik.
Danny Higginbotham og Rory
Delap sáu um markaskorun hjá
Stoke en Darren Bent skoraði
mark Spurs í leiknum.
- hbg
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Lewis Hamilton keyrði best allra í Formúlu 1-keppninni í Kína í gær:

Hamilton með pálmann í höndunum
FORMÚLA 1 Bretinn Lewis Hamilton stendur gríðarlega vel að vígi í
keppni ökumanna þegar aðeins
ein keppni er eftir af tímabilinu.
Hamilton sýndi mikla yfirburði í
Sjanghæ í gær og bar sigurorð af
hólmi í keppninni í Kína.
Hans helsti keppinautur, Felipe
Massa, kom annar í mark en félagi
hans hjá Ferrari, Kimi Raikkonen,
gaf honum annað sætið í keppninni en Massa var lengstum í
þriðja sæti.
Hamilton hefur eftir keppnina í
gær sjö stiga forskot á Massa fyrir
lokakeppnina sem fram fer í Brasilíu 2. nóvember næstkomandi.
Sigurvegari hverrar keppni fær
tíu stig og því nægir Hamilton
fimmta sætið í Sao Paulo til að
gulltryggja titilinn.
„Þetta var annað skref í átt að
titlinum sem er draumur minn og
liðsins,“ sagði Hamilton dreym-

inn. „Það verður engu síður erfið
barátta í Brasilíu enda gefur Ferrari ekkert eftir,“ sagði Hamilton
að lokum.
- hbg

MEÐ AÐRA HÖND Á TITLINUM Sigur
Hamilton í Kína setur hann í kjöraðstöðu fyrir lokakeppnina.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Meistaraefnin í KR ekki í neinum vandræðum með Íslandsmeistara Keflavíkur:

Meistararnir skotnir í kaf
KÖRFUBOLTI KR vann auðveldan
sigur á Íslandsmeisturum Keflavíkur, 92-73, í DHL-höllinni í gærkvöld.
KR-ingar hittu úr 18 þriggja
stiga skotum í leiknum þar af 12 í
fyrri hálfleik og gerðu svo gott
sem út um leikinn í fyrri hálfleik
þegar það munaði 18 stigum á liðunum, 55-37.
„Þetta var kannski ekki búið í
hálfleik en við vorum komnir í
góða stöðu. Það þurfti mikið að
ganga á til að missa þetta niður.
Það var fullt af atriðum sem ég
var ánægður með í þessum leik en
það var líka fullt af atriðum sem
ég var óánægður með. Við fengum
á okkur allt of auðveldar körfur en
ég ætla ekki að tönnlast á því neikvæða því þetta var flottur sigur,“
sagði Benedikt Guðmundsson
,þjálfari KR, í leikslok.
„Í síðasta leik hittum við afleitlega og í dag fannst mér við stóla
full mikið á skotin fyrir utan um
tíma. Menn voru heitir og skutu
því aðeins meira en venjulega. Við
þurftum meira jafnvægi og keyra
meira á körfuna.“
KR hefur haft mikla yfirburði í
leikjum sínum í haust í deildinni
og Powerade-bikarnum og virðist
sem verkefni Benedikts, þjálfara
KR, verði að halda mönnum niðri
á jörðinni því fá lið ef nokkurt
virðast eiga roð í KR.
„Maður veit eiginlega ekki
hvernig mót maður er að fara út í.
Svona er staðan í október en

Iceland Express-deild karla:
KR-Keflavík

93-72

Stig KR: Jakob Örn Sigurðarson 23, Helgi Már
Magnússon 20, Jón Arnór Stefánsson 19, Fannar
Ólafsson 11, Jason Dourisseau 9, Darri Hilmarsson 9, Hjalti Kristinsson 2.
Stig Keflavíkur: Gunnar Einarsson 17, Sverrir
Þór Sverrisson 16, Sigurður Þorsteinsson 13, Jón
Norðdal Hafsteinsson 10, Þröstur Jóhannsson
6, Hörður Axel Vilhjálmsson 6, Vilhjálmur
Steinarsson 4.

Tindastóll-FSU
Þór-Breiðablik

86-72
95-71

FINN LEIKUR Jón Arnór Stefánsson sýndi lipra takta gegn Keflavík í DHL-höllinni í gær

og skoraði 19 stig.

hvernig verður staðan í desember? Auðvitað er það krefjandi
verkefni að halda mönnum á
tánum en ég hef engar áhyggjur
af hópnum. Ég hef meiri áhyggjur
af því sem er í kringum þetta. Við
erum ekkert sýningarlið. Menn
koma hingað til að reyna að vinna
okkur og láta okkur hafa fyrir
því.
Keflavík er frábært lið og ég

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

veit ekki hvað eru margir landsleikir þarna að baki og við unnum
ekki þennan leik á erlendu vinnuafli. Það voru Íslendingar í aðalhlutverki. Við skömmumst okkar
ekkert fyrir að vera með góða
Íslendinga. Þetta eru strákar sem
eru aldir upp hérna og þetta félag
bjó til. Menn geta ekki hengt okkur
fyrir það,“ sagði Benedikt í leikslok.
- gmi

Framarar komnir áfram í EHF-bikarnum í handbolta:

Omni keyrt í kaf í síðari hálfleik
HANDBOLTI Framarar tryggðu sig

inn í næstu umferð í EHF-bikarnum í gær með því að leggja hollenska liðið Omni Hellas að velli
með ellefu marka mun, 33-22, í
síðari leik liðanna. Fram vann
fyrri leik liðanna einnig auðveldlega, eða með átta mörkum, og
komst því örugglega áfram.
Framarar voru frekar daprir
framan af og jafnt var með liðunum í leikhléi en í síðari hálfleik
tóku Framarar öll völd á vellinum
og hreinlega keyrðu hollenska
liðið í kaf.
Rúnar Kárason var atkvæðamestur Framara með átta mörk og
Davíð Svansson fór mikinn í markinu þar sem hann varði yfir 20
skot.
- hbg

ÓSTÖÐVANDI Rúnar Kárason átti enn einn stórleikinn fyrir Fram í gær og varnarmenn
Omni réðu ekkert við hann.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HENRY BIRGIR ER MÆTTUR AFTUR
OG LÆTUR ÞIG HEYRA ÞAÐ Á X-INU
FRÁ KL. 13–14 ALLA VIRKA DAGA

ALLT SEM ÞÚ ÁTT AÐ VITA UM
ÍÞRÓTTIR, HVORT SEM ÞÉR
LÍKAR ÞAÐ BETUR EÐA VERR

EKKERT
KJAFTÆÐI
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VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON DREYMDI AFTÖKU

> Mark Wahlberg

Hr. Brown og Björn nokkur kenndur við Öxl
Risavaxinn og grútskítugur mannandskoti gengur silalega í
áttina að hinum dauðadæmda. Böðullinn staðnæmist,
dregur andann djúpt og hefst síðan handa við að
mola útlimi mannsins með trésleggju. Það tekur
hann drykklanga stund. Hinn dæmdi missir um
síðir meðvitund, gargandi af sársauka og hræðslu.
Böðullinn horfir á líf fórnarlambsins fjara út. Þegar
þetta er afstaðið fleygir kvalarinn skrokknum yfir
tréstokk og heggur höfuðið af líkinu, sem hann síðan
brytjar niður. Líkamshlutarnir eru festir á stengur, þar á
meðal höfuðið. Fyrst eru þó kynfærin skorin af og hent
í kjöltu eiginkonu hins dæmda sem er neydd til að horfa
á aftöku bónda síns. Hún bíður líka dauða síns fyrir hendi
þessa sama manns, en fyrst þarf hún að fæða barnið
sem hún ber undir brjósti. Vein hennar vekja mig.
Heimildamynd sem ég sá fyrir nokkrum mánuðum á sjónvarpsstöðinni Discovery, og fjallaði um
rússneskan raðmorðingja, rifjaði upp fyrir mér þessar

SJÓNVARPIÐ
Maríu (e)

18.50

Newcastle - Man City,

STÖÐ 2 SPORT

BEINT

16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana (6:26) (e)
18.00 Kóalabræðurnir (62:78)
18.12 Herramenn (24:52)
18.25 Út og suður (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.15 Saga Indlands (The Story of India)
(6:6) Breskur heimildamyndaflokkur um
Indland fyrr og nú.

20.10

Friday Night Lights

SKJÁR EINN

21.15 Sporlaust (Without a Trace) (3:24)
Bandarísk spennuþáttaröð um sveit innan
Alríkislögreglunnar sem leitar að týndu fólki.
Aðalhlutverk leika Anthony LaPaglia, Poppy
Montgomery, Marianne Jean-Baptiste, Enrique Murciano og Eric Close.
22.00 Tíufréttir
22.20 Sportið Í þættinum verður farið yfir
íþróttaviðburði helgarinnar, innlenda sem
erlenda.

▼

22.45 Herstöðvarlíf (Army Wives)
(15:32) Bandarísk þáttaröð um eiginkonur hermanna sem búa saman í herstöð
og leyndarmál þeirra. Aðalhlutverk: Kim
Delaney, Catherine Bell, Sally Pressman,
Brigid Brannagh, Sterling K. Brown og Brian
McNamara.

21.10

21.50

My Boys

STÖÐ 2 EXTRA

Journeyman

STÖÐ 2

23.30 Spaugstofan (e)
23.55 Kastljós (e)
00.30 Dagskrárlok

08.00 Svampur Sveinsson
10.00 Taxi 3
12.00 Invincible
14.00 The Queen
16.00 Svampur Sveinsson
18.00 Taxi 3
20.00 Invincible Sannsöguleg mynd um
fótboltaáhugamanninn Vince sem rífur sig
upp úr þunglyndi og tekur þreytir inntökupróf hjá uppáhaldsliði sínu í Ameríska fótboltanum.

22.45
Wives)

Herstöðvarlíf (Army

SJÓNVARPIÐ

22.00 Jagged Edge
00.00 Batman Begins
02.15 Air Panic
04.00 Jagged Edge
06.00 Lake House

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Smá skrítnir foreldrar, Dynkur smáeðla, Louie, Tommi og
Jenni og Kalli kanína og félagar.
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.35 La Fea Más Bella (173:300)
10.20 Grey‘s Anatomy (18:36)
11.15 The Moment of Truth (4:25)
12.00 Hádegisfréttir
12.35 Neighbours
13.00 Eight Below
14.55 ET Weekend
15.35 Friends (14:24)
16.05 Galdrastelpurnar
16.30 Leðurblökumaðurinn
16.50 Tracey McBean
17.03 Jólaævintýri Scooby Doo
17.28 Louie
17.33 Bold and the Beautiful
17.58 Neighbours
18.23 Markaðurinn og veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.05 Veður
19.20 Kompás
19.55 The Simpsons
20.20 Extreme Makeover. Home Ed-

07.00 Spænski boltinn Útsending frá
leik Atl. Bilbao og Barcelona.
14.50 Spænski boltinn Útsending frá
leik Atl. Bilbao og Barcelona.

16.30 F1. Við endamarkið Fjallað verður
um atburði helgarinnar og gestir í myndveri
ræða málin. Farið verður yfir helstu mál líðandi keppni og þau krufin til mergjar.

17.10 NFL deildin Útsending frá leik
Green Bay og Indianapolis í NFL deildinni.
19.10 Fréttaþáttur Meistaradeild19.40 10 Bestu Útsending frá lokafögnuð-

19.20 Kitchen Nightmares (8:10) (e)
20.10 Friday Night Lights (6:15)

inum á 10 bestu þar sem besti knattspyrnumaður Íslendinga fyrr og síðar var valinn.

21.10 Utan vallar með Vodafone Umræðuþáttur þar sem íþróttafréttamenn Stöðvar 2 Sport fá til sín góða gesti.
22.00 Spænsku mörkin Sérfræðingar Stöðvar 2 Sport kryfja alla leiki helgarinnar ásamt þeim Ólafi Kristjánssyni og Heimi
Guðjónssyni.

22.45 Þýski handboltinn - Hápunktar
Hver umferð gerð upp í þessum þætti um
þýska handboltann.

23.25 UFC Unleashed
00.25 World Series of Poker 2008

röð um indæla sambandssérfræðinginn og
rithöfundinn Marin Frist sem nú hefur komið
sér vel fyrir í smábænum Elmo í Alaska eftir
erfið sambandsslit. Hún virðist hafa fundið
hinn eina sanna í Jack sem er hlédrægur en
afar heillandi og myndarlegur maður.

15.05 Enska úrvalsdeildin Aston Villa -

Peep Show
Break a Leg
Cool Money

Portsmouth

16.45 Ensku mörkin
17.40 PL Classic Matches Manchester City - Tottenham, 1994. Hápunktarnir úr
bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

18.15 PL Classic Matches Liverpool Newcastle, 95/96. Hápunktarnir úr bestu og
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

Eight Below
Fréttir og Ísland í dag

21.00 Eureka (11:13) Bandarísk þáttaröð
sem gerist í litlum bæ með stórt leyndarmál. Þar hefur helstu snillingum heims verið
safnað saman og allt getur gerst. Bilun í loftræstikerfi Eureka verður til þess að konurnar í bænum verða blindaðar af ást og þeim
finnst Jack Carter ómótstæðilegur.

22.40 Jay Leno
23.30 Swingtown (10:13) (e)
00.20 In Plain Sight (4:12) (e)
01.10 Criss Angel. Mindfreak (17:17)
(e)

01.35 Vörutorg
02.35 Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS

18.50 Enska úrvalsdeildin Bein útsending frá leik Newcastle - Man. City.

18.15 Fréttir og Að Norðan Endurtekið
á klst. fresti til 12.15 daginn eftir.

21.00 Ensku mörkin
22.00 Coca Cola mörkin Allir leikirnir,

N4 Sjónvarp Norðurlands
Digital Ísland rás 15

öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í
þessu magnaða markaþætti.

Dirty Deeds

Dramatísk þáttaröð um unglinga í smábæ
í Texas. Þar snýst allt lífið um árangur fótboltaliðs skólans og það er mikið álag á
ungum herðum. Lögreglan er komin á sporið og hringurinn þrengist um landry. Tim á
ekki afturvæmt í liðið en Lyla fær hann til
að aðstoða nýjan vin sinn.

rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga
hans í rannsóknardeild lögreglunnar í New
York. Brúðgumi er myrtur á brúðkaupsdaginn og Stella finnur blóðug skilaboð í bílnum
sínum. Mac heldur til Chicago til að reyna
að leysa stærstu ráðgátu lífs síns.

21.05 Men in Trees (3:19) Önnur þátta-

22.35
23.00
00.35
02.05
03.40
05.35

eos (16:42) (e)

21.50 CSI. New York (9:21) Banda-

tenham

arfullir þættir um Dan Vassar sem er hamingjusamur fjölskyldufaðir en líf hans tekur
skyndilega stakkaskiptum þegar hann öðlast hæfileika til þess að ferðast aftur í tímann og til baka.

inn dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa
vandamál og gefur góð ráð.

18.55 America’s Funniest Home Vid-

07.00 Enska úrvalsdeildin Stoke - Tot-

21.50 Journeyman (2:13) Nýjir og dul-

06.00 Óstöðvandi tónlist
07.15 Rachael Ray (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
16.40 Vörutorg
17.40 Game tíví (6:15) (e)
18.10 Dr. Phil Sjónvarpssálfræðingur-

ar Evrópu Hver umferð er skoðuð í bak
og fyrir.

ition (4:25) Ty Pennington heimsækir fjölskyldur sem eiga við erfiðleika að stríða og
endurnýjar heimili þeirra frá grunni.

▼

15.55 Sunnudagskvöld með Evu

STÖÐ 2

▼

EKKI MISSA AF

lýsingar atburða sem áttu sér stað á Laugabrekkuþingi árið 1596.
Þá var Björn nokkur, kenndur við bæ sinn Öxl, aflífaður fyrir
sömu glæpi og sá rússneski. Þessi sena hefur síðan einokað
drauma mína.
Það er hins vegar ljótt frá því að segja að ég vakna í hvert
skipti úthvíldur sem aldrei fyrr. Ég hef spurt mig hverju
þetta sætir en það var ekki fyrr en í morgun sem ég áttaði
mig á því að fyrir þessu, eins og öllu öðru, er ástæða. Þar
sem engin mynd er til af Birni heitnum hef ég ósjálfrátt
valið breskan stjórnmálamann sem holdgerving hans í
draumum mínum. Þetta val þarf vart að skýra.
Svo ég hef bara eitt kreppuráð að gefa
ykkur. Ekki telja kindur þegar þið leggist í
rúmið ykkar í kvöld. Veljið frekar hvern
þann sem þið viljið að réttlætið nái til.
Og dæmið hann til þeirrar refsingar
sem þið teljið viðeigandi.

▼

„Að vera þolinmóður, örlátur
og heiðarlegur er eitthvað sem
ég lærði ekki fyrr en ég
eignaðist börn.“
Wahlberg leikur í
myndinni Invincible
sem sýnd er á Stöð 2
bíó í kvöld.

22.30 Enska úrvalsdeildin Newcastle Man. City.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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▼

VIÐ MÆLUM MEÐ
Kompás kl. 19.20
Stöð 2 í opinni dagskrá

Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 22.35
Peep Show – lokaþáttur
Lokaþáttur þessarar
sprenghlægilegu bresku
þáttaraðar sem tvívegis
hefur unnið til bresku
grínverðlaunanna. Þættirnir fjalla um félagana
Mark og Jez, lánlausa
lúða á þrítugsaldri sem
deila íbúð saman en eiga
ekkert sameiginlegt nema
vinskapinn. Í þessum
lokaþætti kemst Mark
loksins á séns þegar hann
þarf að finna einhverja til
að fara með sér í jarðarför frænda Jez. Hann býður því Sophie með sér og
ætlar sér stóra hluti. En vandræðagangurinn á Jez – sem telur sig kominn
með banvænan sjúkdóm – á vægast sagt eftir að gera þeim erfitt fyrir.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.05 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bak við stjörnurnar

Var útrásin blekking og að stórum
hluta tilfærsla eigna til útlanda?
Fjöldi eignarhaldsfélaga Íslendinga í
Lúxemborg á rætur í skattaskjólum
Bresku-Jómfrúreyjanna. Fámennur
hópur útrásarvíkinga á ofurlaunum
er harðlega gagnrýndur fyrir að skilja
eftir sig sviðna jörð. Kompás kannar
málið í kvöld.

15.03 Útvarpssagan: Rigning í nóvember
15.30 Heimsauga
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Lárétt eða lóðrétt
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Ársól
23.10 Kallfæri
00.07 Næturtónar

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

16.00 Hollyoaks (40:260) Bresk unglingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa
Hollyoaks í Chester.
16.30 Hollyoaks (41:260)
17.00 Seinfeld (15:22)
17.25 E.R. (7:25)
18.10 My Boys (6:22)
18.30 Happy Hour (11:13)
19.00 Hollyoaks (40:260)
19.30 Hollyoaks (41:260)
20.00 Seinfeld (15:22)
20.25 E.R. (7:25) Þættir sem gerast á

Fjörugt

jólahlaðborð

bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem
erillinn er næstum óviðráðanlegur og læknarnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarðanir upp á líf og dauða.

á Sögu

▼

21.10 My Boys (6:22) Frábærir gaman-

þættir um unga konu sem er greinahöfundur hjá þekktu íþróttablaði og þarf að kljást við
einkamálin ásamt því að sanna sig í karlaheimi.

21.30 Happy Hour (11:13) Lánið leikur ekki við Henry Beckman. Konan yfirgefur
hann, hann missir vinnuna og íbúðina. Hann
ákveður að leigja íbúð með Larry, sjálfselskum og raunveruleikafirrtum glaumgosa sem
útvegar honum vinnu og reynir að kenna
honum að lifa lífinu.

22.00 Dagvaktin (5:11) Í Dagvaktinni
liggja leiðir þremenninganna af næturvaktinni
saman á ný fyrir einskæra tilviljun. Svakalegt
uppgjör þeirra á milli verður óhjákvæmilegt.
22.25 Numbers
23.05 Fringe (2:22)
23.50 Kenny vs. Spenny (6:13)
00.15 Sjáðu
00.40 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

20.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
tjáir sig um viðhorf sín til stjórnmála líðandi
stundar og fær til sín góða gesti.
21.00 Í nærveru sálar Umsjón hefur Kol-

11.15 Reimers 11.55 OBS 12.00 Det lille hus
på prærien 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00
DR Update - nyheder og vejr 13.10 Boogie Mix
13.55 Skum TV 14.10 Angora by night 14.35
Naruto 15.00 Troldspejlet 15.15 Robotboy 15.30
Alle vi børn i Bulderby 16.00 Aftenshowet 16.30
TV Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet med
Vejret 17.30 Supernabo 18.00 Sex, magt og
intriger 19.00 TV Avisen 19.25 Horisont 19.50
SportNyt 20.00 Prinsessens mand i fjendeland
21.00 Hvor kragerne vender 21.45 OBS 21.50
Seinfeld 22.15 Skilt

12.00 NRK nyheter 12.05 Barmeny 12.30 ‚Allo,
‚Allo! 13.00 NRK nyheter 13.03 Amigo 13.35
Keiserens nye skole 14.00 NRK nyheter 14.10
Hannah Montana 14.35 Mona Mørk 15.00 NRK
nyheter 15.10 Oddasat - nyheter på samisk 15.25
Tid for tegn 15.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv
15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 Små Einsteins
16.25 Gjengen på taket 16.40 Distriktsnyheter
17.00 Dagsrevyen 17.30 Puls 17.55 Faktor
18.25 Redaksjon EN 18.55 Distriktsnyheter 19.00
Dagsrevyen 21 19.30 Sommer 20.30 Store Studio
21.00 Kveldsnytt 21.15 Dalziel og Pascoe 22.45
Nytt på nytt 23.15 Kulturnytt

SVT 1
11.15 Olycksfågeln nr 13 12.40 Andra Avenyn
13.10 Gomorron Sverige 14.00 Rapport 14.05
Hannah Montana 14.30 Skrotnisse och hans
vänner 14.45 Pi 15.00 Lilla prinsessan 15.10
Rorri Racerbil 15.20 Jasper Pingvin 15.30
Krokodill 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 16.10
Regionala nyheter 16.15 Fråga doktorn 17.00
Kulturnyheterna 17.15 Regionala nyheter 17.30
Rapport med A-ekonomi 18.00 Livet i Fagervik
18.45 Toppform 19.15 Folk i bild 2008 19.30
Hockeykväll 20.00 Family Meeting 21.25
Kulturnyheterna 21.40 Dansbandskampen 23.10
Sändningar från SVT24

P I PAR

•

SÍA

•

21.30 Ármann á alþingi Umsjónarmaður er stjórnmálamaðurinn Ármann Kr. Ólafsson sem ræðir pólitík við gesti sína.

81945

brún Baldursdóttir sálfræðingur. Hún kafar
ofan í sálarlíf gest síns.

Kvöldstund í Súlnasal hefst með rómuðu jólahlaðborði Hótels
Sögu. Borðhaldið er svo fullkomnað með kostulegri skemmtidagskrá Arnar Árnasonar, Óskars Péturssonar og Jónasar Þóris.
Að því loknu leikur hin ástsæla hljómsveit Saga Class fyrir dansi
fram á rauða nótt. Jólahlaðborð, skemmtun og dans í Súlnasal
Hótels Sögu.
Pantaðu borð núna í síma 525 9900.
Nánari upplýsingar á www.hotelsaga.is.

Radisson SAS Saga Hotel
Sími: 525 9900
hotelsaga@hotelsaga.is
www.hotelsaga.is

Jólahlaðborð með skemmtun og dansi
í nóvember og desember:

21. nóv.
22. nóv.
28. nóv.

29. nóv.
05. des.
06. des.

12. des.
13. des.

Fyrirtæki, hópar og einstaklingar geta
bókað 3ja rétta máltíð með skemmtun
og dansi í nóvember:

01. nóv.
08. nóv.
15. nóv. örfá sæti laus.
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

Draumalandið engin góðærisbók

„Ég hlusta bara á Útvarp Sögu.
Það er eiginlega eina útvarpsstöðin sem ég hlusta á, sérstaklega í þessu ástandi eins og það
er núna. Annars eru Megas og
Bubbi í uppáhaldi hjá mér.“
Hermann Ragnarsson múrari.
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LÁRÉTT
2. drykkur, 6. 999, 8. lærir, 9. málmur,
11. átt, 12. sívinnandi, 14. umstang,
16. snæddi, 17. fæða, 18. grús, 20.
kringum, 21. tigna.
LÓÐRÉTT
1. merki, 3. járnstein, 4. fræðslu, 5.
rjúka, 7. höfuðstöðvar, 10. lúsaegg,
13. nugga, 15. eins, 16. kerald, 19.
tveir eins.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. viti, 3. al, 4. kennslu, 5.
ósa, 7. miðstöð, 10. nit, 13. núa, 15.
sama, 16. áma, 19. ll.
LÁRÉTT: 2. kakó, 6. im, 8. les, 9. tin,
11. na, 12. iðinn, 14. stúss, 16. át, 17.
ala, 18. möl, 20. um, 21. aðla.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

1. 37 milljarðar króna.
2. Frank-Walter Steinmeier.

www.t h is.i s/kr ossga tur

3. Friðrik Friðriksson.
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ÓKEYPIS
KROSSGÁTUR

NÝ GÁTA
Í HVERRI VIKU

„Draumalandið er kreppubók en
ekki góðærisbók. Hún fjallar einmitt um þær ákvarðanir sem eru
teknar þegar þjóð lendir í kreppu
eins og þessari,“ segir Andri
Snær Magnason, höfundur bókarinnar Draumalandið: Sjálfshjálparbók handa hræddri þjóð.
Bókin seldist gríðarlega vel
þegar hún kom út árið 2006 og
varð einhvers konar biblía náttúruverndarsinna.
En nú hefur Andri og bók hans
verið nefnd í sömu andrá og
útrásin vonda og þannig skrifaði
Egill Helgason meðal annars um
fyrirlestur sem Andri hélt fyrir
bankafólk og sagði það hafa
hlustað agndofa á boðskapinn. Að
þetta hafi verið nákvæmlega það

sem fólk hafi viljað
heyra þá. „Egill var nú
fundarstjóri á þessum
fyrirlestri en hann
hefur greinilega ekki
hlustað nægilega vel.
Því fyrirlesturinn fjallaði einmitt um hvað
við ættum að gera
ef bankarnir færu
á hausinn,“ segir
Andri
og
bendir á að
þetta hafi
verið
árið
2006.

„Bankarnir urðu tólf sinnum stærri en Ísland og
tóku okkur með í fallinu. En nú virðist
markmiðið vera að láta
orkukerfið
verða
fimmtán sinnum stærra
en Ísland þannig að þetta
er bara hluti af sama
KREPPUBÓK Andri Snær segir

Draumalandið síður en svo
vera einhverja góðærisbók, heldur eigi hún
einmitt við nú.

- fgg

ÆVAR ÖRN JÓSEPSSON: UMRITAÐI KRIMMA VEGNA EFNAHAGSÁSTANDSINS

Hommahatari reyndi
að drepa Hörð Torfason
„Í fyrsta skipti greinir Hörður
[Torfason] ítarlega frá því þegar
hann lenti í að maður reyndi að
drepa hann. Hörður var heppinn
að sleppa lifandi frá morðtilræðinu. Ástæðan? Jahh, bara hommafóbía. Hommahatur eða hvað á að
kalla þetta,“ segir Ævar Örn Jósepsson rithöfundur.
Það stendur mikið til hjá Ævari
Erni. Bók hans um lífshlaup Harðar Torfasonar söngvaskálds er nú
á leið í prentsmiðjuna eftir tveggja
og hálfs árs vinnu. Þá fann rithöfundurinn sig knúinn til að rífa
nýja krimma sinn úr höndum
útgefanda síns, Kristjáns Kristjánssonar hjá Uppheimum, til að
umrita bókina í ljósi nýjustu vendinga í efnahagsmálum þjóðarinnar. En fyrst að Herði. Þurfti Ævar
ekki að leggjast í rannsóknarvinnu, setja upp leðurkaskeiti og
sækja gufuböðin? Ævar lýsir því
yfir að blaðamaður slái sig ekki út
af laginu með svona dólgshætti.
Þetta sé reyndar ágæt spurning.
„Hörður hefur alltaf verið algerlega á skjön við allar hommasteríótýpur. Þegar hann kom fram á
sínum tíma voru hommar, það er
staðalímyndin,
öfuguggar,
skrímsli, slepjuleg ógeð og glæpamenn. Ekki ungir, glæsilegir og
vinsælir. Svo sama ár og hann
kemur úr skápnum í tímaritinu
Samúel árið 1975 birtist hin steríótýpan
af hommanum.
Fyrst á íslenskum leikhúsfjölum,
þegar
Saumastofan
kemur með sinn
HÖRÐUR TORFASON Í nýrri bók sem

byggir á lífshlaupi
trúbadorsins góða
segir Hörður frá því
þegar hann mátti teljast
heppinn að sleppa
lifandi frá morðtilraun.

vandamálinu. Ein allsherjarhugmynd fyrir eina þjóð.“
Og rithöfundurinn óttast einmitt að þær raddir sem nú eru
teknar að heyrast fái góðan
hljómgrunn
í
þjóðfélaginu.
„Þegar stóriðjunni var hleypt af
stað var það einmitt í svona
kreppu. Menn notuðu hana til að
réttlæta stóriðju. Staðreyndin er
sú að það verður alltaf niðursveifla í hagkerfinu á fimm til tíu
ára fresti og við þurfum að skapa
okkur einhver önnur gildi til að
standast þá freistingu að fara
alltaf út í einhverjar virkjanir.
Árið 2002 átti meðal annars að
fórna Þjórsárverum þegar við
vorum í kreppu,“ segir Andri.

ÆVAR ÖRN JÓSEPSSON Nýr krimmi hans heitir Land tækifæranna og Ævar taldi sig

þurfa að umrita hana vegna nýjustu vendinga í efnahagsmálum.

Kalla klæðskera. Gargandi kerlingarhommann. Hörður passar
ekki inní það heldur. Gaman að
því. Hann passar ekki í neina
skúffu, ekki þessar hommaskúffur sem voru og eru reyndar enn
útbreiddar,“ segir Ævar. Hann
segir lífshlaup Harðar skrautlegt, trúbadorinn hefur lent í
einu og öðru og mátt þola ýmislegt. Ævar Örn, sem er með
þekktari og betri glæpasagnahöfundum landsins, segir að
kannski megi finna ákveðna
samsvörun milli þess að skrifa
krimma og segja af lífi Harðar.
Eins og morðtilræðið gefur
til kynna.
Nýi
krimmi
Ævars Arnar,
sá fimmti í
seríunni

um Stefán, Katrínu, Árna og
Guðna, sem íslenskir sjónvarpsáhorfendur þekkja vel úr Svörtum
englum, heitir Land tækifæranna.
Hún er á lokastigi. Útgefandi
Ævars varð síður en svo sáttur við
sinn mann þegar hann tók hana úr
ferlinu og taldi sig þurfa að
umskrifa bókina í ljósi nýjustu
vendinga í efnahagsmálum. „Já,
ég taldi mig þurfa að bregaðst við
því, færa hana nær tímanum enda
drep ég þennan líka fína útrásarvíking í bókinni. Þetta eru
umfangsmeiri
breytingar
en
útgefandi minn kærði sig um í
ljósi þess hversu langt er liðið á
haustið. En á móti kemur að ekki
er eins fýsilegt að prenta bækur í
útlöndum og áður var. Eins og til
stóð,“ segir Ævar Örn.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Sóley Tómasdóttir hefur að
undanförnu farið yfir fimm atriði
sænska kvenréttindafrömuðarins
Berit Ås sem notuð eru til
að kúga konur. Eitt af því
sem Berit og Sóley tekur
upp er að gera konur
ósýnilega umræðunni.
Og Sóley ræðst að
þessu sinni ekki á einn
einstakan þátt hjá
ljósvakamiðlunum
heldur tekur heila
útvarpsstöð fyrir.
Hér er um að ræða
dagskrárgerðarfólk
Bylgjunnar sem
birtist í glæsilegri auglýsingu nýverið en þar voru einungis tvær konur
af átján dagskrárgerðarmönnum.

Gunnar Björn Guðmundsson
undirbýr af kappi kvikmynd eftir
hinni vinsælu bók Ólafs
Hauks, Gauragangur. En
Gunnar er ekki múlbundinn við skriftir því hann
hefur einnig verið önnum
kafinn við að leikstýra
leikhópi Fljótsdalshéraðs. Hópurinn
frumsýndi síðan
á laugardaginn
gamanleikinn
Góðverkin kalla
en hann fjallar um
hundrað ára sögu
sjúkrahúss í bænum
Gjaldeyri sem stendur við Ystunöf.

Hinn knái fréttamaður Ríkissjónvarpsins í London, Sveinn
Guðmarsson, lætur sér það ekki
duga að fylgjast með fréttaatinu.
Þegar stund gefst milli stríða leggst
Sveinn í þýðingar en nú er komin
út bók enska kynlífssérfræðingsins
Tracy Cox í þýðingu hans. Bókin
heitir Súperhot Sex en þar er
meðal annars að finna leiðbeiningar um flengingar – stroku fyrir
stroku – og sex bestu útikynlífsstaði allra tíma.
Útgefandi er JPV
forlag sem hefur
verið duglegt við
að senda frá sér
bækur sem fjalla
um kynlíf.
- fgg, jbg

jakob@frettabladid.is

Leigusali Höllu stunginn af

Veljum íslenskt

„Hann er flúinn land. Leigusalinn
minn, W. Ahmed. Tók tryggingarféð mitt með sér. Þannig að nú sef
ég bara í sófum vina minna,“
segir Halla Vilhjálmsdóttir, leikkona og nú heimilisleysingi í
London.
Fréttablaðið greindi frá raunasögu Höllu sem var borin út úr
íbúð sinni á dögunum. Í ljós kom
að Ahmed þessi hafði ekki greitt
sínar skuldir við hið opinbera og
það bitnaði að sjálfsögðu á Höllu.
Saga hennar og staða er því alltaf
að verða líkari og líkari stöðu
Íslands um þessar mundir.
Ástandið hefur síður en svo batnað hjá Höllu því hún hefur auk
þess fengið að vita að hún hafi
fjórtán daga til að losa íbúðina

sína. „Ég þarf þá að vita hvert ég
á að flytja draslið mitt,“ segir
Halla sem tókst þó að taka með
sér „mútur“ til að geta fengið inni
einhvers staðar. „Ég er með rauðvín, súkkulaði og annað góðgæti
sem ég get boðið í skiptum fyrir
sófa.“
En Halla veit að hún stendur
ekki ein. Því heimasíðan hennar á
Facebook er stútfull af stuðningsyfirlýsingum og hún hefur fengið
ótal sms-sendingar með hlýjum
kveðjum frá vinum og vandamönnum á Íslandi. „Og það er
ekki eins og fólk hafi ekki eitthvað annað við tímann að gera
núna en að vera að hugsa mig.
Þannig að mér þykir mjög vænt
um þann hlýhug.“
- fgg

LEIGUSALINN HORFINN Halla stendur
uppi slypp og snauð eftir að hafa verið
snuðuð af W. Ahmed, leigusala sínum í
London.
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Nýir tímar

N

ornaveiðar eru sport sem
felst í því að finna rosknar
konur sem búa einar og fleygja
þeim í dýflissur og pynta þær til
að játa að þær hafi mök við makt
myrkranna – og brenna þær síðan
á báli.
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HÉR loga nógir eldar og við þurfum ekki að kveikja fleiri, og
þaðan af síður er ástæða til að
brenna einn né neinn á báli. Hins
vegar er fullkomin ástæða til að
mótmæla því að íslenska þjóðin
skuli hafa verið gerð gjaldþrota
fjárhagslega og siðferðislega og
orðstír hennar troðinn í svaðið.
ÞAÐ er kominn tími til að krefj-

ast þess að þeir umboðsmenn
þjóðarinnar sem ýmist sváfu á
verðinum ellegar slógust í lið
með þeim sem fengu útrás fyrir
græðgi sína með því að gera árás
á eigin þjóð verði látnir axla þá
ábyrgð sem þeir þiggja svo há
laun fyrir að bera. Það er greinilega til lítils að eiga dóbermannvarðhund ef maður þarf svo að
gelta sjálfur, jafnvel þótt dóbermann-hundurinn heiti Dabbi og
allir eigi að vera hræddir við
hann.

C^hhVcCdiZ

ÞAÐ góða við að íslenska lýðveldið skuli hafa verið lagt í rúst
er að nú getur loksins hafist uppbyggingarstarf. Við getum byggt
hér upp það þjóðfélag sem okkur
dreymir um og við getum orðið
fyrirmynd annarra þjóða – en
ekki aðhlátursefni. En til þess að
svo megi verða þurfum við að
skipuleggja okkur upp á nýtt og
standa saman um að þeir sem
brugðust okkur svo hrapallega
og bera ábyrgð á því hvernig
komið er komi ekki nálægt því að
byggja upp hið nýja óspillta, réttláta, ráðvanda og ábyrga þjóðfélag sem byggir á frelsi einstaklingsins til þeirra athafna sem
ekki skaða aðra og sameiginlegri
ábyrgð einstaklinganna hver á
öðrum.

8AA8@@"FÜ4"A@&(+*#

EF við ætlum að byggja hér upp
betra þjóðfélag getur fólkið í
landinu engum treyst nema sjálfu
sér fyrir því verki – og allra síst
stjórnmálaflokkunum sem bera
ábyrgð á núverandi ástandi. Ef
við ætlum að byggja hér upp nýtt
þjóðfélag er mál til komið að
íslenska þjóðin vakni af sínum
væra blundi. Það er mál til komið
að Ísland vakni. Núna. Hvort sem
okkur líkar það betur eða verr
eru komnir nýir tímar. Það er á
valdi þjóðarinnar að ákveða hvort
þeir tímar verða betri eða verri
en þeir sem liðnir eru.

C^hhVcCdiZ]Z[jgVaaV`dhi^[_ah`naYjWahd\
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VhZb\Zg^gCdiZVcgg^iZ\jcY
[_ah`naYjWahZghg]VccVgb^
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eZghcjaZ^`^#
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GÓÐAN DAG!
Í dag er mánudagurinn
20. október, 293. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

8.34
8.25

Hádegi

Sólarlag

13.12
12.57

17.49
17.28

Heimild: Almanak Háskólans
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