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jmh@365.is

512 5473 Hugi

Garðarsson

hugi@365.is

Betra lo
betri

DÓRA ÍSLEIFSDÓTTIR

• Frjókornum
• Vírusum o
• GæludýraÅ
• Er hljóðlaus
• Tilvalið á
hei
Hæð aðeins

Sér búdda og Maríu
mey á hverjum morgni

27 cm

²TSALAN
ER HAÙN

 p 
AFSL¹TTUR AF

VÎLDUM VÎRUM

3¾NGURFATNAÈUR

FR¹  KR

¥SLENSK HÎNNUN
¹ ENN BETRA
VERÈI

• heimili

,ÅN $ESIGN o ,AUGAVEGI

 GAMLA SJËNVARPSHÒSI
3ÅMI  
È
o WWWLINDESIG
N

Í MIÐJU BLAÐSINS

512 5447

KOLBRÚN AÐALSTEINSDÓTTIR

Airfree lofth
Byggir á ný

MATUR

Dóra Ísleifsdóttir
með nokkra
fólksins.
af þeim

andlegu smágripum

sem skipa heiðursess

Sjálflýsand
i
band og bú kross, bænaddalíknesk
i
á heimilinu

og standa fyrir

fjölbreytilei
ka mannFRÉTTABLAÐIÐ/A
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Mikil þörf á atburði sem þessum
FÓLK 26
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MÁNUDAGUR
Reiknar minna
en fólk heldur
Ingólfur Eðvarðsson
hlaut viðurkenningu
á Ólympíuleikunum í
stærðfræði.
TÍMAMÓT 14

Situr við skriftir

Nýjar útfærslur breyta ekki
afstöðu stjórnarandstöðu
Nýjar tillögur að fyrirvörum við frumvarp um ríkisábyrgð vegna Icesave voru kynntar á fundi hluta fjárlaganefndar í gær. Engin samstaða er um tillögurnar. Stjórnarandstaðan vill að samið verði upp á nýtt.
ALÞINGI Ekki tókst að ná þverpólit-

Anna Svava
Knútsdóttir er ein
sexmenninganna
sem skrifa
Áramótaskaupið í ár.
FÓLK 26

Stundum erfið ást
„Einhver kallaði það „Brusselaðferðina“ við úrlausn deilumála að
forðast kjarna málsins í lengstu
lög, svona rétt eins og á Íslandi“,
skrifar Jón Ormur Halldórsson.

Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

ískri samstöðu um lausn á deilum
vegna Icesave-samkomulagsins á
fundi fulltrúa allra flokka í gær,
eins og vonir höfðu staðið til. Til
stóð að ljúka umræðum um málið
í fjárlaganefnd í dag og hefja aðra
umræðu á Alþingi á morgun, en fullljóst er talið að af því verði ekki.
Fulltrúar allra flokka í fjárlaganefnd áttu óformlegan fund í gær
þar sem rætt var um frumvarp
stjórnvalda um ríkisábyrgð vegna
Icesave-samningsins. Þar lagði
Guðbjartur Hannesson, formaður
nefndarinnar, fram nýjar tillögur
að mögulegum fyrirvörum Alþingis við frumvarpið.

Fundarmenn vildu í gær ekki
upplýsa hvað kæmi fram í tillögunum, en heimildir Fréttablaðsins
herma að um sé að ræða útfærslur
á fyrirvörum sem hafi áður verið
til umræðu. Þeir fyrirvarar snúast
til dæmis um þróun efnahagsmála
hér á landi næstu árin, greiðslugetu
landsins og lagalega þætti.
Engin samstaða náðist um tillögurnar í gær, en fyrir fundinn virtust fulltrúar stjórnarmeirihlutans fremur vongóðir um að málið
væri að leysast. Fjárlaganefnd mun
funda um málið í dag.
„Ég er mjög efins um að við
værum að gera rétt með því að
sauma saman einhverja fyrirvara,“

segir Höskuldur Þórhallsson, fulltrúi Framsóknarflokks í nefndinni.
„Það væri hreinlegast að segja
við Breta og Hollendinga að það
sé ekki meirihluti fyrir þessu á
Alþingi, og senda nýja samninganefnd til að reyna að ná mannsæmandi samningi,“ segir Höskuldur.
Þingmenn sem rætt var við í gær
fullyrða að ekki sé þingmeirihluti
fyrir því að samþykkja stjórnarfrumvarpið, hvort sem er með fyrirvörum eða óbreytt.
„Ég hefði talið eðlilegast að
Alþingi lýsti því yfir að sátt væri
um að semja um Icesave, en ekki
á þessum grunni,“ segir Kristján Þór Júlíusson, fulltrúi Sjálf-

stæðisflokksins í fjárlaganefnd.
Hann segir að leita verði samninga á öðrum grunni en gert hafi
verið. Enginn sé að útiloka fyrirfram að gera einhvers konar fyrirvara við þann samning sem gerður
hafi verið og vinna út frá því. Vandi
ríkisstjórnarinnar sé sá að ekki sé
meirihluti fyrir þeirri lausn.
Þór Saari, fulltrúi Borgarahreyfingarinnar í fjárlaganefnd, segist
vonast til þess að sátt náist um fyrirvara við frumvarp ríkisstjórnarinnar. Náist sátt um þá sé það Breta
og Hollendinga að hafa frumkvæði
að því að semja að nýju. Fyrirvararnir geri því vart annað en að
styrkja samningsstöðu Íslands. - bj
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Harpa Einarsdóttir hönnuður:

KR drap FH-grýluna

Tilnefnd til
CODE-verðlaunanna

KR-ingar unnu 4-2
sigur á toppliði FH
í Kaplakrikanum
í gær.
ÍÞRÓTTIR 22

VEÐRIÐ Í DAG
13

15
15
14
16

HÆGVIÐRI Í dag verður hæg
norðlæg eða breytileg átt. Víða
skýjað með köflum og skúrir en
rofar heldur til síðdegis einkum
sunnanlands. Milt í veðri og hitinn
víðast 12-18 stig, hlýjast syðra.
VEÐUR 4
ÓHRÆDD Í HÁLOFTUNUM Bíllinn sem sjá má við höfuð Hildar virðist varla vera nema leikfang úr sjötíu metra hæð. Hildur segist þó hvergi smeyk, svo lengi sem hún forðast að líta mikið niður.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FÓLK Harpa Einarsdóttir hönnuður er tilnefnd til norrænu CODEverðlaunanna
fyrir búningahönnun sína í
tölvuleiknum
EVE Online.
Harpa hóf störf
hjá tölvuleikjafyrirtækinu
CCP á Íslandi
fyrir rúmum
HARPA
tveimur árum
og hannaði bún- EINARSDÓTTIR
inga fyrir tölvuleikinn vinsæla, en hún starfar nú
hjá útibúi fyrirtækisins í Atlanta.
„Við létum prenta út eina stóra
mynd af búningi sem var sendur inn sem mitt innlegg í þessa
keppni. Ég fékk svo allt í einu
skilaboð frá vinnunni um að ég
væri tilnefnd til verðlaunanna,“
segir Harpa.
- ag / sjá síðu 26

Hjálparsveit skáta í Reykjavík þrífur glugga í háhýsinu við Höfðatorg:

Þvo í þágu góðs málstaðar
FÓLK „Þetta er fínt, maður má
bara ekki horfa of mikið niður,“
segir Hildur Arnardóttir, meðlimur í Hjálparsveit skáta í Reykjavík,
sem varði gærdeginum hangandi í
sjötíu metra hæð yfir jörðu utan í
háhýsinu við Höfðatorg.
Nokkrum meðlimum hjálpar-

sveitarinnar bauðst að þvo gluggana á tveimur efstu hæðum hússins
til að styrkja sveitina, og stendur
verkið nú yfir.
Á menningarnótt mun sveitin
halda björgunarsýningu, meðal
annars strengja um 200 metra línubrú frá toppi hússins yfir í Höfða.

Tilboð vikunnar

„Ég er nú ekkert lofthrædd,“
segir Hildur, sem bæði hefur
prófað að síga í klettum og fara í
ísklifur. Svona hátt hefur hún hins
vegar aldrei hangið fyrr, og segir
hún það jafnvel hafa komið sjálfri
sér dálítið á óvart hversu létt það
reyndist henni.
- sh

Upphengt salerni, seta,
innbyggður kassi og þrýstispjald

Tilboð kr.54.900,Smiðjuvegi 76
Kópavogi
Sími 414 1000

Baldursnesi 6
Akureyri
Sími 414 1050
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SPURNING DAGSINS

Sigurður, rann á konuna
mataræði?
„Nei, ég held að hún hafi bara viljað
að börnin hennar myndu helga sig
Helgu Sig.“
Hin fræga matreiðslubók Matur og drykkur eftir Helgu Sigurðardóttur hefur verið
endurútgefin hjá bókaforlaginu Opnu.
Ein kona keypti sjö eintök af bókinni. Sigurður Svavarsson er einn eigenda Opnu.

Þingfundur boðaður í dag:

Þingið kýs nýja
Þingvallanefnd
ALÞINGI Þing kemur saman í dag

eftir tveggja vikna þinghlé. Samkvæmt dagskrá á að kjósa í nýja
Þingvallanefnd. Sex af sjö núverandi nefndarmönnum eiga ekki
lengur sæti á Alþingi.
Nefndin hefur í raun ekki verið
starfhæf vegna þessa frá því nýtt
þing kom saman í byrjun sumars. Brýnt verkefni bíður nýrra
nefndarmanna, enda eftir að
ákveða hvað verður gert á reitnum þar sem Hótel Valhöll stóð.
Hlé var gert á þingfundum á
meðan nefndir þingsins fjölluðu
um frumvarp um ríkisábyrgð
vegna Icesave, en málið er enn
óleyst.
- bj

Góðvinur Michaels Jackson:

Segist vera
pabbi Parísar
BRETLAND Mark Lester, góðvinur
Michaels Jackson til margra ára,
segist vera líffræðilegur faðir
dóttur Jackson. Hann er reiðubúinn að gangast
undir faðernispróf.
Lester tjáði
sig í gær og
segist hafa
gefið sæði.
Hann er guðfaðir allra
þriggja Jackson-barnanna, MICHAEL JACKSON
en segir að eftir
lát hans sé erfiðara fyrir hann að
vera í sambandi við börnin. Því
hafi hann gripið til þessa ráðs,
því hann vilji halda sambandi
sínu við þau.
Máli sínu til stuðnings hefur
Lester bent á að dætur hans séu
sláandi líkar París, dóttur Jacksons. Uri Geller, einn besti vinur
Jacksons, tók undir sögu Lesters,
og segir Jackson hafa sagt sér frá
faðerninu fyrir löngu.
- þeb
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Enginn slasaðist í tveimur sprengjuárásum á Mallorca í gær:

Læknar töldu fyrirbura látinn:

ETA viðurkennir sprengjuárás

Barnið grét í
eigin líkvöku

SPÁNN Tvær sprengjur sprungu í Palma, höfuð-

PARAGVÆ Fyrirburi sem lækn-

borg Mallorca, í gærdag. Lögregla aftengdi þriðju
sprengjuna. Enginn slasaðist í sprengingunum.
Aðskilnaðarsamtökin ETA hafa lýst ábyrgðinni á
sprengjunum á hendur sér.
Önnur sprengjan sprakk á veitingastað við ströndina og hin í undirgöngum við aðaltorg borgarinnar.
Varað var við báðum sprengjunum og var því búið
að rýma bæði svæðin. Þriðja sprengjan var aftengd
á bar. Leitað var um tíma að fjórðu sprengjunni, en
engin sprengja til viðbótar fannst.
Fyrr í gærdag lýstu ETA yfir ábyrgð á fjórum
öðrum sprengjuárásum sem gerðar hafa verið í
sumar. Þeirra á meðal er sprengjuárás á Mallorca í
síðustu viku, þar sem tveir lögregluþjónar létu lífið.
Engin íslensk ferðaskrifstofa selur ferðir til
Palma. Nálægir bæir eru þó vinsælir hjá íslenskum
ferðamönnum. Utanríkisráðuneytið hefur verið í

ar töldu andvana fæddan lifnaði
óvænt við í eigin líkvöku nokkrum klukkustundum eftir að læknar á sjúkrahúsi í Paragvæ höfðu
úrskuðað barnið látið.
Faðir barnsins heyrði son sinn
gráta í fyrsta sinn eftir að hann
hafði verið lagður í kistu, að því
er fram kemur á vef BBC.
Foreldrarnir brugðust hratt
við og komu syni sínum aftur á
spítalann, þar sem furðu lostnir læknarnir tóku á móti honum.
Talsmaður spítalans sagði lækna
hafa reynt lífgunartilraunir í
klukkustund áður en drengurinn
hafi verið úrskurðaður látinn. - bj

TÓMLEGT Lögreglumaður stóð vaktina fyrir utan veitingastað-

inn þar sem fyrsta sprengjan var sprengd í gær. Nærliggjandi
svæði voru rýmd, þar á meðal ströndin.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

sambandi við sendiráðið í Frakklandi, en ræðismaður fyrir Mallorca fellur undir það.
Að minnsta kosti 825 manns hafa látið lífið af
völdum ETA frá árinu 1968, þegar samtökin hófu
að berjast með ofbeldisfullum hætti fyrir því að
Baskahérað verði sjálfstætt ríki.
- þeb

Lögreglumenn íhuga
að grípa til aðgerða
Lögreglumenn í borginni hafa rætt það sín á milli að grípa til aðgerða gegn
yfirstjórn embættisins ef fyrirhugaðar skipulagsbreytingar verða að veruleika.
Komið til tals að neita að taka aukavaktir og hætta að svara í síma á frívöktum.
LÖGREGLUMÁL Lögreglumenn á höf-

uðborgarsvæðinu hafa rætt það sín
á milli að grípa til aðgerða gegn
yfirstjórn embættisins ef ekki
verður hætt við fyrirhugaðar skipulagsbreytingar sem taka eiga gildi
1. september. Mögulegar aðgerðir
gætu til dæmis falist í því að neita
að taka aukavaktir nema þeir verði
beinlínis skyldaðir til þess og svara
ekki í síma þegar þeir eru á frívöktum.
Fyrirhugaðar breytingar fela í
sér að fimm hverfalögreglustöðvar
sem þegar hefur verið komið á fót
öðlast enn frekara sjálfstæði. Við
þetta eru lögreglumenn afar ósáttir. Þeir segja að með breytingunni
sé aukið við yfirbyggingu á kostnað almennra lögreglumanna, sem
sé skref aftur á bak. Þá á einnig
að taka gildi nýtt vaktakerfi sem
lögreglumenn hafa mótmælt harðlega.
Arinbjörn Snorrason, formaður Lögreglufélagsins í Reykjavík,
segist hafa heyrt af því að menn
séu farnir að ræða hvernig unnt
sé að bregðast við. Lögreglumenn
hafi ekki verkfallsrétt en annars
konar aðgerðir hafi borið á góma.
Hann segir félagið hins vegar ekki
hvetja til slíkra aðgerða, heldur einbeiti sér að því að þrýsta á að yfirstjórn embættisins og ráðamenn
sjái að sér og beiti sér fyrir því að
af breytingunum verði ekki.
Arinbjörn segir óánægjuna svo
víðtæka að vantrausti hafi verið
lýst yfir á störf Stefáns Eiríkssonar lögreglustjóra, falli hann ekki
frá áformunum um skipulagsbreytingarnar.
Þá hefur dómsmálaráðherra

SNÁKUR Fimmtíu tegundir af snákum er

að finna í Bangladesh.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Rannsókn í Bangladesh:

Þúsundir deyja
úr snákabitum
BANGLADESH, AP Um sex þúsund

manns deyja árlega af völdum
snákabita í Bangladesh. Snákabit eru önnur algengasta dánarorsökin af ónáttúrulegum orsökum
í landinu. Drukknun er algengasta orsökin.
Heilbrigðisráðuneyti landsins hefur látið rannsaka snákabit. Í ljós kom að um 700 þúsund
manns eru bitnir af snákum á
hverju ári, og aðeins þrjú prósent
fá læknishjálp. Fimmtán prósent
eru bitnir í svefni. Flestir eru
bitnir á göngu á kvöldin.
160 milljónir manna búa í hinu
fátæka Bangladesh.
- þeb
STAÐIÐ Í STRÖNGU Lögreglumenn hafa lýst því hversu mikið mótmælin í upphafi
árs fengu á þá og fjölskyldur þeirra.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

KOMUST EKKI Í YFIRSTANDANDI INNBROT
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins úr lögreglunni hefur í þrígang á síðustu vikum verið brotist inn á heimili í borginni og húsráðendum ógnað, án
þess að lögregla geti sinnt útkallinu. Í þessum tilfellum hefur ekki verið um
rán að ræða, heldur hefur innbrotsþjófurinn talið sig geta athafnað sig í friði
en síðan gengið í flasið á húsráðanda. Lögreglumenn hafa að undanförnu
birt greinar í fjölmiðlum, bæði undir nafni og nafnlaust, þar sem þeir lýsa
yfir miklum áhyggjum af fámenni í lögreglunni.

einnig gert lögreglu að skera niður
og hefur mætt miklum mótbárum
lögreglumanna, sem telja sig þegar
allt of fáliðaða. Snorri Magnússon,
formaður Landssambands lögreglumanna, hefur sagt að á höfuðborgarsvæðinu einu þyrfti að tvöfalda
mannskapinn ef vel ætti að vera.
Arinbjörn bendir einnig á að
væntanlegar breytingar í borginni séu í raun algerlega á skjön

við hugmynd dómsmálaráðherra
um skipulagsbreytingar á lögreglunni, sem snúast um að gera landið allt að einu lögregluumdæmi, en
starfshópur á vegum ráðuneytisins
vinnur nú að því að móta þá tillögu.
Í henni felist að auka miðstýringu
og fækka í yfirstjórn og hún geti
hugnast lögreglumönnum ágætlega
ef um hana næst samstaða.
stigur@frettabladid.is

Lögmaður um kröfu Óttarrs:

Krafa vegna
hlunninda
VIÐSKIPTI Krafa Óttars Möllers,
fyrrverandi forstjóra Eimskips, í
þrotabú Straums er mun hærri en
hún hefði átt að vera, segir Gísli
Guðni Hall, lögmaður Óttars.
Krafan er til komin vegna samnings um afnot af bíl og skrifstofu,
ekki ógreiddra launa eða lífeyris.
Gísli gerði fyrir hönd Óttars
kröfu upp á tæplega 280 milljónir
í þrotabúið. Hann segir kröfuna
hafa verið lagða fram á síðustu
stundu og hafa byggst á eigin
áætlun. Rétt upphæð sé mun
lægri, en auðveldara sé að lækka
kröfu en hækka eftir að hún
hefur verið lögð fram.
- bj

Ásthildur Cecil Þórðardóttir garðyrkjustjóri býst við gjöfulu berjaári:

Berjasprettan seinni í ár en í fyrra
BERJASPRETTA „Ég hef grun um að

NÝTT Á MATSEÐLI
Lúffeng og
holl Shawerma
rúlla á aðeins

750kr.
HOLLUR SKYNDIBITI
Shish Kebab, Falafel, Arais Makia,
Kebab, Baklawa, Humus

ALI BABA Veltusund 3b, v.Ingólfstorg

sprettan í ár sé seinni en í fyrra
út af kuldakasti,“ segir Ásthildur Cecil Þórðardóttir, garðyrkjustjóri á Ísafirði.
Hún spáir því að
berjasprettan
verði góð í ár og
segir rigninguna skipta sköpum. „Það rignir vel núna, en
þetta er óvenjulegur tími fyrir
ÁSTHILDUR CECIL
rigningar.
ÞÓRÐARDÓTTIR
Kuldinn gerir
ekki mikinn skurk, en það skiptir máli hvort það rigni eða hvort
það er þurrt. Svo þarf bara hita
og sól eftir þessar rigningar og
það mun gerast. Núna sýnist mér
að það hafi verið svipað veður um
allt land svo ég á alveg eins von á
að þetta verði gjöfult berjaár. Fólk

BLÁNAR YFIR BERJAMÓ Rigningin undanfarið hefur gert gæfumuninn fyrir berja-

sprettuna.

sem ég hef talað við hefur kíkt og
séð mikið af sætukoppum og grænjöxlum, svo ef það nær að þroskast
verður mikið af berjum,“ útskýrir
Ásthildur.
Sjálf segist hún ekki vera byrjuð að líta eftir berjum, en hún þarf
ekki að leita lengra en út í garð hjá
sér eða í hlíðina við heimili sitt þar

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

sem hún tínir aðalbláber og krækiber. Aðspurð segist hún borða þau
beint með rjóma, en lætur aðra um
að sulta. „Ég er bæði með sólber og
rifsber í garðinum hjá mér, en það
koma gjarnan konur í heimsókn til
mín sem fá að tína, sulta og gefa
mér svo krukku,“ segir hún og
brosir.
- ag

HEIMAVÖRN SECURITAS
FULLKOMIÐ ÖRYGGISKERFI
FYRIR HEIMILIÐ
Í LJÓSI AUKINNAR INNBROTATÍÐNI BJÓÐUM VIÐ NÚ HEIMAVÖRN
SECURITAS ENDURGJALDSLAUST FYRSTU TVO MÁNUÐINA.
HEIMILIÐ ER Í ÖRUGGUM HÖNDUM HJÁ SECURITAS.

Hafðu samband í síma 580 7000 og fáðu heimsókn frá öryggisráðgjafa.
Nánari upplýsingar er einnig að finna á vefsíðu okkar www.securitas.is

HEIMAVÖRN
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Metaðsókn var á Fiskideginum mikla sem haldinn var á Dalvík nú um helgina:
KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

123,35

125,95

Sterlingspund

209,87

210,89

Evra

179,69

180,96

Dönsk króna

24,168

24,31

Norsk króna

20,586

20,708

Sænsk króna

17,459

17,561

Japanskt jen

1,3147

1,3223

SDR

196,08

197,24

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
233,4168
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Íslandsmeistaramót:

Keppt í siglingum kjölbáta
SIGLINGAR Íslandsmeistaramót-

ið í siglingum kjölbáta fór fram
í Skerjafirði um helgina. Sigldar
voru sex umferðir eftir IRC forgjafarkerfi, undir stjórn siglingaklúbbsins Ýmis í Kópavogi.
Mótið hófst á föstudaginn við
góðar aðstæður og alls tóku átta
áhafnir þátt í því. Íslandsmeistararnir frá því í fyrra, áhöfn Dögunar, náði forystunni á laugardag og
hélt henni til loka mótsins, Harður slagur var um annað og þriðja
sætið og skiptust áhafnir á þeim
sætum fram á síðustu stundu. Að
lokum var það áhöfnin á Aquarius sem hafnaði í öðru sæti, með
söngvarann Björn Jörund Friðbjörnsson innanborðs, en áhöfnin
á Lilju lenti í því þriðja.
- ag

Ný rannsókn á hamingju:

Gleðin eykst
með aldrinum
BANDARÍKIN Flest fólk verður
ánægðara eftir því sem það eldist,
ef marka má nýja rannsókn vísindamanna við Kaliforníuháskóla
í Bandaríkjunum, sem sagt er frá
á vef BBC. Fjölmargir sjálfboðaliðar á aldrinum 18 til 85 ára tóku
þátt í ýmiss konar atburðum og
skráðu upplifun sína og tilfinningar í dagbækur.
Þegar farið var yfir dagbækurnar kom í ljós að eldri þátttakendur voru almennt ánægðari, og ólíklegri til að vera neikvæðir en þeir
yngri. Þá virtust eldri þátttakendur taka persónulega gagnrýni
minna inn á sig en þeir sem yngri
voru.
- bj

LEIÐRÉTT
Menntamálaráðuneytið veitir grunnskólum starfsleyfi, ekki menntaráð
eins og sagt var í laugardagsblaði
Fréttablaðsins.

Hundrað þúsund matarskammtar gefnir á Dalvík
HÁTÍÐ „Við höfum ekki tölu á hve margir mættu, það var svo gríðarlegt mannhaf.
Aðsóknin hefur aldrei verið meiri,“ segir
Júlíus Júlíusson, framkvæmdastjóri Fiskidagsins mikla á Dalvík. Dagskráin hófst síðastliðinn miðvikudag og segir Júlíus veðrið
hafa leikið við hátíðargesti, en það var nítján stiga hiti og sól á Dalvík þegar blaðamaður náði tali af honum. Markmið hátíðarinnar
er að fólk komi saman, skemmti sér og borði
fjölbreytta fiskrétti sér að kostnaðarlausu,
en Júlíus telur að rúmlega 100.000 matarskammtar hafi verið gefnir að þessu sinni.
Matseðillinn breytist ár frá ári en ávallt er
boðið upp á vinsæla rétti svo sem fiskborgara
sem eru grillaðir á átta metra löngu grilli,
lengsta grilli Íslands.
„Fiskborgararnir slógu í gegn og við grill-

uðum um 13.600 borgara, sem er met. Svo
kláraðist nánast úr stærsta súpupotti landsins sem tekur ellefu hundrað lítra, en Bjarni
Óskarsson og félagar í Nings mölluðu þar
austurlenska súpu,“ útskýrir Júlíus. Öllum
réttum fylgdi brauð í boði Myllunnar og
drykkir í boði Vífilfells eins og hver gat í sig
látið. Aðspurður segir hann hátíðarhöldin
hafa gengið vonum framar. „Það er ekki hægt
að lýsa þessu, menn verða að upplifa þetta
sjálfir. Það eru allir saddir og sælir eftir
þetta og þakklætið er gríðarlegt hjá fólkinu
sem kom.“
- ag

BLÍÐVIÐRI Á DALVÍK Veðrið lék við hátíðargesti á Fiskideginum mikla á Dalvík þar sem boðið var upp á fjölda
fiskrétta fólki að kostnaðarlausu.
MYND/HELGI STEINAR

Breti varð tveimur að bana:

Milljón manna þurft
að flýja heimili sín

Dæmdur fyrir
morð í Írak
BAGDAD, AP Íröksk stjórnvöld
handtóku í gær breskan verktaka
sem grunaður er um að hafa orðið
tveimur samstarfsmönnum sínum
að bana, einum Breta og einum
Ástrala. Verktakinn skaut mennina til bana á græna svæðinu í
Bagdad, sem umlykur höfuðstöðvar Bandaríkjamanna í borginni,
og særði íraskan mann þegar
hann reyndi að flýja svæðið.
Bretinn gæti orðið fyrsti Vesturlandabúinn sem dæmdur verður fyrir morð af íröskum dómstóli
eftir að írösk stjórnvöld tóku við
öryggisgæslu á græna svæðinu 1.
janúar síðastliðinn.

Gríðarleg flóð hafa orðið af völdum fellibylsins Morakot, sem hefur farið um
nokkur Asíulönd undanfarna daga. Tugir hafa látið lífið og margra er saknað,
auk þess sem tæplega milljón manna þurfti að flýja heimili sín í Kína.
KÍNA, AP Um ein milljón manna

hefur þurft að yfirgefa heimili sín í
Kína vegna mikilla flóða af völdum
fellibylsins Morakot. Áður hafði
fellibylurinn riðið yfir Taívan og
Filippseyjar. Einn hefur látið lífið í
Kína. Tuga manna er saknað í Taívan og að minnsta kosti 21 hefur
látið lífið á Filippseyjum, og sjö til
viðbótar er saknað. Þrír evrópskir
ferðamenn eru á meðal þeirra sem
saknað er.
Gífurleg flóð hafa orðið af völdum fellibylsins. Í Taívan eru flóðin þau verstu í fimmtíu ár og hefur
úrkoman mælst 2000 millimetrar. Þar hrundi sex hæða hótel út
í á vegna flóðanna, en búið var að
rýma hótelið áður en það gerðist.
300 manns voru á hótelinu, sem
var vinsælt meðal ferðamanna.
Fellibylurinn gekk yfir á föstudag og laugardag. Sextán manns
er saknað eftir að hús hrundi í
flóði, þeirra á meðal voru tveir
lögreglumenn sem voru að hjálpa
fólki að komast út úr húsinu. Alls
er 31 saknað þar í landi og þrjú
dauðsföll hafa verið staðfest.
Skólum hefur verið lokað og öllu
flugi undanfarna daga hefur verið
aflýst.
Fellibylurinn kom á land á austurströnd Kína í gær og bar með
sér gríðarmikla rigningu og vind
sem náði yfir hundrað kílómetra
hraða. Um 500 þúsund manns hafa
verið fluttir frá Zheijiang-héraði
og annar eins fjöldi frá Fujian-héraði. Að minnsta kosti einn er látinn. Lítill drengur lét lífið eftir að
hús sem hann var í hrundi og hann
grófst undir rústum þess. Fjórir aðrir fjölskyldumeðlimir lifðu

Heppinn Bandaríkjamaður:

Vann tvisvar í
lottói á einu ári
BANDARÍKIN, AP Tæplega fimmtug-

ur maður í Kansas í Bandaríkjunum vann á dögunum í lottói í
annað skiptið á innan við ári.
Edward Williams vann 75 þúsund dollara, rúmar níu milljónir
króna, á happdrættismiða í september. Í síðustu viku vann hann
svo tæplega 900 þúsund dollara,
eða rúmar 110 milljónir íslenskra
króna, í lottói í Kansas.
Williams er fyrrverandi sjóliði
og vinnur nú hjá bílafyrirtæki.
Hann ætlar að leggja peningana
í banka og nota þá þegar hann
fer á eftirlaun, sem hann vonast
til að gera þegar hann verður 55
ára.
- þeb

TAÍVAN Sex hæða hótel varð rigningunni að bráð í Taívan um helgina. 300 manns
voru á hótelinu en það var rýmt skömmu áður en það hrundi. Gríðarleg rigning og
vindur var í landinu um helgina á meðan fellibylurinn Morakot reið þar yfir.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

af. Rúmlega 300 hús hafa hrunið vegna rigninganna. Lögreglumenn hafa farið um og dreift vatni
og núðlum til þeirra íbúa sem eru
fastir í húsum sínum vegna flóðanna. 48 þúsund bátar og skip hafa
verið send í land og bæði flugferðum og strætóferðum hefur verið
aflýst í héruðunum.
Áhrifa fellibylsins gætir líka
í Japan, en í suðurhluta landsins
hefur verið mikil rigning og sterkur vindur. Eina röskunin sem felli-

bylurinn hefur valdið þar í landi er
að flugi hefur verið aflýst.
Morakot er langsterkasti fellibylur sem gengið hefur yfir á
þessu ári á svæðinu, en þar eru
fellibylir algengir.
Fellibylurinn mun fara yfir
Sjanghæ í dag og hefur verið gripið til mikilla varúðarráðstafana
vegna þess. Búist er við því að
fellibylurinn minnki frá og með
deginum í dag.

ÍRAK
Hermenn með svínaflensu
Rúmlega fimmtíu bandarískir hermenn í Írak hafa verið greindir með
svínaflensu. Sjötíu til viðbótar eru í
einangrun vegna gruns um smit. Allir
þeir sem greinst hafa eru á batavegi. Fyrsta dauðsfallið af völdum
flensunnar í Írak var í gær.

thorunn@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

TÖFRASTUNDIR
VISA Í SUMAR

NOTAÐU
FREKAR VISA

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ Á HVERJUM DEGI!

100 stórglæsilegir ferðavinningar
að verðmæti yﬁr 4.000.000 kr.

Elísabet
Margeirsdóttir 13

4

SMÁSKÚRIR
Veðrið verður
mjög svipað næstu
daga en það mun
einkennast af
hægviðri og lítils
háttar vætu og því
frábært útivistarveður. Það mun líklega sjást eitthvað
meira til sólar
næstu daga, en í
dag verður fremur
þungbúið en ætti 13
að rofa til síðdegis,
einkum syðra.
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Á MORGUN
Hæg breytileg átt.

4
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MIÐVIKUDAGUR
Hæg norðvestlæg átt.

17

Alicante

28°

Basel

26°

Berlín

27°

Billund

21°

Eindhoven

21°

Frankfurt

26°

Friedrichshafen

21°

Gautaborg

20°

Kaupmannahöfn

20°

Las Palmas

24°

London

20°

Mallorca

30°

New York

35°

Orlando

34°

Ósló

20°

París

26°

San Francisco

25°

Stokkhólmur

23°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

SÓL

BORGIR

164.900kr.*

ÆVINTÝRI

SKÍÐI

GOLF

ÍÞRÓTTIR

157.400kr.*
MEIRA Á

urvalutsyn.is
Ferðaskrifstofa

ÚRVAL ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS
Leyfishafi
Ferðamálastofu
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Handverkshátíðin við Hrafnagilsskóla haldin í sautjánda sinn í blíðviðri:

Fimmtán þúsund manns á handverkshátíð
HÁTÍÐ „Það má segja að við séum

Eru dómar í fíkniefnamálum of
þungir?
JÁ

11,5%
88,5%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Styður þú nýlegar aðgerðir
Saving Iceland?
Segðu þína skoðun á visir.is

búin að slá öll aðsóknarmet, en
í gær höfðu yfir fimmtán þúsund manns sótt hátíðina heim,“
segir Dóróthea Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Handverkshátíðarinnar við Hrafnagilsskóla. Hátíðin var haldin í sautjánda sinn í ár,
en hún hófst á föstudag og lýkur í
dag. „Það er varla auður blettur á
tjaldstæðinu hérna og stemningin
er svakalega góð, 20 stiga hiti og
sól,“ útskýrir Dóróthea og segir
öll störf í kringum hátíðina unnin
í sjálfboðavinnu.
Dagskráin undanfarna daga
hefur verið fjölbreytt að vanda.
Guðrún Ásgerður Steingrímsdótt-

2AFSKUTLUR OG 'OLFHJËL
¹ FR¹B¾RU VERÈI

ir var valin handverkskona ársins 2009, en frá því á föstudag
hafa verið daglegar tískusýningar, haldnir fyrirlestrar og námskeið, krambúð var opin og yfir
eitt hundrað manns sýndu handverk sitt svo eitthvað sé nefnt.
„ Hön nu n a rs a m keppn i u m
nýsköpun í ullarvörum var í
tengslum við sýninguna og þá þótti
okkur við hæfi að sýna rúning á
ullinni. Við fengum því Birgi Arason rúningsmann til að sýna vélrúning daglega og tvær konur í
sveitinni hafa setið inni í réttinni
til að sýna hvernig bandið verður til úr ullinni,“ segir Dóróthea,
ánægð með hátíðarhöldin.
- ag

AÐSÓKNARMET Á HANDVERKSHÁTÍÐ Handverkshátíðin við Hrafnagilsskóla fór fram í

sautjánda sinn um helgina við metaðsókn.

Vill stuðla að lægra
verði á námsbókum
Vefsíðan skiptibokamarkadur.is verður opnuð í dag. Síðan er hönnuð fyrir nemendur á mennta- og háskólastigi þar sem þeir geta keypt og selt bækur sér að
kostnaðarlausu. Stofnandi síðunnar stefnir að því að selja síðuna til útlanda.
NEYTENDUR Opnaður verður í dag

2AFSKUTLUR
¹ KR  p

'OLFHJËL
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Ganga á
Nesjavallasvæðinu

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 46311 08/09

Þriðjudaginn 11. ágúst
verður Fræðslustígurinn
við Nesjavelli genginn að
hluta. Gangan er u.þ.b. 7
km löng, tekur um tvær og hálfa
klukkustund og er að hluta til upp
brattar fjallshlíðar. Fræðst verður
um náttúruna, jarðfræðina og hvernig orkan í Henglinum hefur verið
beisluð. Gangan hefst kl. 19:30 við Nesjavallavirkjun. Þátttaka er
ókeypis og allir velkomnir. Leiðsögumaður er Almar Sigurðsson.
Upplýsingar um gönguleiðir á Hengilssvæðinu eru á vef OR,
www.or.is/ganga.

• Með notkun hitaveitu í stað olíu til húshitunar er losun mengandi efna í andrúmsloftið hverfandi lítil.

www.or.is

nýr vefur, skiptibokamarkadur.is,
þar sem nemendur á framhaldsog háskólastigi geta keypt og selt
bækur milliliða- og kostnaðarlaust. Þar geta þeir sem vilja selja
eða óska eftir bók skráð sig inn á
síðuna og skráð viðkomandi bók
í framhaldinu. Notkun á vefnum
er algjörlega gjaldfrjáls en hann
er fjármagnaður með auglýsingatekjum.
Valur Þráinsson, stofnandi síðunnar, segir að hann hafi fengið
hugmyndina í upphafi háskólagöngu sinnar. Valur er að ljúka
námi í hagfræði við Háskóla
Íslands. „Þegar krónan hrundi í
kjölfar bankahrunsins ákvað ég
að hrinda þessari hugmynd í framkvæmd þar sem ég sá fram á að
verð á nýjum bókum kæmi til með
að hækka umtalsvert auk þess sem
neytendavitund almennings mundi
breytast.“ Valur segir að hann hafi
í framhaldinu keypt lénið skiptibokamarkadur.is og ráðist í þetta
verkefni.
Valur fékk sér til aðstoðar Þórhall Einisson hugbúnaðararkitekt
og hafa þeir tveir starfað saman
allt frá upphafi og verið í því að
búa til síðuna á kvöldin og um
helgar undanfarna mánuði meðfram vinnu og skóla.
Aðspurður segir Valur líklegt
að reynt verði að selja hugmyndina erlendis enda hafi hann ekki
séð fullkomnari síðu þrátt fyrir
umtalsverða leit.
Valur segir að viðbrögð auglýsenda hafi verið mjög góð auk þess
sem nokkrir aðilar hafi óskað eftir
frekara samstarfi. Hann stefnir á
að bjóða þeim bóksölum sem hafa

NÝR SKIPTIBÓKAMARKAÐUR OPNAÐUR Vefsíðan skiptibokamarkadur.is verður

formlega opnuð í dag. Valur Þráinsson, stofnandi síðunnar, segir að vefsíðan sé
notendum alfarið að kostnaðarlausu og er hún fjármögnuð með auglýsingatekjum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

áhuga á því að hafa bækurnar sínar
inni á vefnum að gera það. „Þá
væri kominn skilvirkur markaður á netið þar sem nemar á Íslandi
geta annaðhvort keypt bækurnar
notaðar og verslað sín á milli eða
keypt bókina af þeim bóksala sem
byði upp á bestu kjörin.“
„Ég hef fulla trú á því að vefsíðan verði til hagsbóta fyrir nemendur á Íslandi,“ segir Valur. Hann

segir að í dag sé algengt að bókakostnaður háskólanema sé á bilinu
40 til 60 þúsund krónur á önn að
því gefnu að bækurnar séu keyptar nýjar. Því getur það munað
töluverðum fjármunum að kaupa
notaðar bækur auk þess sem seljendurnir fá eitthvað fyrir bækurnar sínar sem hefðu margar hverjar
legið ónotaðar uppi í bókahillu.
bta@frettabladid.is

Þyrla og flugvél rákust á yfir Hudson-fljóti í New York í gær:

Níu manns létust í New York
ÍTALÍA, AP Níu manns létust síðastliðinn laugardag

þegar þyrla og eins hreyfils flugvél rákust saman
og féllu ofan í Hudson-fljótið í New York í Bandaríkjunum. Slysið varð skömmu eftir hádegi, en að
sögn sjónarvotta rakst hægri vængur flugvélarinnar í þyrluna með þeim afleiðingum að þær hröpuðu
báðar í ána.
Fimm lík hafa fundist og búið er að ná braki
þyrlunnar upp úr ánni, og búið er að staðsetja flugvélina á botni árinnar. Fimm ítalskir ferðamenn
voru um borð í þyrlunni auk flugmanns, en tveir
farþegar voru um borð í flugvélinni, var annar
þeirra barn, og flugmaður.
Flugmaður annarrar þyrlu sá flugvélina nálgast
þyrluna og reyndi að vara flugmann þyrlunnar við.
Ekkert svar barst hins vegar frá þyrlunni, en stuttu
síðar rakst vængur flugvélarinnar utan í þyrluna.
Bæði þyrlan og flugvélin féllu við það í ána.
Í janúar var stórri farþegaþotu lent á Hudsonfljótinu eftir að vélin hafði misst afl í báðum hreyflum. Það þótti kraftaverki líkast að allir skyldu komast lífs af úr slysinu. Slysið á laugardag var á nánast
sama stað og nauðlendingin í janúar.
- ag/þeb

HUDSON-FLJÓTIÐ Þyrlan var dregin upp úr ánni í gær og búið

er að staðsetja flugvélina. Borgarstjóri New York-borgar lýsti
slysinu sem svo að ómögulegt hefði verið að lifa það af.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SJÓNVARPSTILBOÐ
TOPP MERKI Á FRÁBÆRU VERÐI

100Hz

Toshiba SDP120AKTE
Toshiba 37RV555DG
37" LCD BREIÐTJALD með 1920x1080p upplausn, stafrænum DVB-T
móttakara, Full HD Progressive Scan, 100 Hz, 18.000:1 skerpu, 24 FPS,
3D Digital Comb Filter, Luma Sens, Game Mode fyrir leiki, 20w (RMS)
Nicam Stereó SRS WOW, 3x HDMI, 2x Scart, Component, RGB, Audio,
Optical Digital, Sub-woofer, heyrnatólsstengi ofl.

TILBOÐ

159.990

FULLT VERÐ kr. 249.990

12” LCD BREIÐTJALD með innbyggðum DVD spilara sem spilar
MP3, WMA, DivX, JPEG, kortalesara
(SD/MMC/MS), Analog TV móttakara,
Virtual Audio Surround hátölurum,
AV, HDMI, Component, Optical og
heyrnartólstengi ofl. 3ja tíma rafhlaða.

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

Toshiba 19DV555DG
19” LCD Sjónvarp með innbyggðum DVD spilara, HDREADY, 1440x900 punkta upplausn, stafrænum DVB-T
móttakara, HD-Ready, HDMI, Component, Composite &
Scart, Digital Coaxial, CF, heyrnatólstengi ofl.

TILBOÐ

79.990

FULLT VERÐ kr. 94.990

39.990

FULLT VERÐ kr. 49.990

JVC LT32DY8

Toshiba 26AV605PG
26" Active Vision LCD BREIÐTJALD með 1366x768
punkta upplausn, HD-Ready 720p, Digital Noise
Reduction, 10w RMS Nicam Stereó Bass Boost, 2x
HDMI, 2x Scart, Component, Composite & Audio, PC
(VGA), S-Video og heyrnatólstengi ofl

TILBOÐ

TILBOÐ

99.990

FULLT VERÐ kr. 124.990

Toshiba 32AV500PG
32” LCD BREIÐTJALD með 1366x768 upplausn,
Progressive Scan, 20.000:1 dýnamískri skerpu,
Active Vision LCD, 2x Scart, 2x HDMI, Component &
Composite, Audio-in, heyrnatólstengi ofl.

TILBOÐ

119.990

FULLT VERÐ kr. 139.990

32” DynaPix LCD BREIÐTJALD með 1366x768 p.
uppl., DynaPix, HD Ready, 1.200:1 skerpu, 8ms
svartíma, Digital Comb Filter, innb. DVB-T mótt.,
24w Nicam Stereó með 3D Cinema Sound, 2 Scart
(með RGB), 2 HDMI, Component, CVBS, VGA,
heyrnartólstengi, textavarpi ofl.

TILBOÐ

129.990

FULLT VERÐ kr. 159.990

FULL

HD

100Hz

Panasonic TXP42C10
42" Vreal 4 Plasma BREIÐTJALD með 1024x768 punkta
uppl., 100Hz, 24p Playback, x.v Colour, Real Black
Drive 20.000:1 skerpu, 3D Colour, Sub Pixel Control,
HD Ready, Viera Link, háskerpu DVB-T stafr. móttakara
(MPEG4), SD/SDHC kortalesara, 2 x Scart (með RGB),
2 HDMI (1.3), Component, CI rauf, SVHS, CVBS ofl.

TILBOÐ

229.990

FULLT VERÐ kr. 249.990

FULL

SUPER SLIM
OFURÞUNNT

Philips 47PFL5604H

JVC LT42DS9
42" DynaPix Full HD LCD BREIÐTJALD Super-Slim (þykkt:
7,4 sm) með 1920x1080 punkta upplausn, HD Ready,
7.500:1 skerpu, innb. digital DVB-T mótt., 20w RMS
MaxxBass Nicam Stereó, 2 Scart (með RGB), 3 HDMI,
Component, SVHS, CVBS og heyrnartt., textav. ofl.

TILBOÐ

HD

279.990

FULLT VERÐ kr. 329.990

47” Full HD 1080p 16:9 LCD BREIÐTJALD með
1920x1080 punkta upplausn, Pixel Plus HD,
Dýnamískri 50000:1 skerpu, 5ms svartíma,
stafrænum DVB-T móttakara, USB, VGA (PC)
tölvutengi, 2x Scart, 3x HDMI & RCA, S-Video, S/
PDIF, Audio L/R, Component, heyrnatólstengi ofl.

TILBOÐ

299.990

FULLT VERÐ kr. 379.990

JVC LT47DV8BG
47" Full HD 1080p DynaPix HD og D.I.S.T. LCD
BREIÐTJALD með 1920x1080 punkta upplausn, 100Hz
Clear Motion Drive II, HD Ready, 5.500:1 skerpu, innb.
digital DVB-T mótt., 20w RMS MaxxBass Audio, 2 Scart
(með RGB), 3 HDMI, Component, SVHS, CVBS, VGA ofl.

TILBOÐ

349.990

FULLT VERÐ kr. 429.990

MINNISKORT
1971 - 2009

3"'5,+"7&34-6/t4¶6.Á-"t4¶.*twww.sm.is

ALLAR GERÐIR

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar,
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstöðum.
Kauptún, Vopnafirði. Samkaup, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Martölvan, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tækniráð, Grindavík. Hagkaup, Njarðvík.

VEISTU SVARIÐ?

1. Eftir hvern er bókin Matur
og drykkur sem var endurútgefin í síðustu viku?
2. Með hverjum vinnur Jógvan
Hansen væntanlega plötu, þar
sem hann syngur íslenskar dægurlagaperlur á færeysku?
3. Hvað á fyrirhugaður barnaskóli í gömlu Heilsuverndarstöðinni við Barónsstíg að heita?
SJÁ SVÖR Á SÍÐU 26

Framkvæmdir í friðlandi:

Hús reist að
Höfn í Hornvík
FERÐAÞJÓNUSTA Umhverfisstofnun
hefur fengið heimild landeigendafélagsins Hafnarbáss til að setja
upp færanlegt þjónustuhús að
Höfn í Hornvík á Hornströndum
og gildir heimildin til 30. september 2011. Að þeim tíma liðnum verður farið yfir stöðuna og ákveðið
hvort húsið muni standa áfram.
Í húsinu verður aðstaða fyrir
landvörð og tvö salerni. Vaskar
verða fyrir utan til uppvöskunar og handþvotta. Sett verður upp
upplýsingaskilti á svæðinu, annars vegar almennar upplýsingar
til ferðamanna og hins vegar skilti
með náttúrufarsupplýsingum.
Samningur um húsið var lagður
fram í umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar í síðustu viku og benti hún á
að sækja þarf um byggingarleyfi
fyrir framkvæmdinni.

8
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Sérstakur saksóknari tekur vel í boð breskrar efnahagsbrotadeildar um aðstoð:

Lugu til um sprengjuhótun:

Opnar á marga möguleika

Afgönum
vísað frá Kína

DÓMSMÁL Embætti sérstaks saksóknara vegna bankahrunsins
mun taka vel í boð bresku efnahagsbrotadeildarinnar, Serious
Fraud Office (SFO), um aðstoð við
rannsókn á íslenskum fyrirtækjum í Bretlandi, segir Ólafur Þór
Hauksson, sérstakur saksóknari.
Boð um aðstoð hefur ekki borist,
en SFO hefur sent Evu Joly, ráðgjafa sérstaks saksóknara, bréf
þar sem óskað er eftir fundi. Ólafur staðfestir að Joly hafi verið í
sambandi við fulltrúa SFO í nokkurn tíma til að undirbúa mögulegt
samstarf.
„Við tökum þessu boði vel, það
opnar á mjög marga möguleika,“

ÓLAFUR ÞÓR
HAUKSSON

EVA
JOLY

segir Ólafur. Það sé vel hugsanlegt að SFO geti aðstoðað, og því
jákvætt að þessi möguleiki sé
kominn upp.
Joly þekkir ágætlega til innan
SFO, en einnig hafa verið þreif-

ingar í gangi varðandi mögulegt samstarf í gegnum íslenskan
tengslafulltrúa hjá Europol, segir
Ólafur.
Sagt er frá samskiptum SFO
við Joly í frétt breska blaðsins
Daily Telegraph. Þar kemur fram
að fulltrúar SFO hafi sérstakan
áhuga á málum tengdum Kaupþingi, til dæmis því hvort um
markaðsmisnotkun hafi verið að
ræða þegar hlutabréf í Kaupþingi
voru seld breskum fjárfestum með
lánum frá Kaupþingi.
Ekki náðist í Evu Joly í gær.
Hún mun vera í sumarfríi, en er
væntanleg hingað til lands í lok
ágúst.
- bj

BEIJING, AP Kínverskir fjölmiðlar

greindu frá því í gær að afgönsk
farþegaflugvél á leið til Xinjianghéraðs í Kína hafi snúið aftur
til Afganistans vegna sprengjuhótunar á flugvelli höfuðborgarinnar, Urumqi. Vélin var á leið
frá Kabúl og var yfir Kyrgystan
þegar hún þurfti að snúa til baka,
en yfirvöld í Kyrgystan vilja ekki
meina að um neina sprengjuhótun hafi verið að ræða, heldur
hafi kínversk yfirvöld ekki viljað hleypa þeim inn í landið. Ekki
liggur fyrir hver ástæðan var, en
197 manns létust í uppreisn sem
átti sér stað vegna kynþáttamisréttis í Urumqi í síðasta mánuði.

ERLENT
Sterkur jarðskjálfti í Japan
Sterkur jarðskjálfti, 6,9 á Richter,
skók höfuðborg Japans og nærliggjandi svæði í gær. Engan sakaði
í skjálftanum og ekki var vitað um
neitt tjón á mannvirkjum.

Lögreglumenn drepnir
Lík fjögurra pakistanskra lögreglumanna fundust í suðvesturhluta
landsins í gær. Tólf lögreglumenn
hafa verið drepnir á svæðinu í
þessum mánuði. Mönnunum hafði
verið rænt og aðskilnaðarsamtök
í Baluchistan-héraði segjast bera
ábyrgðina.

Clinton í Angóla
Hillary Clinton, utanríkisráðherra
Bandaríkjanna, hvatti í gær ráðamenn í Angóla til að halda áfram
umbótum í landinu. Clinton er á för
um Afríku um þessar mundir og er
nú í Angóla.

Á FLÓTTA FRÁ BÚRMA Í júní síðastliðnum fór þessi hópur Karena frá Búrma til Taílands.

NORDICPHOTOS/AFP

Risastórar virkjanir
hrekja fólk úr landi
Umdeild virkjunaráform í Búrma ógna bæði Karenþjóðinni og umhverfi árinnar Salvín. Taílendingar hvattir til að slíta samstarfi við Búrma um virkjun og
raforkukaup. Taílendingar mega búast við flóttamannastraumi frá Búrma.

Bi^Zg[ng^g[aV\hbZccKBd\b{]kZg[aV\hbVjg
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BÚRMA, AP Áform stjórnvalda í
Búrma um að reisa tvær stórar
stíflur ógna fólki af Karenþjóðinni, sem í meira en sex áratugi
hefur barist fyrir stofnun sjálfstæðs ríkis við landamæri Taílands.
Jafnt mannréttindasamtök sem
umhverfissamtök hvetja stjórnvöld í Taílandi, og reyndar einnig
í Kína, til að hætta við þátttöku í
þessum virkjanaframkvæmdum.
Kínversk og taílensk fyrirtæki
munu taka þátt í framkvæmdunum, en orkan verður að mestu seld
til Taílands.
Endanleg ákvörðun hefur þó
ekki verið tekin, en búist er við að
skrifstofa forsætisráðherra Taílands sendi frá sér skýrslu síðar í
mánuðinum.
Salvínfljót er 2.400 kílómetra

langt og á upptök í Kína, þar sem
það heitir Nú, en rennur síðan í
gegnum Búrma, að hluta meðfram landamærunum að Taílandi.
Stíflurnar tvær, Hatgyi og Tasang,
eru á landssvæði þar sem Karenar búa. Tasang-virkjunin yrði ein
sú stærsta í Suðaustur-Asíu, með
framleiðslugetu upp á rúmlega
sjö þúsund megavött, en Hatgyivirkjunin á að geta framleitt 1.360
megavött.
Árið 2007 var formlega hafist handa við Tasang-stífluna, en
framkvæmdum var síðan frestað
og hafa enn ekki hafist.
„Bygging stíflnanna nú myndi
valda gríðarlegu umhverfistjóni,
auk þess sem Karenþjóðin færi
á vergang,“ sagði David Tarckabaw, varaforseti Þjóðarbandalags
Karena, stjórnmálaafls sem jafn-

framt rekur eigin uppreisnarher.
„Þúsundir gætu flúið yfir til Taílands.“
Karenar eru rúmlega sjö milljón manna þjóð, sem hefur áratugum saman sætt ofsóknum af hálfu
herforingjastjórnarinnar í Búrma.
Stjórnin hefur eflt mjög herafla á
svæðinu, einkum á stöðunum þar
sem virkja á. Ásakanir hafa borist
um að hermennirnir brjóti mannréttindi á íbúunum, meðal annars hafi hundruðum kvenna verið
nauðgað í nágrenni hinnar fyrirhuguðu Tasang-stíflu.
Um hálf milljón manna hefur
þegar hrakist frá heimilum sínum
á þessum slóðum, bæði vegna
virkjanaáforma og vegna almennra
átaka á svæðinu. Reglulega fara
hópar fólks yfir landamærin til
Taílands.
gudsteinn@frettabladid.is

Landsliðsmaður festur á filmu ölvaður og dansandi Macarena:

Knapi rekinn úr landsliðinu
HESTAR Kynbótaknapinn Þórður Þorgeirsson hefur
verið rekinn úr landsliði íslenskra hestamanna
vegna agabrots. Þórður náðist á myndband ölvaður
og dansandi, meðal annars dansinn Macarena.
Þórður átti að sitja stóðhestinn Kjarna í yfirlitssýningu um helgina. Liðsstjórinn Einar Öder Magnússon sagði í viðtali við Hestafréttir að brot Þórðar
hefði verið óafsakanlegt og hestamennskunni til
vansa.
Þórður hefur sagt að með brottrekstrinum hafi
verið brotið gróflega á honum. Hann hyggist ræða
við lögfræðinga og gefa síðan frá sér yfirlýsingu
síðar í vikunni.
- sh

ÞÓRÐUR ÞORGEIRSSON

Segir að brotið hafi verið
á sér með brottrekstrinum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Skólinn byrjar á ný

Hægt er að nálgast bækling með
upplýsingum um klæðnað fyrir skólann
í verslunum 66°Norður og á netinu.
Verslanir: Bankastræti 5, Faxafen 12, Kringlan, Smáralind,
Miðhraun 11, Glerártorg og Glerárgata 32 á Akureyri

www.66north.is

Klæddu þig vel
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MINNINGARSTUND Georgísk kona

kveikir á kerti í kirkju í Georgíu til að
minnast hermanna sem féllu í átökum
við Rússland fyrir ári.
NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUFRÉTTIR
Kveikt í borðum
Erilsamt var hjá lögreglunni í
höfuðborginni í fyrrinótt en ekkert
alvarlegt atvik kom þó upp. Kveikt
var í nokkrum borðum á torgi milli
Laugavegar og Hverfisgötu og var
slökkvilið kallað á vettvang til að
slökkva eldinn.

Andleg ró á Fiskideginum
Á hátíðinni Fiskideginum mikla á
Dalvík kom ekkert alvarlegt atvik
upp, að sögn lögreglu. Tvö smávægileg fíkniefnamál komu upp og
var annar þeirra sem fíkniefnin bar
sendur í fangaklefa til Akureyrar.
Þá var nokkuð um smápústra, en
almennt var sem andleg ró einkenndi þá tugi þúsunda gesta sem
sóttu hátíðina.

Friðsamt Sumar á Selfossi
Lögregla þurfti lítið að hafa afskipti af
gestum á hátíðinni Sumar á Selfossi
um helgina. Einn maður var tekinn
fyrir ölvunarakstur en að öðru leyti
gekk hátíðin mjög vel fyrir sig.
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Seðlabankastjóri og ráðherrar höfðu ekki þekkingu til að koma í veg fyrir hrun:

Saksóknarastörf auglýst:

Lítil ríki leiti til erlendra aðila

Óvissu um
embættið eytt

EFNAHAGSMÁL Smæð Íslands var

STJÓRNSÝSLA Stöður þriggja sak-

trúlega ein af aðalástæðunum fyrir
því að ekki tókst að koma í veg fyrir
efnahagshrunið. Þetta segir Anne
Sibert, sem sæti á í peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands, í grein
sem birt var á hagfræðivefnum Vox
um helgina.
Sibert segir smæð landsins valda
því að erfitt geti verið að ráða hæfa
sérfræðinga til starfa fyrir hið opinbera, og opinberir starfsmenn þurfi
að sinna svo fjölbreyttum verkefnum að þeir nái ekki að sérhæfa sig
nægilega mikið.
Vegna þessa er mikilvægt fyrir
smá ríki að vera óhrædd við að leita
til erlendra sérfræðinga þegar sér-

Það er mun
erfiðara
fyrir háttsetta
embættismenn að
ferðast til nágrannaríkis ef þeir
búa á afskekktri eyju en ef þeir
búa í Lúxemborg.
ANNE SIBERT
HAGFRÆÐINGUR

fræðiþekking er ekki til staðar hér
á landi, segir Sibert.
Það hafi ríkisstjórnin raunar
gert þegar Svein Harald Øygard
hafi verið ráðinn seðlabankastjóri,

og þegar Eva Joly hafi verið fengin
til að aðstoða sérstakan saksóknara
vegna bankahrunsins.
Finnist ekki sérfræðingar sem
séu hæfir til að fara með yfirstjórn
bankakerfisins hér á landi ættu
íslensk stjórnvöld að ráða erlenda
sérfræðinga til starfa, segir Sibert.
Skattleggja megi bankana til að
fjármagna ráðningu þeirra.
Sibert gagnrýnir einnig ráðningu
Davíðs Oddssonar í embætti seðlabankastjóra og segir hann ekki hafa
haft þá þekkingu á efnahagsmálum og bankakerfinu sem hafi þurft
til að koma í veg fyrir hrun. Sama
megi segja um þáverandi forsætisráðherra og fjármálaráðherra. - bj

sóknara sem starfa eiga undir
sérstökum saksóknara vegna
bankahrunsins hafa verið auglýstar. Dómsmálaráðherra mun
skipa í stöðurnar eigi síðar en 1.
október næstkomandi.
Erfiðlega gekk að fá hæfa
umsækjendur þegar embætti sérstaks saksóknara var auglýst,
og þurfti að auglýsa það tvisvar
áður en Ólafur Þór Hauksson var
skipaður. Ólafur segist reikna
með að betur gangi að fylla þessar stöður þriggja undirmanna
hans. Talsverð óvissa hafi verið
um embættið í upphafi, sem nú
hafi verið eytt.
- bj

Páfinn fordæmir helförina:

Segir útrýmingarbúðirnar
helvíti á jörðu
ITALÍA, AP Benedikt XVI. páfi hélt

ræðu í Castel Gandolfo á Ítalíu á
sunnudag, þar sem hann sagði að
útrýmingarbúðir nasista væru
ýkt tákn illsku og helvíti á jörðu.
Hann sagði þær dæmi um hvernig helvíti kæmi fram á jörðu
þegar menn gleymdu guði og
tækju sér vald til að dæma sjálfir
hvað sé rétt og rangt og gefa og
taka líf.
Benedikt heimsótti útrýmingarbúðirnar í Auschwitz á ferð
sinni um Pólland í maí 2006. Þá
sagðist hann heimsækja búðirnar sem afkomandi Þjóðverja
og spurði guð hvers vegna hann
hefði þagað þegar fjöldamorðin
stóðu yfir í helförinni.
- þeb

LITRÍK GANGA Gleðigangan var sú stærsta til þessa, með 35 skipulögðum atriðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FLOTTIR SAMAN Jónsi í Sigur Rós og
Í BÚNING Fjöldi fólks mætti uppáklætt í gleðigönguna á laugardaginn.

kærasti hans, Alex Somers, létu sig ekki
vanta í gleðigönguna.

Metfjöldi í gleðigöngu
Um áttatíu þúsund manns voru í miðborg Reykjavíkur á laugardaginn í tengslum við gleðigöngu Hinsegin daga en gangan var sú fjölmennasta til þessa.
Arnþór Birkisson, ljósmyndari Fréttablaðsins, fangaði stemninguna.
FÓLK Alls voru 35 skipulögð atriði í

gleðigöngu Hinsegin daga á laugardaginn. Gangan fór frá Hlemmi
klukkan 14 og lauk á Arnarhóli
þar sem fjöldi listamanna tróð
upp, en þar á meðal voru Friðrik
Ómar, Regína Ósk, Hera Björk,
Páll Óskar, Haffi Haff, Elektra og
Dúkkulísurnar.

ELDUR Meðal þess sem sjá mátti í göng-

GLAÐIR Í GLEÐIGÖNGU Ómar Ragnarsson keyrði minnsta bíl landsins í göngunni,

unni var þessi eldgleypir.

eins og hann hefur gert undanfarin ár.

Upplýsingar og s

kráning:

544 4500 / www.n
tv.is

ALÞJÓÐLEGIR MÖGULEIKAR
TÆKNINÁM OG BRAUTIR NTV OPNA NÝJAR LEIÐIR
Kerfisumsjón - 180 stundir - Verð: 249.000.-

Kerfisstjórinn - 365 stundir - Verð: 509.000.-

Nám fyrir þá sem vilja hasla sér völl sem kerﬁsumsjónarmenn hjá minni
fyrirtækjum og stofnunum. Allar kennslugreinar eru kenndar frá grunni
og er rétt að gera ráð fyrir nokkurri heimavinnu.

Nám fyrir þá sem vilja hasla sér völl sem kerfisstjórar hjá fyrirtækjum og
stofnunum. Nemendur öðlast víðtækan skilning á uppsetningu netkerfa,
viðgerðum og bilanagreiningu á almennum vélbúnaði og uppsetningu
stýrikerfa.

|

Morgunnámskeið byrjar 17. ágúst

|

Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 7. september

|

3 alþjóðleg próf innifalin: „Micrsoft Certified Server Administrator“

Tölvuviðgerðir - 72 stundir - Verð: 110.000.Nám fyrir þá sem vilja hasla sér völl á viðgerðarsviðinu. Verklegur
undirbúningur fyrir A+ gráðurnar frá Comptia. Eftir námið eiga
nemendur að vera í stakk búnir til að uppfæra, bilanagreina og gera við
tölvubúnað, ásamt því að setja upp viðeigandi stýrikerﬁ og koma tölvum
í netsamband. Kennt í sérútbúinni tölvuviðgerðarstofu.

|

Morgunnámskeið byrjar 17. ágúst

|

Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 7. september

|

MCITP (áður MCSA)) - 185 stundir - Verð: 319.000.MCITP námið er fyrir þá sem vilja starfa sem sérfræðingar við umsjón
Microsoft netkerfa. Markmiðið með náminu er að nemendur læri
undirstöðuatriði við rekstur og hönnun netkerfa byggðum á Windows
stýrikerﬁnu og geti að náminu loknu tekið þau þrjú alþjóðlegu próf sem
þarf til að verða: Microsoft Sertiﬁed Server Administrator.

|
|

Morgunnámskeið byrjar 1. september

|

Eftirmiðdagsnámskeið byrjar 31. ágúst

Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 1. september

|

|

Helgarnámskeið byrjar 5. september

|

MCTS og Network+ - 108 stundir - Verð: 139.000.-

Morgunnámskeið byrjar 17. ágúst

|

Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 5. október

|

Morgunnámskeið byrjar 17. ágúst

|

Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 7. september

CCNA gráðunni hefur verið skipt í tvennt, annars vegar undirbúning fyrir
CCENT próﬁð ICND1 og svo hins vegar fyrir CCNA eða ICND2 sem gefur
þér CCNA ef þú ert með ICND1
Þeir sem eru byrjendur geta byrjað á CCENT, fengið þá gráðu og séð svo
til hvort þeir vilja halda áfram. Þeir sem telja sig hafa góða reynslu geta
þá farið beint í CCNA og tekið það á styttri tíma

|

Kvöld- og einn laugardagur - byrjar 15. september

Diplomanám í forritun

Kvöldnámskeið byrjar 31. ágúst

|

- 286 stundir - Verð: 469.000.-

Síðdegisnámskeið byrjar 31. ágúst

|

Styttri sérfræðinámskeið
NTV býður upp á fjölda sérfræðinámskeiða í samstarﬁ við Opin Kerﬁ og
verða þau auglýst á vef NTV með góðum fyrirvara.

Atvinnulausir fá 25% styrk frá NTV af auglýstu staðgreisluverði

Microsoft Certiﬁed Desktop Support Technician. Gráðan er kjörin fyrir
þá sem vilja aﬂa sér þekkingar á að þjónusta notendur XP stýrikerﬁsins,
bæði við uppsetningu, keyrslu og villuleitun á stýrikerﬁnu.
Dagnámskeið byrjar 16. nóvember

|

Í náminu er leitast við að leggja traustan þekkingargrunn og byggja ofan
á hann með skriﬂegum og verklegum æﬁngum. Námið byggir að miklu
leyti á stöðluðum námskeiðum frá Microsoft og eru 3 alþjóðleg próf
innifalin í verði námskeiðsins.

MCDST - 53 stundir - Verð: 208.000.-

|

|

Cisco CCENT/CCNA - 49 stundir - Verð: 175.000.- / 185.000.-

|

Markmiðið með þessu námskeiði er að nemendur öðlist færni og
kunnáttu til að setja upp og hafa umsjón með tölvum sem keyra á
Windows Vista stýrikerﬁnu. Nemendur öðlast einnig viðtækan skilning
á netkerfum og geta leyst vandamál sem að þeim snúa. Auk þess er
kynntur fyrir nemendum Windows 2008 Server. Að námskeiði loknu á
nemandi að geta séð um rekstur minni eða meðalstórra tölvuneta.

|

|

|

INNRITUN FYRIR HAUSTÖNN STENDUR YFIR
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Jörð er sviðin eftir útþenslustefnu viðskiptanna:

Þeir telja sig enn
hafa verið klára
BJÖRN ÞÓR SIGBJÖRNSSON

Þ

eir fáu menn sem héldu um flesta þræði íslensks viðskiptalífs þar til það hrundi með látum haustið 2008
virðast enn standa í þeirri trú að þeir hafi ekki gert
neitt rangt. Þvert á móti virðast þeir trúa að þeir hafi
gert allt rétt. Einhverju öðru sé um að kenna hvernig
fór. Vinsælast er að kenna Seðlabankanum og alþjóðlegri efnahagslægð um ófarirnar.
Til að komast að slíkri niðurstöðu í einlægni hljóta menn að
þurfa að búa yfir alveg sérstakri tegund af sjálfsblekkingu. En
líklegra er að viðkomandi viti betur en eigi erfitt með að viðurkenna mistök sín fyrir sjálfum sér og öðrum.

Allt var keypt fyrir lánsfé. Meira að segja menn sem
áttu peninga tóku heldur lán til fjárfestinga en að
nota aurinn sinn.
Ekki stendur steinn yfir steini í banka- og fjármálakerfinu. Þar
sem tilteknir menn fóru um er nú sviðin jörð. Samt segja þeir
sjálfir að þeim hafi gengið gott eitt til og verið bara alveg ótrúlega
flottir og klárir.
Á Viðskiptaþingi árið 2000 gagnrýndi Sigurður Gísli Pálmason,
sem þá var forstjóri Hagkaupa, nýja siði í viðskiptalífinu. „Í mínu
ungdæmi þótti góð búmennska að hafa borð fyrir báru. Ég sef ekki
rólegur á nóttunni, ef skuldir hlaðast upp án þess að tekjur og
eignir aukist hraðar á móti,“ sagði Sigurður. Hann bjó að ráðdeild
föður síns, Pálma Jónssonar.
Nýja módelið var öðru vísi. Samkvæmt því var best að skulda
sem mest. Allt var keypt fyrir lánsfé. Meira að segja menn sem
áttu peninga tóku heldur lán til fjárfestinga en að nota aurinn
sinn.
Og allt þurfti að stækka. Án sérstakrar innstæðu fyrir vexti
voru fyrirtæki belgd út. Þau voru stækkuð stækkunarinnar vegna.
Velgengni var mæld í magni en ekki gæðum.
Ekkert var látið í friði. Allt var verðmerkt. Hús var ekki lengur
hús heldur hagnaðartækifæri. Það mátti kaupa, rífa, byggja nýtt
og selja aftur.
Vart þarf að taka fram að í gerviheiminum sem þessir menn
sköpuðu utan um viðskiptalífið voru þeir sem ekki gengu í sama
takti látnir fara. Ekki var þörf fyrir aðferðirnar sem þeir Pálmi og
Sigurður Gísli beittu í sínum rekstri og þóttu boðlegar lengi vel.
En nú er hugmyndafræði þessara manna gjaldþrota – alveg eins
og fyrirtækin sem þeir stýrðu. Eftir situr íslenskur almenningur
með ótrúlegar skuldir og í nagandi óvissu um framtíðina. Sökum
viðskiptahátta fárra munu lífsgæði heillar þjóðar skerðast. Skólastarf verður ekki jafn gott og áður, heilbrigðiskerfið verður verra
og svo má áfram telja. Þar sem ekki verður stöðnun verður afturför. Engin framþróun verður á næstu árum.
Það er síðra að þeir sem héldu um stjórntauma í bönkunum
og fjárfestingarfélögunum gangist ekki við að eiga sök á þessu
ástandi en svo verður bara að vera. Þeim er jú frjálst að hafa
sínar skoðanir og þyki þeim gott að benda á Davíð og Bandaríkin
þá þeir um það.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Jón Kaldal jk@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt
að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu
formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Hvað eru slæmar fréttir?
Formaður rannsóknarnefndar Alþingis
um bankahrunið fékk talsverða
athygli í fréttum helgarinnar vegna
þeirra orða sinna að líklega hefði
engin nefnd nokkru sinni þurft að
færa þjóð sinni eins slæmar fréttir
og hún mun líklega gera í nóvember.
Einhverjir klóruðu sér þó í
kollinum yfir þessum orðum
og þótti innihald þeirra
heldur óljóst. Hvort teljast
til dæmis verri fréttir; að
nefndin reki hrunið til
stórfelldrar óráðsíu,
glæfra, glæpa og
siðleysis íslenskra
auðjöfra og stjórnmálamanna, eða
frasakennt moð

um að engum sé sérstaklega um að
kenna, hér hafi bara samspil ýmissa
þátta komið okkur í illviðráðanlegar
aðstæður? Dæmi hver fyrir sig.

Toppa þau Svavar?
Miðað við ólguna sem Icesave-málið
hefur vakið í samfélaginu er víst að
mörgum finnst Páll Hreinsson og
félagar eflaust eiga ærið verkefni
fyrir höndum, ætli þeir að toppa
þær fréttir samninganefndar
Svavars Gestssonar að Íslendingar
hafi handsalað samkomulag við Breta og
Hollendinga um
að greiða þeim á
sjöunda hundrað
milljarða króna á
næstu árum.

Hátíð umburðarlyndisins
Gay Pride-hátíðin í ár var með
allra glæsilegasta móti og það er
sannarlega gleðiefni að metfjöldi
hafi ákveðið að fagna fjölbreytileika
mannslífsins í miðbænum á laugardaginn. Það skaut hins vegar óneitanlega dálítið skökku við að heyra
annan kynninn á sviðinu við
Arnarhól lýsa eftir týndri stúlku
að ósk móður hennar, en brýna
jafnframt fyrir barninu að á leiðinni að sviðinu mætti það alls
ekki tala við útlendinga.
Meðal áhorfenda heyrðist hvíslað að það væri
kannski þörf á annarri
umburðarlyndishátíð.
stigur@frettabladid.is

Stundum erfið ást
Þ

að er ekki aðeins á Íslandi sem
umræður um Evrópusambandið taka iðulega á sig sérkennilega
óskýrar myndir. Ein ástæðan fyrir
þessu er vafalítið sú að ekki er
óalgengt að menn hafi mjög mótsagnakennda afstöðu til fyrirbærisins. Þannig er furðu algengt að
einn og sami maður sé sannfærður um að ESB sé að verða risaveldi
sem ógnar því litla sjálfstæði sem
ríki álfunnar njóta og um leið er
hann viss um að sambandið virki
ekki og sé að hruni komið. Önnur
ástæða þess að umræða um málefni álfunnar taka iðulega á sig
undarlegar myndir er sú að þrátt
fyrir áratuga samrunaferli er
umræðan um ESB gerólík frá einu
landi til annars. Umræðuefnin eru
hreinlega ekki þau sömu. Mál sem
eru til miðju í einu landi eru tæpast nefnd í öðru. Í sumum tilvikum
er umræðan gerólík innan svæða í
Evrópu, ekki aðeins á milli þeirra.
Og svo bætist við að umræðuhefðin innan stjórnkerfis ESB og
á milli aðildarlanda þess er með
þeim hætti að gera alla hluti sem
flóknasta. Einhver kallaði það
„Brusselaðferðina“ við úrlausn
deilumála að forðast kjarna málsins í lengstu lög, svona rétt eins og
á Íslandi. Við gætum slegið í gegn
í Brussel.
Sjálfur hef ég verið stuðningsmaður aðildar Íslands að Evrópusambandinu í 33 ár. Ég skrifaði
mína fyrstu blaðagrein um þetta
ekki löngu eftir stúdentspróf og
þrátt fyrir mörg tilefni og nokkurt dálæti á því að skipta um skoðun hefur mér aldrei tekist að losna
við þessa sannfæringu. ESB er stórgallað eins og önnur mannanna verk
en það er hins vegar heimssögulegt
fyrirbæri sem hefur haft djúpstæð

JÓN ORMUR HALLDÓRSSON

Í DAG | Ísland og ESB
áhrif á samvinnu manna utan þess
og innan. Áhrifin eru meiri og víðtækari en flestir virðast telja en
þversögnin er sú að ESB er líka
fjær því að vera risaveldi en andstæðingar þess virðast álíta. Þarna
kemur til munurinn á valdi, áhrifum, viðmiðum og gildum.
Frá degi til dags eru fréttirnar oft
lítið uppörvandi fyrir einlæga Evrópusinna. Nýjasta tilefni velvildarmanna ESB til að örvænta um sambandið er umræðan sem nú á sér
stað víða um álfuna um sameiginlega utanríkisstefnu sambandsins
og tvö ný embætti sem Lissabonsáttmálinn gerir ráð fyrir. Þetta
eru embætti eins konar utanríkisráðherra ESB og eins konar forseta
leiðtogaráðs sambandsins. Fram til
þessa hefur umræðan öðru fremur
snúist um hvort Tony Blair verði
fyrsti eins konar forseti ESB. Blair
er einhver umdeildasti stjórnmálamaður Evrópu og fráleitur frambjóðandi til starfsins nema fyrir
tengsl sín í Washington. Þetta er
þó ekki það undarlegasta við þessa
umræðu. Það sem er öllu alvarlegra
við hana er að fátt liggur fyrir um
völd og áhrif þessara nýju embætta
og nánast ekkert um hvernig koma
eigi í veg fyrir að þau séu sífellt að
þvælast hvort fyrir öðru. Sáttmálinn er eins og uppskrift að endalaus-

um núningi og átökum á milli embætta sem eiga að vinna að því að
samræma stefnu nær þrjátíu ríkja
í ólíkustu greinum alþjóðamála.
Núverandi kerfi þar sem ríkin
skiptast á um forustu hefur marga
stóra galla en það hefur líka kosti,
sérstaklega fyrir minni ríki sem
oftast leggja mikið á sig til að ná
árangri og gera það yfirleitt með
því að þétta samstarfsnet sín innan
og utan Evrópu.
Þessi umræða hefur heldur
ekki leitt til merkilegra skoðanaskipta um stöðu Evrópu í heiminum. Sá hluti hennar virðist raunar
einna fjarlægastur veruleikanum.
Hlutfallslegur herstyrkur Evrópu
minnkar ört þessi árin. Í Asíu er
hafið vígbúnaðarkapphlaup sem
mun, svo dæmi sé tekið, fljótlega
gera indverska flotann öflugri en
þann breska að ekki sé talað um
mun meiri og ört vaxandi herstyrk Kína og viðbrögð Japana við
honum. Um leið er Evrópa hins
vegar risaveldi þegar kemur að
áhrifum á hundrað ólíka hluti sem
snerta kjör og aðstæður jarðarbúa
og þeir láta sig miklu varða. Um
það er minna talað en hernaðarmátt
sem er veikari en menn vilja yfirleitt viðurkenna, gamalt og úrelt
atkvæðavægi í alþjóðastofnunum,
ýmis konar táknmyndir valds sem
eitt sinn var og nýja uppdrætti
að heimsskipan sem verða úreltir
hraðar en evrópskir stjórnmálamenn ná að ræða þá. Eins konar
forseti er ekki aðeins óþarfur heldur býr slíkt embætti til ímynd þess
sem margir óttast í Evrópu, samþjöppun valds. Evrópusambandið
er valdalítið en áhrifamikið risaveldi og þannig á það að vera hvort
sem menn líta þar inn fyrir dyr eða
á stöðu þess í heiminum.

Uppgjöf Fréttablaðsins
UMRÆÐAN
Ögmundur Jónasson skrifar
um Icesave-samningana

D

auft var yfir leiðarasíðu
Fréttablaðsins á laugardag. Uppgjafartónn í leiðara, og
litlu betri var Þorsteinn Pálsson, fyrrverandi ritstjóri Fréttablaðsins, sem virðist helst sjá það ÖGMUNDUR
JÓNASSON
aðfinnsluvert í íslenskum stjórnmálum að ríkisstjórnin skuli
„sitja uppi“ með „andóf og tafleiki“ af hálfu nokkurra stjórnarþingmanna og ráðherra í Icesave-málinu. Þar er m.a. átt við undirritaðan.
Steinunn Stefánsdóttir kallar leiðara sinn „Það
er búið sem búið er“. Þar er viðkvæðið svipað og
hjá Þorsteini, búið sé að semja og síðan er því slegið fram að „hver dagur“ sé dýr sem líði án þess að
gengið sé frá ríkisábyrgð á Icesave-samningnum.
Hvers vegna skyldi hver dagur vera dýr? Vegna
þess að okkur séu ella allar bjargir bannaðar hér
innanlands og vegna tafa á gjaldeyrislánum. En
hversu mikill á gjaldeyrisforðinn að verða og hve
mikils er til kostandi? Eru þau Steinunn og Þorsteinn sammála Alþjóðagjaldeyrissjóðnum um að
þessi þrjú hundruð þúsund manna þjóð þurfi 5,2
milljarða Bandaríkjadala forða, sem kemur til með
að kosta okkur upp undir 20 milljarða kr. árlega í
nettóvexti? Gæti dugað helmingi minna? Er ef til
vill meira um vert í þröngri stöðu að leggja höfuð-

áherslu á lækkun vaxta og fara hægara í sakirnar með slökun gjaldeyrishafta? Ég sakna þess að
fréttaskýrendur reyni að taka þátt í gagnrýninni
umræðu og velti vöngum yfir valkostum Íslands.
En það krefst úthalds að gefast ekki upp, loka
augunum; segja að við séum búin að fyrirgera
öllum rétti okkar og verðum að leggja allt traust á
AGS.
Staðreyndin er sú að enn höfum við ekki gengist í
ríkisábyrgðina þótt sumir hafi verið til þess albúnir
að undirgangast hana án þess að gera minnstu tilraun til að kynna sér samninginn! Okkur ber skylda
til að tryggja okkur eins vel og hægt er inn í framtíðina. Ef við leikum af okkur þá þurfum við að
hafa styrk til að endurmeta stöðuna – svo lengi sem
það er hægt.
Í Icesave-samningnum er okkur gert að greiða
vexti frá síðustu áramótum af meintri skuld við
Breta og Hollendinga enda þótt Evróputilskipunin kveði ekki á um að slík kvöð vakni fyrr en undir
júlílok. Þetta gera 100 milljónir á dag. Það munar
um hvern dag Steinunn. Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu fékk 500 milljóna skuldabagga í arf út úr
þenslutímanum. Það jafngildir vöxtum af Icesave
yfir verslunarmannahelgina. Það getur orðið okkur
dýrkeypt að búa við fjölmiðla sem hafa ekki hugrekki og staðfestu til að horfast í augu við vanda
okkar og þora aldrei að endurmeta það sem gert er.
Ég ætla að vona að menn gangi ekki til viðræðna
við Evrópusambandið með þá uppgjöf í farteskinu
sem birtist okkur í Fréttablaðinu sl. laugardag.
Höfundur er heilbrigðisráðherra.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is VIÐSKIPTARITSTJÓRI: Óli Kr. Ármannsson olikr@markadurinn.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is
og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is
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HERBERT CLARK HOOVER FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1874.

„Þegar okkur tekst að láta
enda ná saman færir einhver endann.“

ÞETTA GERÐIST: 10. ÁGÚST 2003

MERKISATBURÐIR

Fyrsta geimbrúðkaupið

1779 Veðurathuganir Rasmus-

Fyrir sex árum fór fyrsta
brúðkaupið fram úti í
geimnum. Rússneski
geimfarinn Yuri Malenchenko var í geimnum, 240 mílum fyrir ofan
Nýja-Sjáland, á meðan
brúður hans, bandaríski
ríkisborgarinn, Ekaterina „Kat“ Dmitriev, var í
geimstöðinni í Houston
í Texas.
Athöfnin fór þannig
fram að bandaríski geimfarinn, Edward Lu, annar meðlimur áhafnarinnar, var svaramaður. Hann spilaði einnig brúðarmarsinn á rafmagnshljómborð. Á jörðu niðri stóð
fjölskylduvinurinn, Harry Noe, í sporum brúðgumans þegar Kat og Yuri voru gift. Brúðurin og

Herbert Clark Hoover var 31.
forseti Bandaríkjanna. Hann
var við völd frá árinu 1929
til 1933. Hoover var forseti
þegar hrunið á Wall Street
varð og í hápunkti kreppunnar á fjórða áratugnum.

timamot@frettabladid.is

brúðguminn drógu
hringa á fingur sér. Í
veislunni á jörðu niðri
voru pappamyndir í
réttum hlutföllum af
Malenchenko og Lu
sem klæddir voru í
geimbúningana með
slaufur um hálsinn.
Samband Yuris og
Kat hófst árið 2002
þegar þau kynntust á
skemmtistað í Houston á svokölluðu Yuri
Gagarin-kvöldi. Þau bjuggu saman þar til Yuri
flaug til geimstöðvarinnar í apríl árið 2003.
Þegar Yuri kom aftur til jarðar var haldin önnur
athöfn í kirkju í Rússlandi. Hjónakornin fóru svo
til Ástralíu í brúðkaupsferð.

1801

1927

1930

1975

ar Lievog hefjast. Hann
skráir veðurfar á Álftanesi
fjórum sinnum á hverjum sólarhring frá 1779 til
1785.
Landsyfirréttur tekur til
starfa og fyrsti dómstjóri
réttarins er Magnús Stephensen.
Stephan G. Stephansson
skáld andast 73 ára. Hann
flutti ungur vestur um haf
og bjó lengi við Klettafjöllin.
Súlan fer í fyrsta sjúkraflugið hér á landi. Flugvélin fer frá Reykjavík, lendir
á Meðalfellsvatni í Kjós og
sækir veikan pilt.
Guðlaug Þorsteinsdóttir,
14 ára, verður fyrsti kvenskákmeistari Norðurlanda.

INGÓLFUR EÐVARÐSSON: VIÐURKENNING Á ÓLYMPÍULEIKUNUM Í STÆRÐFRÆÐI

AFMÆLI

SIV FRIÐLEIFSDÓTTIR alþing-

ÓLAFUR
LAUFDAL

veitingamaður er
65 ára.

ismaður er
47 ára.

ANTONIO
BANDERAS

ROSANNA
ARQUETTE

leikari er
49 ára.

leikkona er
fimmtug.

Hjartans þakkir til allra þeirra er auðsýndu okkur samúð og hlýhug við andlát
og útför okkar elskulegu og ástkæru
móður, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Maríu Daníelsdóttur
Furugerði 1, Reykjavík, áður til heimilis á
Eskifirði,

sem lést föstudaginn 17. júlí sl. og var jarðsungin föstudaginn 24. júlí sl.
Daníel Jónasson
Ásdís Ólöf Jakobsdóttir
Árni Jónasson
Anna Britta Vilhjálmsdóttir Warén
Örn Jónasson
Helga Jóhannesdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Með stærðfræði í jarðfræði
„Það gekk ágætlega, alla vega betur
en í fyrra,“ segir Ingólfur Eðvarðsson
sem fyrr í sumar sótti Ólympíuleikana í stærðfræði og hlaut þar sérstaka
viðurkenningu fyrir fullkomna og fallega lausn á dæmi en viðurkenningin er
veitt þeim sem fá fullt hús stiga fyrir
eitthvert dæmi.
Ólympíuleikarnir voru þriðja stærðfræðikeppnin á rúmu ári sem Ingólfur
tekur þátt í og aðrir Ólympíuleikarnir. Þá sótti hann Eystrasaltsleikana í
stærðfræði í fyrrahaust. Ingólfur segist æfa mikið fyrir hvert mót og hefur
hann í sumar setið við dæmin tíu tíma á
dag. „Ég mætti upp í Háskóla á morgnana og reiknaði svo á fullu allan daginn.“
Ingólfur segir að munur sé á Íslandi
og öðrum þjóðum í sambandi við stærðfræðikennslu unglinga og almenna
þjálfun fyrir stærðfræðikeppnir. „Ég
held að þjálfunin á Íslandi sé öðruvísi
miðað við aðrar þjóðir á þann hátt að
í keppnunum reynir á dæmi sem er
alveg sleppt í námsefninu í framhaldsskólum. Við þurfum því að kynna okkur
efnið sjálf.“
Auk þess að nýta sumarið til stærðfræðiæfinga segist Ingólfur hafa setið
með stærðfræðidæmin í íslensku- og
jarðfræðitímum í vetur. „Mér finnst
ekki alveg jafn gaman í íslensku og
jarðfræði eins og í stærðfræði,“ segir
hann hlæjandi.
Aðspurður segist Ingólfur ekki hafa
haft tíma fyrir mikið annað í sumar
heldur en stærðfræðina. „Mér finnst
þetta eiginlega miklu skemmtilegra
heldur en að vinna á kassa í búð. Þegar
maður kemst upp á lagið með stærðfræðina verður hún furðu skemmtileg,“

REIKNAÐI Í ÍSLENSKU Ingólfur fékk áhuga á stærðfræði eftir sigur í stærðfræðikeppni Vestur-

lands í tíunda bekk.

MYND/ÚR EINKASAFNI

upplýsir Ingólfur. En er hann þá ekki
alltaf að reikna? „Ég held að þú ættir að
spyrja einhverja aðra en mig að þessu.
Ég segi náttúrlega nei en kannski segja
einhverjir aðrir já. Ég reikna svolítið
mikið en samt minna en fólk heldur,“
fullyrðir Ingólfur en kærasta hans var
líka í ólympíuliðinu þótt Ingólfur segi
þau sjaldan reikna saman.
Ingólfur útskrifaðist úr Menntaskólanum í Reykjavík í vor en fimm
af sex keppendum Ólympíuleikanna
komu þaðan. Hann hefur nú skráð sig
í stærðfræði í Háskólanum í Reykjavík. „MR er með laugardagsæfingar
í stærðfræði. Það er örugglega helsta

ástæðan fyrir því að MR nær svona
mörgum inn,“ segir Ingólfur og bætir
við að hann hafi mætt á allar æfingarnar nema þá síðustu en þær eru á
laugardagsmorgnum klukkan 10. „Við
þekkjumst áður en við förum út og það
er gaman að skella sér saman til útlanda.“
Hefur stærðfræðiáhuginn alltaf verið
til staðar? „Nei, ég byrjaði ekki að hafa
áhuga á stærðfræði fyrr en um miðjan
tíunda bekk þegar ég vann stærðfræðikeppni Vesturlands,“ segir Ingólfur en
kennari hans benti honum á keppnina.
„Það kveikti í mér.“
martaf@frettabladid.is

Eiginkona mín, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

Hólmfríður Sigmunds
Trönuhjalla 1, Kópavogi,

andaðist fimmtudaginn 6. ágúst á gjörgæsludeild
Landspítalans við Hringbraut. Jarðarförin auglýst síðar.
Sigurður E. Kristjánsson
Sesselja Sigurðardóttir
Halldór E. Sigurþórsson
Einar Sigurðsson
Ólöf Halldórsdóttir
Margrét Sigurðardóttir
Jón Ágúst Gunnlaugsson
Hreindís Elva Sigurðardóttir Brynjólfur Tryggvi Árnason
Sigmundur Sigurðsson
Ewa Noren
Kristján Sigurðsson
Margrét Þorvaldsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn,

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Grétar Már Sigurðsson

Gunnlaugur M. Jónasson

ráðuneytisstjóri,

Hátúni, Skagafirði,

sem lést föstudaginn 31. júlí á Dvalarheimili aldraðra á
Sauðárkróki, verður jarðsunginn frá Glaumbæjarkirkju
miðvikudaginn 12. ágúst kl. 14.00.

er látinn.
Dóra Guðrún Þorvarðardóttir.

Ragnar Gunnlaugsson
Jón Gunnlaugsson Jónína Stefánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Friðrik Pétursson
fv. kennari, Borgarholtsbraut 20,
Kópavogi,

lést á Landspítalanum Fossvogi fimmtudaginn 30. júlí.
Útförin fer fram frá Kópavogskirkju föstudaginn 14.
ágúst kl. 15.00.
Jóhanna Herdís Sveinbjörnsdóttir
Ríkharður H. Friðriksson
Jóhanna Vigdís Ríkharðsdóttir
Kristín Helga Ríkharðsdóttir.

Björgvin Leonardsson
Völvufelli 29, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju kl. 15.00 þriðjudaginn 11. ágúst.
Natasha Jefimova
Dmitrij Devjatov
Ásta Hrönn Björgvinsdóttir
Jóhann Björgvinsson
Erla Björg B. Þorkelsson
Halla B. Þorkelsson
Emma Agneta Björgvinsdóttir
afa- og langafabörnin.

Natalía Lea Georgsdóttir
Guðjón Steindórsson
Ásthildur Sverrisdóttir
Sigurður G. Sigurðarson

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar og
afi,

Ólafur Júlíusson
Hávegi 3, Kópavogi,

verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju þriðjudaginn
11. ágúst kl. 13.00.
Sigrún Jónsdóttir
Júlíus Ólafsson
Guðrún Ólafsdóttir
Sólveig Ólafsdóttir
og barnabörn.

Lillian Óskarsdóttir
Oddbjörn Friðvinsson

ÞRÆÐIR nefnist samsýning fjögurra glerlistakvenna sem
stendur yfir í Galleríi Ófeigs á Skólavörðustíg 5. Glerlistakonurnar eru Helle Viftrup Kristiansen og Susanne Aaes frá
Danmörku og þær Ólöf Sigríður Davíðsdóttir í Brákarey og
Dagný Þrastardóttir frá Ísafirði.
Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447
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Dóra Ísleifsdóttir með nokkra af þeim andlegu smágripum sem skipa heiðursess á heimilinu og standa fyrir fjölbreytileika mannfólksins.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sjálflýsandi kross, bænaband og búddalíkneski
Dóra Ísleifsdóttir, fagstjóri grafískrar hönnunar við Listaháskóla Íslands, á samsafn nokkurra andlegra
smágripa sem hún geymir á góðum stað þar sem hún sér þá á hverjum morgni þegar hún vaknar.

,ÅN $ESIGN o ,AUGAVEGI  GAMLA SJËNVARPSHÒSIÈ
3ÅMI   o WWWLINDESIGN

MATUR

„Ég valdi nokkra hluti sem eru í
uppáhaldi á mínu heimili. Þeir eru
nokkurs konar sett, ólíkir gripir
sem eru andlegs eðlis,“ segir Dóra
Ísleifsdóttir, grafískur hönnuður
og fagstjóri grafískrar hönnunar
í Listaháskóla Íslands.
„Strangt til tekið eru þessir
hlutir hálfgert drasl, það er að
segja engin eðalhönnun eða dýrt
dót,“ útskýrir Dóra. Meðal munanna er að finna lítið búddalíkneski, kross sem lýsir í myrkri,
kaþólska Maríumynd, talnaband
úr íslam sem Dóra fékk gefins í
Istanbúl og tveir steinar, svartur
og brúnn, sem henni hafa verið
gefnir og fara vel í lófa.
„Kannski má segja að þetta sé
viðbragð við andlegum vandræðagangi og áminning um að það er

fleira sameiginlegt með fólki en
það sem sundrar því,“ segir hún.
Elsti hluturinn er krossinn sjálflýsandi sem Dóru áskotnaðist fyrir
fimmtán árum. Hún segist þó ekki
safna þessum hlutum sjálf. „Mér
hafa verið gefnir þessir hlutir í
gegnum tíðina af fólki sem mér
þykir vænt um,“ segir hún en hlutirnir hafa því hlotið heiðursess á
heimilinu. „Þeir standa á kommóðu í svefnherberginu þannig að
ég sé þá alltaf þegar ég vakna.
Þetta er næstum eins og lítið altari
þó það hafi alls ekki verið hugsað
þannig. Það er ekki trúarbragðatengt heldur frekar tákn gegn fanatík og frekar með fólki.“
Dóra segist sjálf vera dæmigerður Íslendingur sem trúir á
stokka og steina og finnur margt

gott og slæmt í öllum trúarbrögðum.
„En vantar hana ekki eitthvað
fleira í safnið? „Jú, örugglega,“
segir hún hlæjandi og bendir á að
það sé góð ábending fyrir vini og
kunningja sem vanti hugmyndir að
afmælisgjöfum. „Ég er þó alveg á
því að þessi hlutir verði að vera
ódýrir og jafnveld svolítið klénir
eða „kitch“.
Sem hönnuður hefur Dóra mjög
gaman af vel gerðum og skemmtilegum hlutum en er þó sjálf lítill dótasafnari. Vill heldur hafa
pláss og andrými í kringum sig.
„Við maðurinn minn erum alls
ekki stílhrein enda engin stemning fyrir því hjá okkur,“ segir hún
glaðlega.
solveig@frettabladid.is

Stillanleg rúm á sumartilboði
Ein besta heilsudýna í heimi
Gerið samanburð

www.svefn.is
Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Óseyri 2, Akureyri, 461 1150 • Opið virka daga kl. 12:00-18:00 – laugardaga kl. 12:00-16:00

MARKAÐSDAGUR verður á Kiðagili næstu helgi. Þar
kemur fólk úr sveitinni saman og selur vörur sem það hefur
framleitt sjálft heima hjá sér. Þá mun Geirmundur Valtýsson
halda tónleika á laugardagskvöldið. Nánar á www.kidagil.is

Af nýafstaðinni sýningu í Gallerí Turpentine í Reykjavík.

Litir Vestfjarða
Áhrifa ljóss og lita Vestfjarða gætir í hönnun nýrrar vefnaðarvöru
Lindu Bjargar Árnadóttur fata- og textílhönnuðar. Ilmur að vestan
kemur líka við sögu í kertum frá henni.

  
    

LAGERSALA 50%-70% AFSLÁTTUR
, HVERFISGÖTU 6 • 101 REYKJAVÍK • SÍMI 562 2862

Ókeypis námskeið og ráðgjöf
Mánudagurinn 10. ágúst

Miðvikudagurinn 12. ágúst

Sálrænn stuðningur - Fjallað er um áhrif alvarlegra
atburða á andlega líðan fólks og viðbrögð þess í kjölfar
slíkra atburða. Tími: 12.30-14.00.

Sjálfboðaliðar óskast - Hugmyndaríkt, skapandi og
duglegt fólk óskast í sjálfboðastörf í Rauðakrosshúsinu.
Hvað getur þú lagt að mörkum? Tími: 12.30-13.30.

Prjónahópur - Við ætlum að koma saman, prjóna, hekla,
fá okkur kaffi. Allir velkomnir. Tími: 13.00-15.00.

Tölvuaðstoð og facebook fyrir byrjendur Tími: 13.30-15.30.

Spænska og spænsk menning - Fyrsti hluti af fjórum. Greinaskrif - Farið er yfir helstu atriði sem hafa þarf í
Á þessu námskeiði verða kennd nokkur grunnatriði í
spænsku auk þess sem fjallað verður um löndin og fjölbreytileika menningarinnar. Námskeiðið stendur í fjóra
daga, tvær klukkustundir í senn. Skráning nauðsynleg.
Tími: 15.00-17.00.

huga þegar skrifa á grein. Tími: 13.30-15.00.

Bókaklúbbur - Spjallað verður um bókina Fótspor á

Sængurföt, handklæði, púðar, teppi
og dúkar tilheyra nýju heimilislínunni Scintilla sem Linda Björg
hannar og er að markaðssetja um
þessar mundir. Æðardúnssængur bætast fljótlega við. „Ég tengi
þessa nýju línu Vestfjörðum því
fyrirtækið mitt er á Patreksfirði
og dúnninn er að vestan,“ segir
hún. „Kerti, sem meðal annars
ilma af þangi og blóðbergi, eru
líka í þróun,“ bætir hún við brosandi.
Linda Björg starfar sem fagstjóri fatahönnunardeildar Listaháskóla Íslands og hefur unnið
um fimmtán ára skeið fyrir tískufyrirtæki í París og Mílanó. Um
þessar mundir hannar hún föt og
efni fyrir fyrirtækið Rue du Mail
í París en þar eru fastakúnnar
stjörnur eins og Gwineth Paltrow,
Cate Blanchett, Sofia Coppola og
Carla Bruni. Scintilla verður kynnt
í vetur á erlendum vörusýningum í
París og New York.
Þótt Linda Björg búi í Reykjavík á hún ásamt manni sínum
funkishús frá stríðsárunum vestur á Patreksfirði sem hún segir
þeirra vinnustað. „Vestfirðirnir
veita okkur innblástur,“ segir hún.
„Bæði húsið og umhverfið.“
Scintilla-vefnaðarvaran er ofin,
prentuð og ásaumuð í Portúgal
að undanskildum ullarteppunum.
Hún er á leið í þrjár verslanir hér
á landi, Epal í Skeifunni og Leifsstöð og Kron Kron við Laugaveg.
Sjá www.scintillalimited.com
gun@frettabladid.is

himnum eftir Einar Má Guðmundsson. Tími: 14.00-15.00.

Sængurfötin eru
úr silki en
damaskofin ver
eru væntanleg.

Spænska og spænsk menning - Annar hluti af fjórum.
Lokað! Tími: 15.00-17.00.

Þriðjudagurinn 11. ágúst
Fimmtudagurinn 13. ágúst

Qi – Gong - Viðar H. Eiríksson leiðir æfingar sem hjálpa
fólki að afla, varðveita og dreifa orku um líkamann.
Tími: 12.00-13.00.

Uppeldi sem virkar- færni til framtíðar, annar hluti
af fjórum - Foreldrar læra aðferðir til að skapa æskileg

Einkatímar í söng - Fullt! Umsjón: Hulda Björg Víðisdóttir,
söngkennari. Tími: 12.00-14.00.

uppeldisskilyrði. Lokað! Tími: 12.30-14.30.

Tilfinningar, nauðsyn þess að þekkja tilfinningar
sínar - Ráðgjafar Lausnarinnar (lausnin.is) halda fyrirlestur
um mikilvægi þess að þekkja sjálfan sig og að vera meðvitaður um tilfinningar sínar. Boðið verður upp á einstaklingsráðgjöf að fyrirlestri loknum. Tími: 13.30-14.30.

Hamingja og markmið - Farið verður yfir grundvallaratriði markmiðasetningar og mikilvægi þess fyrir hamingju
okkar. Tími: 15:00-16:00.

Föndur, skrapp myndaalbúm - Lærðu að búa til
skrautleg og skemmtileg albúm fyrir uppáhalds
myndirnar þínar. Gott er að hafa skæri meðferðis.
Tími: 13.00-15.00.

Púðarnir eru mjúkir
enda úr silkiflaueli.

Jóga - Viltu prófa jóga? Tími: 15.00-16.00.
Föstudagurinn 14. ágúst

Einkatímar í söng - Fullt! Umsjón: Hulda Björg Víðisdóttir,
söngkennari. Tími: 12.00-14.00.

Kaffi - Kynning frá Kaffitári í máli og myndum ásamt
dásamlegri kaffismökkun. Tími: 13.00-14.00.

Bingó - Veglegir vinningar í boði. Kaffi á könnunni og
vöfflur með rjóma. Tími: 14.00-15.30
Hláturjóga - Viltu losa um spennu og fylla lífið af hlátri

Kerti með angan af
íslenskri náttúru.

og gleði? Tími: 15.30-16.30.
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Nóg er að gera hjá Lindu Björgu því
fyrir utan heimilisvörurnar hannar hún
fatnað og efni fyrir stjörnurnar og svo
er hún fagstjóri fatahönnunardeildar
Listaháskóla Íslands.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ullarteppin fást í
fjórum mismunandi litum.

Sími 530 6500

Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali

heimili@heimili.is

fasteignir
10. ÁGÚST 2009

Einbýlishús með garði
og frístandandi bílskúr

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

Skrifstofuhæð um 335 ferm. til leigu í Síðumúla.
Nýstandsett húsnæði með tölvulögnum og parketgólﬁ.
Nánari upplýsingar í síma 892 1529 og 892 1519.

Fasteignasalan Miklaborg er
með þriggja hæða einbýlishús
í Smáíbúðahverfinu á skrá.

H
Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401

Höfum kaupendur að eftirtöldum eignum:
Einstaklings og 2ja herbergja íbúðum í vesturborg, miðborg og austurborg Reykjavikur,
Verðbil 9-18 milljónir.
Sérhæðum í Vesturborginni, hlíðum og víðar í austurborginni, verðbil 28-38 milljónir
Einbýlis og raðhúsum í Grafarvogi og Grafarholti, verðbil 30-60 milljónir.
Litlum einbýlishúsum og sérhæðum í eldri hluta Hafnafjarðar, Verðbil 25-40 milljónir
Einbýlishúsum í Kópavogi og Garðabæ á stærðarbili 150-250 fm. Verðbil 35-60 milljónir.
Glæsilegu einbýlishúsi Á Seltjarnarnesi, Vesturborginni eða miðborginni, verðbil 75-100
milljónir.

Einnig erum við með kaupendur að eignum víðs vegar á Stór
Reykjavíkursvæðinu í makaskiptum fyrir minni eignir.
Haﬁð samband og skráið eignina hjá Fold-fasteignasölu.

úsið stendur ofarlega í
botnlanga, nánar tiltekið
við Langagerði 78. Það er
þriggja hæða og 194,7 fermetrar
að stærð með bílskúr og möguleika
á aukaíbúð í risi. Bílskúr er frístandandi með rafmagni. Húsinu
fylgir garður í góðri rækt. Nýlega
var sett dren við húsið.
Á fyrstu hæð hússins er forstofa, stofa, borðstofa, eldhús, tvö
herbergi og salerni. Á annarri hæð
er möguleiki á aukaíbúð. Tvö herbergi, stofa, eldhús og snyrting.
Í kjallara er stórt þvottahús og
geymsla með gluggum.
Nánari lýsing: Í forstofu eru
plötuflísar á gólfi. Á öðrum gólfum neðri hæðar er teppi nema
á eldhúsi sem er dúklagt. Þar er
hvítmáluð innrétting. Salerni er
með sturtubotni og dúklagt.
Upp á efri hæð er tréstigi.

10 ár
í Mosfellsbæ
Mosfellsbæ
Sími: 586 8080

•

Kjarna

•

Þverholti 2

•

Húsið er þriggja hæða, með frístandandi bílskúr og garði í góðri rækt.

Komið er upp á pall. Beint fram
undan er salerni. Eldhús með málaðri innréttingu og plötuflísum á
gólfi. Stórt, parketlagt herbergi.
Stór dúklögð stofa/herbergi. Herbergi með dúk á gólfi.

Úr eldhúsinu á jarðhæðinni er
gengið niður í kjallara þar sem er
þvottahús og stórt herbergi. Úr
kjallaranum er útgangur í garð,
sem er, eins og fyrr sagði, í góðri
rækt.

Reykjavík

Einar Páll Kjærnested,
lögg. fasteignasali

207 Mosfellsbær

•

www.fastmos.is

Dagverðarnes - Skorradal

Lindarbyggð - Parhús
Vel skipulagt 177,1 m2 parhús með bílskýli
við Lindarbyggð í Mosfellsbæ. Húsið skiptist
í forstofu, borðstofu, stóra stofu m/sólstofu,
eldhús, þvottahús, sjónvarpshol, 3 barnaherbergi,
hjónaherbergi og baðherbergi með kari. Búið
er að loka bílskýli og innrétta herbergi. V. 37,9
m. 4627

Dvergaborgir - 3ja herbergja
Falleg og rúmgóð 79,3 fm, 3ja herbergja endaíbúð með sérinngangi á 2. hæð í 3ja hæða
fjölbýli við Dvergaborgir í Grafarvogi. Lækkað
verð! V. 18,9 m. 4513

Hjallavegur - 104 Reykjavík
71,2 fm, 3ja herbergja íbúð á 1. hæð
ásamt 19,4 fm bílskúr í 3ja hæða fjölbýli við
Hjallaveg 6 í Reykjavík.
V. 19,9 m. 4578

Kópavogur
59,5 m2 sumarbústaður á 2.712 m2 eignarlóð neðst í landi Dagverðarness við Skorradalsvatn. Stór
og rúmgóð verönd er umhverﬁs húsið með heitum potti. Þetta sumarhús er einstaklega vel staðsett í
dalnum á vatnalóð í einu eftirsóttasta sumarhúsasvæði landsins. Glæsilegt útsýni! V. 25,9 m. 4645
Súluhöfði - Parhús
Mjög fallegt 167,7 m2 parhús m/bílskúr innst
í litlum botnlanga við Súluhöfða í Mosfellsbæ.
Íbúðin skiptist í 3 rúmgóð svefnherb., stofu,
sjónvarpshol, stórt eldhús, baðherb. m/sturtu og
hornbaðkari, sér þvottahús og góða geymslu/
vinnuherb. Rúmgóður 29,3 m2 bílskúr með
millilofti. Steypt (Bomonite) bílaplan með
snjóbræðslu og stór hornlóð. V. 44,9 m. 4600

Dalbrekka - Varmadal

Berjarimi - 112 Reykjavík
Vel skipulögð 67 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi og góðri verönd. Fallegt
útsýni er af verönd vestur yﬁr borgina. Íbúðin er
laus til afhendingar! Lækkað verð! Áhvílandi
ca. 13,7 m. V. 14,9 m. 3815

Mjög vel staðsett og vandað heilsárshús í aðeins í 20 mín. fjarlægð frá Reykjavík. Húsið var allt endurbyggt fyrir um 10 árum. Mjög fallegt útsýni er út Sundin, Mosfellsbæinn og víðar. Rétt fyrir neðan húsið
rennur Leirvogsáin. Húsið skiptist í forstofu, setustofu, dagstofu, eldhús, þrjú herbergi og baðherbergi.
Óskað er eftir kauptilboði í eignina.

Stórikriki
Fallegt 262,1 fm einbýlishús í byggingu á tveimur
pöllum með innbyggðum bílskúr við Stórakrika
12 í Mosfellsbæ. Húsið er einingarhús frá Loftorku og er rúmlega fokhelt í dag. V 39,7 m. 4638

Ásland-Parhús m/aukaíbúð
Mjög fallegt 203,8 m2 parhús á 2. hæðum
með aukaíbúð á jarðhæð og góðum bílskúr við
Ásland í Mosfellsbæ. Húsið stendur hátt yﬁr aðra
byggð í kring og er útsýni mjög mikið frá húsinu.
V. 43,9 m. 4374

Hulduborgir - 4ra herbergja
Mjög falleg 104,8 fm, 4ra herbergja endaíbúð
á 1. hæð með sérinngangi og sérverönd við
Hulduborgir í Grafarvogi. Stutt í skóla, leikskóla
og alla þjónustu. Lækkað verð! V. 25,9 m. 4536

Laxatunga - Ný raðhús
Nýtt í sölu 182,1 m2 raðhús á tveimur hæðum
með bílskúr. 3 svefnherbergi, baðherbergi
m/kari og sturtu, gestasalerni, stofa, eldhús, sér
þvottahús og geymsla. Húsin verða afhent fullbúin, án innréttinga, gólfefna og innihurða, en rafmagn er fullfrágengið, gólf á forstofu, gestalerni
og baðherbergi eru ﬂísalögð og gestasalerni er
fullfrágengið með innréttingu. Falleg hús á verði
sem ekki hefur sést í langan tíma. Áhv. eru ca.
20 millj. kr. ÍLS lán. Skipti á minni eign skoðuð!
Verð kr. 35,5 m.

Skeljagrandi - 2ja herbergja
Góð 56,2 fm íbúð með sérinngangi af svölum
ásamt bílastæði í bílakjallara við Skeljagranda í
Reykjavík. Íbúðin er skráð 56,2 fm og stæði í lokuðum bílakjallara 30,9 fm. Ca 8 fm geymsla fylgir
íbúðinni sem er óskráð hjá fasteignaskrá ríkisins
og því ekki innifalin í fermetratölu íbúðar eins og
venja er. V.15,9 m. 4871

Hörðukór 1 - 3ja herbergja m/útsýni
Einstaklega vönduð 3ja herbergja 97,7 fm íbúð á
9. hæð við Hörðukór 1 í Kópavogi með glæsilegu
útsýni. Stæði í bílakjallara fylgir. Frágangur í
íbúðinni er sérstaklega góður, innréttingar eru úr
kirsuberjavið. Svalirnar eru yﬁrbyggðar og nýtast
þær vel sem sólstofa. Eignin er laus til afhendingar! V 28,9 m.

Laufbrekka - Sérhæð m/aukaíbúð
Falleg 107,9 fm neðri sérhæð við Laufbrekku í
Kópavogi, ásamt 44,6 fm aukaíbúð á jarðhæð.
Fallegar innréttingar, vönduð tæki, arinn í stofu,
parket og náttúruﬂísar á gólfum.
Eignin er laus til afhendingar strax! V. 35,9 m.
4598
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EIGNIR ÓSKAST TIL LEIGU
- EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ ÓSKAST TIL LEIGU Í VESTURBÆNUM
EÐA Á SELTJARNARNESI
- 4RA – 6 HERB. ÍBÚÐ/HÆÐ ÓSKAST TIL LEIGU Í VESTURBÆNUM
EÐA Á SELTJARNARNESI
ELDRI BORGARAR

Ásvallagata.
Falleg 95 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð
auk sér 10,0 fm geymslu í kjallara.
Íbúðin skiptist í forstofu/gang, eldhús,
rúmgóðar skiptanlegar stofur, 2 rúmgóð
herbergi og baðherbergi. Laus ﬂjótlega. Verð 22,9 millj.

Brúnaland- endaraðhús
Fallegt 209,0 fm endaraðhús að meðtöldum 22,2 fm bílskúr á þessum eftirsótta stað í
Fossvogi. Eignin er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt og skiptist m.a. í rúmgóða
og bjarta stofu, nýlega innréttað eldhús, hjónaherbergi með fataherbergi innaf og 3-4 barnaherbergi og nýlega innréttað baðherbergi auk gesta snyrtingar. Nýtt gler og gluggar að hluta.
Ræktuð lóð með timburverönd til suðurs og suðursvalir út af hjónaherbergi. Hiti í stéttum
fyrir framan hús. Nánari uppl. á skrifstofu.

Hverﬁsgata-Hafnarﬁrði
166,2 fm einbýlishús á þremur
hæðum í Hafnarﬁrði. Á aðalhæð
eru forstofa, hol, samliggjandi stofur
og eldhús auk nýlegrar sólstofu. Í
risi eru 3 herbergi og í kjallara eru
geymslur og þvottaherbergi. Falleg
lóð með timburverönd. Laust strax.
Verðtilboð.

Ögurás-Garðabæ.

Kambasel.

Glæsilegt 200,4 fm endaraðhús að meðt. 28,5 fm bílskúr. Eignin er innréttuð á vandaðan
og smekklegan hátt. Samliggjandi stofur og 4 herbergi. Aukin lofthæð er í nánast öllu húsinu. Stór verönd til suðvesturs. Ath. skipti á einbýlishúsi í sama hverﬁ. Verð 58,9 millj.

195,6 fm raðhús á þremur hæðum
auk 23,1 fm bílskúrs. Húsið er
vel skipulagt og skiptist m.a. í 5
svefnherbergi, nýlega endurnýjað
baðherbergi, stórar samliggjandi stofur, rúmgott eldhús og sjónvarpshol
í risi. Suðursvalir og stór verönd til
suðurs. Hús nýlega málað að utan.
<B>Stutt í skóla og leikskóla. ÖLL
SKIPTI KOMA TIL GREINA. Verð
45,9 millj.

Sunnubraut-Kópavogi. Einbýli á sjávarlóð

Miðbraut-Seltjarnarnesi. Efri sérhæð.

209,5 fm einlyft einbýlishús á sjávarlóð á móti suðri í vesturbæ Kópavogs. Húsið var allt
endurnýjað árið 1989 á vandaðan og smekklegan hátt, m.a. allar innréttingar, gólfefni,
allt gler og hluti glugga og raﬂagnir. Stórar stofur með gólfsíðum gluggum og 3 herbergi.
Skjólgóð og ræktuð lóð með miklum veröndum. Verð 89,0 millj.

Efstilundur -Garðabæ.
195,5 fm mikið endurnýjað einbýlishús að meðt. bílskúr vel staðsett við opið svæði. Eldhús
með nýrri innréttingu og tækjum, stórt hol/sjónvarpshol, rúmgóðar stofur og endurnýjað
þvottaherb. og baðherbergi. Ný gólfefni, ﬂísar og parket. Stór verönd með skjólveggjum og
heitum potti. Laust ﬂjótlega. Verð 49,9 millj.

Glæsileg 139,7 fm efri sérhæð ásamt
tvöf. jeppaskúr. Hæðin skiptist í
hol með miklum skápum, rúmgott
eldhús með nýrri innréttingu, bjartar
samliggjandi stofur, 3 góð herbergi
og baðherbergi. Flísalagðar svalir til
suðurs og vesturs. Glæsilegt útsýni
að Snæfellsjökli, Reykjanesi og til
sjávar.Ræktuð lóð með skjólgóðri
verönd. Verð 45,9 millj.

Miðleiti. 2ja herb.

Skólabraut- Seltj. 2ja herb.

Góð 81,9 fm íbúð á 3. hæð í þessu eftirsótta
lyftuhúsi fyrir 55 ára og eldri. Stórar og
skjólgóðar ﬂísalagðar svalit til suðurs.búðinni
fylgir sér stæði í upphitaðri bílageymslu,
hlutdeild í matsal, leikﬁmisal, gufubaði o.ﬂ.
Verð 31,9 millj.

Glæsileg 2ja herb. 74,2 fm íbúð á efstu hæð
(3. hæð) í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri auk
4,6 fm sér geymslu á hæðinni. Af svölum
og úr stofu er fallegt útsýni yﬁr borgina,
út á sjóinn og að Reykjanesi. Í húsinu er
rekin þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara af
Seltjarnarnesbæ. Laus til afh. strax. Verð
22,9 millj.

Fjarðarsel.

Krókamýri-Garðabæ.

Fallegt 240,4 fm endaraðhús að meðt. 62,5
fm sér 2ja herb. íbúð í kjallara og 26,2 fm
innbyggð bílskúrs. Húsið er tvær hæðir og
kjallari og skiptist m.a. í samliggjandi stofur,
sjónvarpsstofu, eldhús, 2 - 3 herb. auk
séríbúðar. Ræktuð lóð og hiti í innkeyrslu.
Arkitekt: Kjartan Sveinsson. Laust til afh.
strax. Verð 42,9 millj.

Fallegt og vel skipulagt 200 fm einbýlishús
með 24,2 fm innb. bílskúr. Fjögur rúmgóð
herbergi, björt stofa með arni, borðstofa,
eldhús með góðri borðaðstöðu og baðherbergi. Húsið stendur innst í lokuðum
botnlanga á rúmgóðri lóð. TILBOÐ
ÓSKAST.

Kjarrhólmi-Kópavogi. 3ja herb.

Álfheimar. 5 herb.

75,1 fm útsýnisíbúð auk sér geymslu í kj.
í góðu fjölbýli við Fossvogsdalinn. Íbúðin
er mikið endurnýjuð. Falleg hvít innrétting
og vönduð tæki í eldhúsi. Skápar í báðum
herbergjum. Þvottaherb. innan íbúðar.
Suðursvalir. Fallegt útsýni að Esjunni og
Fossvogsdalnum. Verð 18,9 millj.

Falleg íbúð á efstu hæð með rislofti í góðu
fjölbýli við opið svæði í Laugardalnum. 5
svefnherbergi. Þvottaaðst. í íbúð. Eignin er í
útleigu. Hagst. áhv. lán. Verð 26,9 millj.

Austurströnd-Seltjarnarnesi
Falleg 161 fm útsýnisíbúð á 8. hæð
(efstu) auk sér stæðis í lokaðri bílageymslu. Stórar stofur með útgangi
á svalir til norðausturs. Glæsilegt og
víðáttumikið útsýni. Sér geymsla í
kj. og sameiginl. þvottaherbergi á
hæðinni. ATH. LÆKKAÐ VERÐ. Verð
43,9 millj.

Laugateigur. 4ra herb.
4ra herb. risíbúð í góðu þríbýlishúsi við Laugateig. Íbúðin skiptist í anddyri, 3 svefnherbergi,
samliggjandi stofur. eldhús og baðherbergi.
Svalir út at stofu. Laus til afh. við kaupsamn.
Verð 16,5 millj.

Álfatún – Kópavogi. 4ra
herb.
Rúmgóð og vel skipulögð 107 fm íbúð á efstu
hæð að meðt. sér geymslu á jarðhæð í sex
íbúða húsi. Svalir meðfram allri íbúðinni til
suðurs. Útsýni yﬁr Fossvoginn og að Esjunni.
Sameigl. þvottaherb.á hæð Verð 24,9 millj.

Langalína-Sjálandi.
Garðabæ.
Hofgarðar-Seltjarnarnesi.
Vel staðsett og vel skipulagt 193,7 fm einbýlishús á þessum eftirsótta stað. Stór og björt stofa
með aukinni lofthæð, borðstofa, rúmgott eldhús, 3 herbergi og rúmgott baðherbergi. Mikil
lofthæð í bílskúr. Hús nýlega málað að utan. Skipti möguleg á minni eign á Seltjarnarnesi.
Verð 54,9 millj.

Glæsilegar 2ja - 6 herb. íbúðir sem
eru frá 82 fm upp í 182 fm. Vandaðar
sérsmíðaðar innréttingar frá Brúnás.
Sólbekkir og borðplötur úr granít.
Hitakerﬁ í gólfum. Stæði í bílageymslu
fylgir ﬂestum íbúðum.< Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og
Gunnars hf. Teikn. og nánari uppl.
á skrifstofu.Verðtilboð.

Framnesvegur.3ja herb.
Falleg 84,5 fm íbúð á 3. hæð, efstu, í 5 íbúða
steinhúsi. Góðar svalir í suðaustur út af stofu.
Fallegt útsýni úr herbergjum. Sameign nýlega
tekin í gegn. Sér bílastæði og stór garður
fylgir eigninni. SKIPTI Á STÆRRI EIGN
KOMA TIL GREINA.

Melalind-Kópavogi. 2ja
herb.
Mjög góð 98,6 fm íbúð á jarðhæð með
verönd til suðvestur. Svefnherbergi með
góðu skápaplássi. Þvottaaðstaða á baðherbergi og sér geymsla innan íbúðar. Skóli og
öll þjónusta í göngufæri. Verð 23,9 millj.

Skúlagata - til leigu.

Reykjavíkurvegur- Hafnarﬁrði. Nýjar íbúðir
Vel innréttaðar íbúðir í glæsilegu 5 hæða lyftuhúsi. Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum
og í eldhúsi fylgja uppþvottavél og ísskápur. Sér stæði er með hverri íbúð í lokaðri bílageymslu.
Afhengin er við kaupsamn. Möguleiki er að fá íbúðirnar leigðar.

Til leigu glæsilegar skrifstofuhæðir
í nýlegu lyftuhúsi á frábærum
útsýnisstað í miðborginni. Um er að
ræða hálfa 2. hæð, alla 3. hæð og alla
4. hæð hússins, samtals 1.132 fm að
stærð. Á 2. hæð er sameiginleg móttaka, 4 afstúkaðar skrifstofur og opið
vinnurými. Á 3. hæð eru 9 afstúkaðar
skrifstofur, móttaka, fundarherbergi
og opin vinnurými. Á 4. hæð er stór
salur með mikilli lofthæð sem nýttur
hefur verið sem fundarsalur og
mötuneyti með eldhúsi. Eignin getur
leigst í heilu lagi eða hlutum.

Galtalind-Kópavogi. 3ja
herb.
102,6 fm endaíbúð á jarðhæð með sérinngangi og gluggum á þrjá vegu. Flísalagðar
svalir til suðvesturs. Þvottaherb. innan íbúðar
og sér geymsla í kjallara. Fallegt útsýni til
vesturs úr stofu. Verð 25,9 millj.

Laugavegur. 2ja herb.
Falleg 42,2 fm íbúð á 1. hæð þ.m.t. sér
geymsla í kj. Íbúðin er nánast algjörlega
endurnýjuð m.a. gólfefni, innréttingar, raf- og
ofnalagnir. Laus strax. Verð 11,9 millj.

Skútuvogur - til leigu.
Til leigu 175 fm vörugeymsla á
götuhæð með góðri aðkomu og
innkeyrslu. Er í dag innréttað sem
skrifstofuhúsnæði, 3 rúmgóðir
salir, kafﬁaðstaða, tækjaherbergi og
salserni. Góð staðsetning og næg
bílastæði. Laust til afhendingar
strax.

17 júní torg-Sjálandi Garðabæ

Bergstaðastræti. 3ja herb.

Ásbúð-Garðabæ. 2ja herb.

Glæsilegt 66 íbúða fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ, ætlaðar fólki 50 ára og eldri. Um er að
ræða 2ja og 3ja herb. íbúðir frá um 74,0 fm upp í um 131,0 fm. Bílageymsla fylgir ﬂestum
íbúðum. Vandaðar innréttingar frá Brúnás og vönduð tæki. Húsið er klætt að utan að mestu
með litaðri álklæðningu. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikn. og
nánari uppl. á skrifstofu. Verðtilboð.

Vel skipulögð og björt íbúð á jarðhæð í
þríbýlishúsi á þessum frábæra stað í Þingholtunum. Endurnýjað baðherbergi og uppgerð
innrétting í eldhúsi. Hús nýlega málað og
viðgert að utan. Falleg ræktuð suðurlóð. Verð
23,9 millj.

Góð 66,1 fm íbúð á jarðhæð með sérinng.
og sér útiaðstöðu með timburverönd og
skjólveggjum. Þvottaherb.innan íbúðar.
Verð 16,0 millj.
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Sverrir Kristinsson, Guðmundur
framkvæmdastjóri, Sigurjónsson,
lögg. fasteignasali lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Stigahlíð - stór og mikil eign

Stórt og mikið 328,2 fm einbýlishús á þremur pöllum. Eignin skiptist í forstofu, stórt
hol, 6 svefnherb., 3 stofur, sjónvarpsst., eldhús, baðherbergi, þvottahús, gestasnyrtingu,
kyndiklefa, bílskúr og stóra geymslu. Húsið er klætt að utan. Garðurinn er með miklum
pöllum og gróðri, hannaður af Stanislas Bohic. V. 90,0 m. 4912

Barðastaðir - penthouse

Þorleifur St.
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson, Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali

Einbýli

Langagerði - einb. með aukaíbúð
Flott ca 280 fm einbýlis /tvíbýlishús á
mjög góðum stað við Langagerði í Reykjavík. Í húsinu eru í dag glæsilegt efri hæð
ásamt bílskúr og séríbúð 2ja herbergja
á neðri hæð með sérinngangi en einnig
er innangengt milli hæða. Góður bílskúr.
Sólskáli. Stór verönd með heitum potti
og sannkallaður skrúðgarður fyrir neðan
húsið. Skipti möguleg á ódýrari eign. V.
72,0 m. 4905

Glæsileg 270,9 fm penthouse íbúð með stórfenglegu útsýni. Tvöfaldur 64,0 fm bílskúr,
samtals 334,9 fm. Íbúðin er á tveimur hæðum. Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan hátt
og allar innréttingar 1. ﬂokks. Þrjár stofur, þrjár snyrtingar, tvö svefnherbergi, þrennar
svalir. V. 74,0 m. 4713
Jakasel - fallegt einbýli m. bílskúr.
Fallegt einbýlishús á 2.hæðum á mjög
góðum stað í Seljahverﬁ. Ekkert er byggt
fyrir austan húsið. Stendur ofarlega í
lokuðum botnlanga. Húsið er timburhús
samtalst 181,8 fm ásamt bílskúr sem er 39
fm. 4 svefnherbergi. 2 baðherb. Ræktuð
falleg lóð. Skipti möguleg á ódýrari eign.
4328

Blikastígur - Álftanes

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Hæðir

Kelduhvammur - efri hæð
Stór og rúmgóð 126,4 fm 4-5ra herbergja
efri hæð í þríbýli í Hvömmunum í Hafnarﬁrði. Möguleiki er á að hafa 4 svefnherbergi. Íbúðin er laus strax. V. 20,5 m. 4920

Norðurbrún - sérhæð með bílskúr.
Góð efri sérhæð ásamt bílskúr. Íbúðin
er skráð 130,5 fm og bílskúrinn 28,5 fm,
samtals 159 fm. Í dag eru svefnherbergin
tvö en voru ﬁmm, auðvelt er að breyta
sjónvarpstofu aftur í þrjú svefnherbergi. V.
35,0 m. 4909

Rauðalækur - efsta hæð - 4 svefnherb.
Góð 5 herbergja hæð á 3.hæð (efstu) í
góðu velstaðsettu húsi í Austurborginni.
4 svefnherb. Parket. Góðar svalir. Endurn.
ofnar og ofnalagnir. V. 25,5 m. 4894

Álfaheiði Kópavogi - með bílskúr.
Sérinng.
Góð 4ra-5 herbergja íbúð á 1.hæð í
klasahúsi ásamt bílskúr á frábærum stað í
suðurhlíðum Kópavogs. 151,3 fm samtals
m. bílskúr. Mjög góður útsýnisstaður. V.
30,9 m. 4849

Glæsilegt tvílyft 193,9 fm. einbýlishús þ.a. stakstæður 35,2 fm. bílskúr á stórri sjávarlóð
við Blikastíg með óviðjafnanlegu útsýni til allra átta.
V. 45,3 m. 4922

Strýtusel - sérlega glæsilegt hús
Langholtsvegur- Einbýli í rótgrónu
hverﬁ
Fallegt 182,4 fm steinsteypt einbýlishús
með fallegum garði. Húsið er á tveimur
hæðum og hefur töluvert verið endurnýjað. V. 39,5 m. 4870

Raðhús
Stórt og sérlega glæsilegt, mikið endurnýjað, samtals 304,9 fm einbýlishús sem er á
tveimur hæðum með tvöföldum 38,4 fm innbyggðum bílskúr. Húsið stendur innst
í botnlangagötu og er mikil reisn að aðkomu hússins. Húsið var teiknað af Kjartani
Sveinssyni arkitekt. Stór fallega gróin lóð. HÚS FYRIR VANDLÁTA. V. 85,0 m. 4911

4ra - 6 herbergja

Framnesvegur
Mikið endurnýjuð 3ja-4ra herbergja íbúð
sem er á tveimur hæðum. Sérinngangur.
Íbúðin er öll nýlega standsett. Eignin er
laus strax. V. 14,0 m. 4917

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

w w w. e i g n a m i d l u n . i s

3ja herbergja

Kringlan - með bílageymslu
Falleg velskipulögð ca 100 fm endaíbúð
á annari hæð í góðu velstaðsettu fjölbýli
ásamt stæði í bílageymslu. Örstutt í
Kringluna, háskóla og versló svo eitthvað
sé nefnt. Sérinngangur af svalagangi.
Yﬁrbyggðar svalir. V. 25,0 m. 4907

Langamýri - Garðabær
Sérlega falleg 86,9 fm þriggja herbergja
íbúð, auk geymslu sem er ekki inni í
fermt. íbúðar. Sérinngangur. Íbúðin er á
efri hæð og er með stórum vestur svölum.
Fallegur garður í góðri rækt umlykur húsið.

Úthlíð - Glæsileg íbúð.
Glæsileg 3ja herbergja risíbúð með einstaklega fallegu útsýni við Úthlíð í Reykjavík. Íbúðin er skráð 69,6 fm en samkvæmt
nýjum samþykktum eignaskiptasamningi
sem hefur ekki verið þinglýst er íbúðin
77,3 fm. V. 23,5 m.

Skipholt - 1.hæð - laus ﬂjótlega
Falleg talsvert endurnýjuð 3ja herb. íbúð á
1.hæð í vel staðsettu húsi. Parket. Endurn.
eldhús, bað, gólfefni og ﬂ. Áhv. ca 9,5 m.
Verð 19,0 millj. V. 19,0 m. 4848

2ja herbergja

Skipholt - falleg íbúð
Gullfalleg 58,7 m2 íbúð á 2.hæð í nýlega
viðgerðu og yﬁrförnu húsi steinsnar frá
Miðborginni. Sérbílastæði á baklóð hússins.
Húsinu var breytt úr atv.húsn. í íbúðir fyrir
nokkrum árum og því má segja að innréttingar, gólfefni, lagnir og ﬂeira sé nýtt(eða
nýlegt). Falleg sameign. V. 17,5 m. 4903

Álfaskeið - ný íbúð með útsýni
Árakur - raðhús í Garðabæ
Nútímaleg og falleg 2ja hæða funkis
raðhús sem byggð eru á skjólsælum stað
á Arnarneshæðinni. Húsin eru klætt ýmist
ﬂísum eða báraðri álklæðningu sem gefa
þeim nútímalegt útlit. Allur frágangur að
utan tryggir lágmarksviðhald. Verð frá 39,6
millj. tilbúin til innréttingar og fullbúin að
utan sem innan og með gólfefnum frá
51,6 millj. 4711

Grýtubakki - barnvænt hverﬁ
Rúmgóð fjögurra herbergja íbúð sem
skiptist í hol, þrjú herbergi, baðherbergi,
eldhús, borðstofu og stofu. Íbúðin þarfnast standsetningar. V. 15,9 m. 4915

Sérlega rúmgóð og björt fjögurra herbergja íbúð á annari hæð (efstu) í nýlegu fjórbýlishúsi í Hafnarﬁrði. Sérstæði í bílageymslu. Samkvæmt FMR er íbúðin sjálf 145,4 fm,
stúdíóherbergi á jarðhæð 17,3 fm, geymsla 13,9 fm samtals 176,6 fm. Glæsilegt útsýni
V. 36,0 m.

Flyðrugrandi- Stórar svalir með útsýni.
Góð og falleg 2ja herbergja 70,5 fm íbúð
á 3. hæð (1. hæð frá götu) eftirsóttum
stað í Vesturbænum með fallegu útsýni og
stórum svölum. Í kjallara er mjög góð sér
geymsla (sem er óskr. hjá FMR). Einnig er
í kjallara sameiginleg hjóla og vagnageymsla. V. 19,7 m. 4882

Seinakur - nýjar fullbúnar íbúðir. Til afhendingar ﬂjótlega !
Nýjar stórglæsilegar og vel hannaðar
íbúðir á frábærum stað á Arnarneshæðinni. Í íbúðunum eru stór og björt rými.
Húsin er aðeins tveggja hæða en þó með
lyftu. Undir þeim er vel hönnuð og lokuð
bílageymsla. Íbúðirnar eru afhentar án
gólfefna að mestu en þó eru gólf anddyris,
bað- og þvottaherb., ﬂísalögð. Fallegar
viðarinnréttingar og innihurðir í stíl. Haﬁð
samband við sölumenn okkar!
V. 26,9 - 34,9 m. 8188

Granaskjól - Glæsilegt raðhús
Glæsilegt 185,8 fm endaraðhús á eftirsóttum stað í Vesturbænum. Bílskúr. Þrjár
stofur, þrjú svefnherbergi. Risloft.Gróinn
og fallegur garður er við eignina. Hiti er
í bílaplani. Eignin er staðsett innanlega í
botnlanga. Falleg eign. V. 55,0 m. 4050

Tjarnarmýri - m. bílskýli - laus ﬂjótlega.
Mjög góð 4ra herb. endaíb. á 2. hæð í
vönduðu velstaðsettu litlu fjölb. ásamt
stæði í bílskýli. Sérþvottahús. Parket. Þrjú
svefnherb. Svalir. Frábær staðsetning. Laus
ﬂjótlega. V. 30,0 m. 4828

Skeljagrandi - góð íbúð.
Góð 56,2 fm íbúð með sérinngang af
svölum. Íbúðin er skráð 56,2 fm og stæði
í lokuðum bílakjallara 30,9 fm. Ca 8 fm
geymsla fylgir íbúðinni sem er óskráð hjá
fasteignaskrá ríkisins og því ekki innifalin
í fermetratölu íbúðar eins og venja er. V.
15,9 m. 4871

Nýbyggingar

Maltakur - örfáar íbúðir óseldar !
Stórglæsilegar og vel hannaðar 3ja herb.
íbúðir á frábærum stað á Arnarneshæðinni.
Í íbúðunum eru stór og björt rými.</B>
Svefnherbergi eru með innbyggðum
fataherbergjum og mörg með sér baðherbergjum. Sannkallaðar hjónasvítur.</B>
Góð herbergi og rúmgóðar stofur með
sambyggðu eldhúsi á móti suðri. Haﬁð
samband við sölumenn og bókið skoðun.
4660

Funafold - skipti möguleg
Vel staðsett tvílyft 172 fm endaraðhús
með innbyggðum 19,8 fm bílskúr á
fallegum útsýnisstað. SKIPTI Á EINNI EÐA
TVEIMUR ÍBÚÐUM KOMA TIL GREINA. V.
39,5 m. 4656

Laugarnesvegur - Hagstætt lán.
132,3 fm glæsileg endaíbúð með gluggum
til þriggja átta ásamt stæði í bílageymslu í
nýlegu og eftirsóttu húsi. Íbúðin er með
tvennum svölum Möguleiki er að yﬁrtaka
lán allt að 30 millj. með mjög hagstæðum
vöxtum. Eignaskipti á ódýrari eign mögulög V. 36,9 m. 6951

Glitvellir - fokhelt hús á fínu verði
Fokhelt, samtals 178,2 fm einbýlishús á
einni hæð á mjög góðum stað á Völlunum
í Hafnarﬁrði. Húsið stendur á 718,3 fm á
hornlóð. Húsið selst í núverandi ástandi.
Mjög hagstætt verð. V. 19,7 m. 4916
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LANGAGERÐI
Huggulegt einbýli í
Smáíbúðahverﬁnu,
195 fm
Stórglæsilegur garður
Stór bílskúr
Möguleiki á aukaíbúð
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LÎGGILTUR FASTEIGNASALI

Eigendur
atvinnuhúsnæðis!
Höfum öﬂuga fjárfesta á skrá
sem óska eftir atvinnuhúsnæði í
langtímaleigu til kaups.
Áhugasamir haﬁð samband
við Óskar R. Harðarson hdl. og
löggiltan fasteignasala.

V. 43,0 m
Einiteigur
Fokhelt parhús
Innbyggður bílskúr
Tilbúið að utan
Glæsilegt umhverﬁ

Reykjahlíð
2ja herbergja
Góð staðsetning
Hagstætt verð
Góð fyrstu kaup

v. 32,5 m.
Reykjavíkurvegur
Mjög falleg 3ja herb
Suðursvalir
Nýja Skerjaﬁrði
Nýlegt steinhús

v. 24,2 m.

Fróðengi
117 fm, 4ra herb.
Endaíbúð
Húsið nýmálað
Falleg íbúð
Frábært skipulag

v. 28,0 m.

Álfheimar
Falleg 4ra herbergja
Mikið útsýni
Efsta hæð
3 svefnherbergi

Hamraborg
2ja herbergja
Vinsælt hús
Opin bílgeymsla
3ja hæð - suðvestur svalir

v. 15,9 m.

Rúmgóð 2ja herbergja
Með bílskúr
Hagstæð lán
Laus ﬂjótlega
Fæst gegn yﬁrtöku

Nýjar 3ja, 4ra og 5 herb.
Glæsilegar íbúðir
Frábært útsýni
Lyfta og bílageymsla

Skipasund
4ra herb. efri hæð
Björt og falleg
Mikið endurnýjuð
Gott áhvílandi lán
Hafðu samband

v. 22,9 m.

URÐARÁS
Glæsilegt 220 fm einbýli
Vandaðar innréttingar
Frábær staðsetning
Heitur pottur og verönd
Vinsælt hverﬁ
Skipti koma til greina!

v. 65,0 m.

Gott einbýli
3 svefnherbergi
2 stofur
Uppgerð eign

v. 15,9 m.

Viðarás
Glæsilegt raðhús
4 svefnherbergi
Fallegur garður
Vel staðsett

v. 41,9 m.

Marargata
265 fm einbýli
Innst í botnlanga
Stór jeppabílskúr
Öll skipti skoðuð

v. 46,8 m.

v. 16,9 m.

v. 19,9 m.

Norðurgata
- Sigluﬁrði

v. 21,5 m.

Gerplustræti

Miðbæjaríbúð
Glæsileg eign
Algjörlega uppgerð
Vinsælt hverﬁ

Hlýleg 3ja herbergja
Sérinngangur
Vel umgengin
Góð staðsetning

v. 21,0 m.

Hrafnhólar

Bragagata

Svarthamrar

Engjasel
Góð 4ra herbergja
Nýlegt eldhús
Uppgert baðherbergi
Stæði í bílageymslu

v. 20,9 m.
Rekagrandi
Skemmtileg 3ja-4ra
Frábær staðsetning
Stutt í skóla
Góð íbúð
Íbúðin er á 2 hæðum

v. 23,8 m.
Fannafold
Góð 100 fm jarðhæð
Sérinngangur
Sólpallur og sérlóð.
Bílskúrsréttur

v. 24,9 m.

Laufengi
Falleg íbúð
4 herb á 2. hæð
Sér inngangur
Góð nýting
Gott verð

v. 22,9 m.

Básbryggja
205 fm endaraðhús
Bryggjuhverﬁ
Sjávarútsýni
Frábær staðsetning
Sólríkar svalir

v. 47,9 m.

Tjarnargata
90 fm íbúð í
miðbænum
3 svefnherbergi
Fyrir miðbæjarfólk

v. 23,5 m.
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Tíu góð ráð til að selja eignina þína!
1.
2.
3.

FREYJUGATA
Reisulegt einbýli
Funkishús
282 fm + 64 fm skúr
Góð aðkoma
Frábær staðsetning
Í Þingholtunum

Loftræstu íbúðina
Hafðu ljósin kveikt, allsstaðar
Hugaðu að aðkomu hússins. Hver eru
fyrstu viðbrögð kaupenda?
Hafðu forstofuna lausa við óþarfa hluti
Baðherbergið á að vera sérlega
snyrtilegt
Eldhúsið þarf að vera snyrtilegt, borð
og skápar hreinir
Fækkaðu persónulegum hlutum í stofu
Gólf þurfa að vera hrein
Hreinsaðu geymsluna og bílskúrinn
Síðast en ekki síst. Skráðu eignina
þína til sölu á Mikluborg!

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Starfsfólk Mikluborgar

v. 79,0 m
Ánaland

Norðurbakki

Álftamýri

Glæsilegt 390 fm
Vandað hús
Frábær staðsetning
Einstakur garður
Topphús á frábærum stað

2ja herbergja 60 fm
Hlýleg íbúð
108 Reykjavík
Gott hverﬁ

v. 110 m.
Urriðakvísl
Stórglæsilegt
Gríðarlegt útsýni
Tvær íbúðir
Tvöfaldur bílskúr

v. 15,5 m.

121 fm
Fullbúin íbúð
4ra herbergja
Glæsilegt útsýni
Lyftuhús og bílageymsla
Yﬁrbyggðar svalir

V. 33,5 m.
Langholtsvegur

Bæjarholt Laugarási
232 fm einbýlishús
Glæsilegt útsýni
Fokhelt
Einstakur byggðarkjarni
100 km frá Reykjavík
Frábært skipulag

Hlýleg 3ja herbergja
Stækkunarmöguleikar
Gott hverﬁ
Hagstætt áhvílandi lán,
ÍLS

v. 28,5 m.

Guðrúnargata
Stórglæsileg neðri hæð
Öll uppgerð að innan
Rétt við Kjarvalsstaði
Hagstæð áhvílandi lán
Laus strax

Hverafold
Stór 3ja herbergja
Endaíbúð
Gott skipulag
Fallegt útsýni
Stutt í þjónustu

v. 0,0 m.

Breiðvangur

Kögursel

Stór íbúð
4-5 herbergja á 1. hæð
Bílskúr
Gott hverﬁ
Skoðaðu þessa!

2ja hæða parhús
Velviðhaldið hús
Skjólsælt og gróið hverﬁ
Skipti koma til greina

v. 29,5 m.

Berjavellir
Stórglæsileg 3ja herb
Vönduð eign
Bílgeymsla
Áhvílandi 19,5

v. 21,5 m
Skeiðarvogur
2ja herbergja uppgerð
Vinsæll staður
Sérinngangur
Húsið lítur vel út að utan

v. 16,9 m.

Miðleiti
114,5 fm íbúð á 3. hæð
F. eldri borgara
Frábært skipulag
Svalir til suðurs
Stæði í bílageymslu

v. 39,0 m

Flétturimi
3ja herbergja
Fallegt hús
Stæði í bílageymslu
Góð stofa

v. 22,9 m.

Búðavað

v. 39,9 m.

Bústaðavegur
Góð 3ja-4ra herb
Sér inngangur
Fallegur garður
Laus ﬂjótlega

V. 21,0 m.
Langalína
Glæsileg 4ra herbergja
íbúð
Rétt við sjóströnd
Hágæða innréttingar
Vandað hús
Frábært hverﬁ

v. 35 m.

219 fm parhús
Utivistarperla
Tilbúið til innréttinga
Skipti skoðuð

V. 39,9 m.

Rauðavað
Stórglæsileg 4ra herb íbúð
Hagstæð áhvílandi lán
Vandaðar innréttingar
Stæði í bílageymslu
Fallegt hús

V. 31,6 m.

Rauðamýri
Nýtt fullbúið raðhús
4 góð herbergi
Gott skipulag
Sérlega vendað og fallegt
hús

v. 43,0 m.

7
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GARÐHÚSIN ERU KOMIN AFTUR
Ta k m a r k a ð m a g n – t r y g g ð u þ é r e i n t a k .
Einnig úr vals pallaefni á hagstæðu verði.

g
ha
Pallaefni á

Völundarhús.is hafa til sölu glæsileg gesta- og garðhús sem eru enn sterkbyggðari en áður.
Þetta eru bjálkahús frá 34 mm að þykkt og koma með tvöfaldri vatnslæsingu.

Sumartilboð á barnahúsum kr. 139.900,- /frí heimsending hvert á land sem er.

stæ

34 mm bjálki

ðu

verði

28 mm bjálki

VH/09- 04

www.volundarhus.is

GESTAHÚS 21m²

45 mm bjálki

GARÐHÚS 4,7-9,7m²

BARNAHÚS 2,1m²

44 mm bjálki

GESTAHÚS 15 m²

Vel valið fyrir húsið þitt
VH ehf · Heiðarbraut 3 · 250 Garður · Sími 864-2400

Búseti
Búsetihsf.
hsf.· •Skeifan
Skeifan19,
19,108
108Reykjavík
Reykjavík· •Sími:
Sími:520
5205785
5788· Fax:
• Fax:533
5335749
5749· •Veffang:
www.buseti.is
www.buseti.is
™

íbúðir:19.
Umsóknarfrestur
til 11. nóvember.
Lausar íbúðir Lausar
til úthlutunar
ágúst. Umsóknarfrestur
til og meðÚthlutun
18. ágúster 12. nóvember

Öryggi til framtíðar, frelsi þegar þér hentar
Staður

Íbúð nr.

Fm

Fj.herb Búseturéttur

Búseturéttur

203

69,0

2

1.148.156

862.867

48.163

Tekjumarkslán

Sem fyrst/samkl.

302
101

57,3
123,0

2
5

1.758.373
2.312.811

1.157.106
2.312.811

79.213
119.392

Alm.lán
Alm.lán

Byrjun des.
1. sept.

202

90,4

3

1.735.115

1.082.369

71.604

Tekjumarkslán

1. sept.

201
102
201
402
401
301
204
304
302

37,3
62,8
78,3
68,7
93,7
109,4
104,2
110,2
122,4

1
2
3
3
3
4
4
4
5

1.247.513
2.186.055
2.537.388
2.297.696
2.962.220
3.643.001
3.147.961
3.483.849
3.683.440

859.679
2.186.055
2.537.388
1.486.666
1.908.031
3.643.001
1.886.949
2.244.024
2.839.830

63.819
67.629
76.450
114.755
119.793
82.532
134.044
140.832
164.104

Alm.lán
Tekjumarkslán
Tekjumarkslán
Alm.lán
Alm.lán
Tekjumarkslán
Alm.lán
Alm.lán
Alm.lán

Strax
Skv. samkl.
Sem fyrst
Skv. samkl.
Skv. samkl.
Fljótlega
Sem fyrst
Skv. samkl.
Skv. samkl.

hámark

lágmark

Búsetugjald

Tegund láns

Afhending/losnar af ósk eiganda

Álftanes
Skólatún 1

Mosfellsbær
Bollatangi

Þverholt 15
Bollatangi 10

Hafnarfjörður
Miðholt 3

Reykjavík

Þverholt 13-15

Klapparstígur 20
Garðhús 8
Berjarimi 3
Klapparstígur 20
Kristnibraut 65
Garðhús 6*
Kirkjustétt 9
Kristnibraut 67
Bjallavað 7

Áður auglýst - tilboð óskast - fyrstu kemur fyrstur fær.
Staður

Íbúð nr.

Fm

Fj.herb Búseturéttur

Búsetugjald

Tegund láns

102

80,0

3

5.085.831

3.897.415

80.253

Alm.lán

Fljótlega

103
202
203

110,1
114,0
119,8

4
4
5

2.357.110
2.446.728
2.567.605

1.791.951
1.618.604
1.486.900

130.721
135.515
142.127

Alm.lán
Alm.lán
Alm.lán

Sem fyrst
Strax
Fljótlega

403
303

82,6
95,0

3
4

2.413.286
3.293.635

1.588.075
2.454.212

115.765
84.193

Alm.lán
Tekjumarkslán

Strax
1. sept.

102
101
301
406
301
201
301
202
304
203
403
404
202

51,0
92,7
90,6
93,7
118,1
119,8
118,1
99,0
109,8
110,4
110,8
110,7
121,7

2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5

1.751.513
2.801.294
2.864.216
2.962.220
3.590.266
3.590.266
3.590.266
2.994.204
3.147.961
3.490.172
3.502.818
3.499.656
3.683.440

1.133.272
2.159.721
1.844.905
1.908.031
2.773.207
2.767.996
2.774.249
1.794.784
1.886.949
2.248.096
2.256.242
2.254.205
2.839.830

79.047
125.793
115.855
119.793
158.226
160.057
158.226
127.372
140.283
141.175
141.579
141.569
145.559

Alm.lán
Alm.lán
Alm.lán
Alm.lán
Alm.lán
Alm.lán
Alm.lán
Alm.lán
Alm.lán
Alm.lán
Alm.lán
Alm.lán
Tekjumarkslán

Strax
Strax
Strax
Strax
Fljótlega
Strax/samkl.
1. nóv. eða samk.lag
Fljótlega
Fljótlega
Samkomulag
Strax
Samkomulag
Sem fyrst

hámark

Búseturéttur
lágmark

Afhending/losnar af ósk eiganda

Akranes
Berjarimi

Lerkigrund 7

Hafnarfjörður
Blikaás 19
Blikaás 19
Blikaás 19

Mosfellsbær
Þverholt 13
Miðholt 13*

Reykjavík
Klappastígur 20

Kristnibraut

Laugavegur 135
Bjallavað 7
Kristnibraut 65
Kristnibraut 67
Bjallavað 11
Bjallavað 7
Bjallavað 9
Kirkjustétt 7
Kirkjustétt 9
Kristnibraut 65
Kristnibraut 65
Kristnibraut 67
Bjallavað 7

Búsetifélagsins
hsf. ·ogSkeifan
Fyrirvari er um mögulegar
prentvillur og
og breytingar
á verði. Ofangreindir
taka mið af samþykktum
reglum.
Fyrirvari um mögulegar
prentvillur
breytingar
á verði.þættir
Ofangreindir
þættirfélagsins
takaogmið
af samþykktum
reglum.

Nýuppgerð
íbúð, fyrirvari
um endanlegar
19,*108
Reykjavík
· Sími:
520 tölur.
5785

www.buseti.is
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FASTEIGNASALAN

Blaðberinn
bíður
þín

Grensásvegi 13

Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

570 4800

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

SOGAVEGUR - PARHÚS Í BYGGINGU.

LJÓSAKUR RAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG, OG Á MORGUN FRÁ KL. 17:00 - 18:00 BÁÐA DAGANA.

Tvö 122 fm parhús á góðum stað í Smáíbúðarhverﬁnu í Raykjavík.
Húsin eru á byggingarstigi og seljast í núverandi ástandi. Eignirnar
eru tilbúnar til afhendingar. Verð 24,5 millj.

Eigum enn eftir fjögur af þessum glæsilegu 230 fm tveggja hæða raðhúsum með um 45 fm svölum. Eignirnar verða afhenntar tilbúnar til
innréttinga. Verð 38,2 millj. EIGNIRNAR ERU TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR.

...góðar
óðar
ðar fréttir fyrir um
umhverfið

Auglýsingasími
GRÝTUBAKKI

LAUGALIND MEÐ BÍLSKÚR

SPORHAMRAR MEÐ SÉRVERÖND

100 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli. Þrjú rúmgóð
herbergi og stor og björt stofa og borðstofa. Útgengt úr borðstofu
á suðvestursvalir. Góð sameign. Lóð er falleg og með leiktækjum.
ÍBÚÐIN ER LAUS. Verð 15,9 millj. Nánari uppl. gefur Sveinbjörn
sími 570-4800 / 892-2916

Glæsilega 127 fm 3ja herb. íbúð með bílskúr í fallegu fjölbýli. Tvö
rúmgóð herbergi og stór og björt stofa. Vestursvalir. Glæsilegar
innréttingar. Þvottahús innan íbúðar. Parket og ﬂísar á gólfum.
Stutt í alla þjónustu ma. skóla. Verð 28,9 millj.

Falleg 110 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð í fjölbýli. Tvö stór svefnherbergi. Stór og björt stofa þaðan sem útgengt er á sér suðvestur verönd. Fallegar innréttingar. Parket og ﬂísar á gólfum. Góð sameign.
ÍBÚÐIN GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA. Verð 24,9 millj.

BRÁVALLAGATA - 101

FLYÐRUGRANDI
3ja herbergja íbúð á 3. Hæð. Sameiginlegt saunabað á þakhæð.
Blokkin er í góðu standi að utan. Glæsilegur garður. Íbúðin er í eftirsóttu fjölbýlishúsi. Gæti hentað eldri borgurum vegna nálægðar
við þjónustumiðstöðina við Aﬂagranda. Góð staðsetning, stutt í
verslun, skóla, KR-völlinn o.ﬂ. Verð 19,9 m

GUNNARASBRAUT MEÐ BÍLSKÚR

Gimli kynnir sérlega fallega og bjarta 3 til 4ja herb. íbúð á 3. hæð
á þessum vinsæla stað í Vesturbænum. Eignin skiptist í tvær stofur
og tvö rúmgóð svefnherbergi. Linoleum dúkur og parket á gólfum.
Nýtt baðherbergi og eldhús mikið endurnýjað. Nýjir gluggar til
vesturs. Svalir. Sameign endurnýjuð. Vönduð og falleg eign.

– Mest lesið

Góð 83 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð í þríbýli ásamt 30 fm sérstæðum bílskúr. Tvær stórar og bjartar stofur og stórt svefnherbergi.
Parket og dúkur á gólfum. Góð sameing. Lóð falleg. Bíslkúr með
hita og rafmagni. Verð 19,8 millj.

TRAUST ÞJÓNUSTA Í 30 ÁR

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.
SAFAMÝRI
Rúmgóð íbúð, 63,9 fm., á 2. hæð í
góðu fjölbýlishúsi. Hol, stofa með
sv.svölum, svefnherb. m. innb. skáp.
Eldhús með ljósri innr., tengt f.
þvottavél. Góð sameign.
Verð: 14,5 millj.

MIÐVANGUR - HAFNARFJ.
Rúmgóð 2ja herbergja íbúð, 60,3
fm., á fyrstu hæð í fjölbýlishúsi við
Miðvang. Björt og vel skipulögð íbúð,
parket og ﬂísar á gólfum. Stórar suðursvalir. Húsið stendur innst í götunni, í
grónu umhverﬁ. Göngufæri í skóla og
alla þjónustu. Verð: Tilboð.

GRENIMELUR
Falleg 2ja herb. 64 fm mikið endurrn.
íb. í kj. í þríbýli. Eldh. með Ikea innr.
opið í stofu. Rúmg. svefnh. Baðh. ﬂísal.
baðk. Stór fatask. á gangi. Gólfefni
parket og ﬂísar. Sameiginl. þvottah.
Tvær geymslur. Rafm. endurnýjað í íb.
Verð 18,2 millj.

ÖLDUSLÓÐ - EFRI SÉRHÆÐ
Björt 4ra herb., 91,8 fm. sérhæð í
tvíbýlishúsi. Saml. skiptanlegar stofur,
rúmgott eldhús m/borðkrók, tvö
svefnherbergi, baðherb. endurnýjað að
hluta. Risloft yﬁr íb. þar sem er mögluleiki á að lyfta þaki . Sérinngangur.
Verð: 23,5 milj.

GULLSMÁRI - ELDRI BORGARAR
Mjög góð og björt 72 fm íbúð á 6.
hæð í lyftuhúsi fyrir eldri borgara.
Íb.skiptist í saml. stofur, svefnh. eldh.
vandað ﬂísalagt baðh. með þvottaaðst.
innaf. Góðar lokaðar suðursvalir.
Vandaðar innréttingar, eikarparket.
Stæði í bílhýsi fylgir. Húsið er samtengt
þjónustumiðstöð eldri borgara við
Gullsmára. Glæsilegt útsýni. Íbúðin er
laus strax. Verð 27 millj.

KLEPPSVEGUR - ELDRI BORGARAR
Falleg og björt 4ra herb. 102 fm. íb.
á 6. hæð, í eftirsóttu í lyftuhúsi fyrir
aldraða. Saml. stofa og borðstofa, yﬁrbygg. suðursvalir út af stofu, rúmgott
svefnherbergi, eldhús með borðrkók,
ﬂísalagt baðherbergi, tengt f. þvottavél.
Sérgeymsla í íbúð auk geymslu í sameign. Glæsilegt útsýni yﬁr Sundin.

FURUGRUND - 3JA HERB.
Góð 3ja herb. íb. á 1. hæð, með
aukaherbergi í kjallara. Góð stofa
með suðursvölum, 2 svefnherbergi.
elshú og baðherb. Gótt íbúðarherb,
í kjallara fylgir. Stutt í skóla og
þjónustu og fallegar gönguleiðir í
Fossvogsdalnum. Verð: 18, 9 millj.

FLYÐRUGRANDI
Erum með til sölu 3ja herbergja íbúð
í þessu eftirsótta fjölbýlishúsi. Íbúðin
skiptist í samliggjandi stofu og eldhús,
tvö svefnherbergi. Parket á gólfum.
Baðherbergi er ﬂísalagt að hluta.
Góð sameign. Húsið er í góðu standi.
Þessi íbúð hentar eldri borgurum vel
vegna nálæðgar við þjónustumiðst.
við Aﬂagranda. Verð: 21 millj.

GRANDAVEGUR M BÍLSKÚR
Mjög falleg 100 fm 4ra herbergja
endaíbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi
auk 22 fm bílskúrs. Góð stofa með
suðursvölum, stórt sjónvarpshol, 3
svefnherbergi. Rúmg. eldhús með
borðkrók. Parket á íbúð. Vandað
baðherbergi. Þvottahús í íbúð. Parket
á gólfum.VERÐ 31,8 MILLJ.

DUNHAGI
Góð 4ra herb. íbúð 108,3 fm á
1. hæð. Samliggjandi stofur, Tvö
svefnherb. Eldhús og baðherb..
Stutt í skóla, leikskóla, HÍ og alla
þjónustu. ÍBÚÐIN ER LAUS STRAX,
VERÐ 24,5 MILLJ.

NÝLENDUGATA
Mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð
í þríbýlishúsi. Sólpallur í bakgarði
reistur sl. sumar. Íbúð á góðum stað í
göngufæri við miðborgina. Hagstæð
áhvílandi langímalán geta fylgt.
Verð: 18.9 millj.

MOSGERÐI - HEIL HÚSEIGN
Höfum í sölu heila húseign, þ.e. hæð
með rými í kj. sem hefur verið nýtt
sem íbúð auk sér risíbúðar ásamt
einstaklingsíbúð í kj. Húsið er samtals
199,2 fm og er skráð sem tveir eignarhlutar. Möguleiki á bílskúr. Húsið er í
útleigu en er laust skv. samkomulagi.
Möguleiki á að selja hvorn eignarhluta
fyrir sig. Verð 57,5 millj.

BRÁVALLAGATA
Vorum að fá í einkasölu vel
skipulagða 3ja herb. 101 fm íbúð í
göngufæri frá miðborginni. Íbúðin
er á 3ju hæð og skiptist í stórt eldhús með borðkrók, hjónaherbergi
og barnaherbergi, stór stofa með
kamínu. Flísalagt baðherbergi.
Askparket á öðrum gólfum.
Verð: 28,2 millj.

GARÐASTRÆTI
Vorum að fá í sölu mjög fallega 3ja
herb. ibúð í steinhúsi við miðborgina. Íbúðin er 90 fm ásamt stóru
herbergi í risi sem ekki er talið í fm
stærð. Á hæðinni er rúmgóð stofa,
svefnherbergi eldhús og vandað
baðherb. Parket á gólfum. Austursvalir. Víðáttumikið útsýni. Frábær
staðsetning. Verð 26,5 millj.

KEILUGRANDI-ÞAKÍBÚÐ
Mjög góð 4ra herb. íb. 140,8 fm á
fjórðu hæð + ris í góðu fjölbýli ásamt
stæði í bílag. Sjónvarpshol opið í
saml. stofu og borðst. Gott eldh. með
viðarinnr. Tvö svefnherbergi á hæð.
Baðherb. með baðkeri og sturtuklefa,
tengi fyrir þvottavél. Í risi er hjónaherbergi. Vinnurými. Flísar á gólﬁ. Sam.
þvottah. í kj. Sérgeymsla.Óskað er
eftir tilboðum í eignina

EFSTALEITI 12 - ELDRI BORGARAR
Höfum í sölu eina af þessum eftirsóttu íbúðum í glæsilegu fjölbýlishúsi fyrir eldri borgara - Breiðabliki.
Íbúðin er 127,5 fm auk geymslu og bílastæðis í kjallara. Íbúðin skiptist í rúmgóðar stofur með suðurvestursvölum, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherb. o.ﬂ. Glæsilegt útsýni. Sameign er óvenju mikil, m.a.
sundlaug, saunabað, veislusalur o.ﬂ. Lyfta, mynddyrasími, húsvörður. Stutt í alla verzlun og þjónustu.
Verð: Tilboð.

DRÁPUHLÍÐ 44 - OPIÐ HÚS
TIL SÖLU EÐA LEIGU<B> Mjög góð 5 herbergja, 117 fm., neðri sérhæð. Forstofa, forstofuherbergi,
hol, bjartar samliggjandi stofur, eldhús með nýlegri innréttingu, hjónaherbergi og barnaherbergi með
skápum. Baðherbergi er ﬂísalagt í hólf og gólf. Eikarparket Göngufæri í leik-grunn- og framhaldsskóla.
ÍBÚÐIN ER SÝND Í DAG, MÁNUDAG MILLI KL. 17 OG 19. VERÐ 32 MILLJ.
OPIÐ HÚS Í DAG Í DRÁPUHLÍÐ 44 - NEÐRI SÉRHÆÐ

UNNARSTÍGUR - HEIL HÚSEIGN
Fallegt eldra steinhús, samtals að gólfﬂeti 263
fm auk 23 fm bílskúrs. Húsið skiptist þannig:
Á hæðinni eru stórar stofur, glæsilegt eldhús,
svefnherbergi og bað. 2 herbergi og þvottahús í
kjallara. 2ja herb. séríbúð í kjallara og 56 fm íbúð
er í risi. Húsið er talsvert endurnýjað bæði að
utan og innan. Skipti möguleg á minni fasteign.

ÞINGHÓLSBRAUT SÉRHÆÐ M BÍLSKÚR
Vorum að fá í sölu bjarta 166 fm 5 herb. efri
sérhæð á fallegum útsýnistað. Stór stofa með 35
fm suðvestursvölum útaf. Elhús, með þvottahúsi
innaf. 4 svefnherbergi. Baðherbergi og gestanyrting nýendurnýjað. 22 fm nnbyggður bílskúr
fylgir. Skipti á minni eign í sama hverﬁ möguleg.
VERÐ 35,5 MILLJ.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

Allar eignir á
fasteignir.is
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Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Vélarvana VW Póló, árg 2000, ekinn 75
þús, sjálfsk, ný heilsársdekk, 2 umgangar af felgum, vel með farinn. Tilboð
óskast. Uppl i sima 862-9058

Málarar
Gröfuþjónusta Auberts.

Þarfnast lagfæringar,Pajero Disel 2,8 95
model til sölu, nýj kúpling og tímareim
nýjar bremsuskálar en vantar Hedd.
verð 100,000.

Bílar óskast
Óska e.að kaupa til niðurrifs gamla
Peugeot, Daewoo og Merced.Benz bíla.
Nánari uppl.í s. 661 2222.

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

Til sölu FIAT FR20B árg 89 sími 899
2058.

Allar stærðir af gröfum með
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum grjótkanta og útvegum
holtagrjót og allt fyllingarefni,
jöfnum lóðir, gröfum grunna.
Einnig endurnnýjun á drenn og
klóaklögnum.
Sími 892 1663.

Lekur þakið ?

Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum.
Uppl. í s. 659 3598.
Gamalgróin trésmiðja geetur bætt við
sig verkefnum, erum sérhæfðir í smíði
og ísetningum á gluggum og hurðum,
ásamt almennri trésmiði. Uppl. í s.
660 3533.

Bílaþjónusta

25-150 ÞÚSUND

Tek að mér viðhaldsverkefni stór sem
smá, mikil reynsla og sanngjarnt verð.
Óli smiður 698 9608.

Óska eftir að kaupa bíl sem greiðist með fasteignatryggðu skuldabréfi.
Uppl. í s. 615 3542.

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

Óska eftir bíl fyrir 25-150 þúsund. Sími
899-9000.

BMW X3 3.0 L 06/2005 ek 67 þ.km
leður, 18“ felgur ofl flottur jepplingur,
verð 3.5 ákv 3.2

Húsaviðgerðir

Skiptum um rennur og bárujárn á
þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í
s. 659 3598.

Húsaviðhald!

Pípulagnir

Jeppar

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

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

Búslóðaflutningar

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315.

Stífluþjónusta

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

Varahlutir
ÓDÝR -2.8 diesel ssk.

Pajero diesel ‘97 2.8 ssk. 7 manna.
Crus control, stillanleg fjöðrun, krókur.
S. 891 9847.

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

Tölvur

Húsaviðhald

555 6666

VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4.
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe,
I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis,
Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto.
Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC
Galant, Pajero. Citroen Berlingo.
Daihatsu Terios. Peugot 206. Man
26530 árg.’05. og margt fleira. Kaupum
bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615
0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

TILBOÐSDAGAR á
VESPUM

verð frá 195.000 kr með skráningu full
búð af frábærum og góðum Vespum
sjáið fleyri tegundir á www.sportx.is

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri
Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta
á staðnum
www.sportx.is

Toyota Corolla Touring. Ek. 164.
Góður bíll í toppstandi. V. 480.000. S:
8633993
EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.

Vörubílar

Bílapartar ehf
S. 587 7659.

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

Fagþjónusta - Allt á
einum stað

Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir
menn, snör handtök. Sælugarðar s.
824 1238.

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.

Tölvuviðgerðir
- vírushreinsanir Gagnabjörgun

Netpartar-Partasala S.
772 6010

Geri við allar tegundir. 15 ára reynsla
og microsoft vottun.Ríkharður - Miðnet
ehf - S. 6152000

Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla! www.
netpartar.is

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735
Baldvin

VW, Skoda S. 534 1045

Varahlutir í VW og Skoda bíla. Kaupum
bíla til niðurrifs. Bílabúið, Suðurhella
10, Hfj.

Nudd
TANTRIC WHOLE BODY MASSAGE IN
DOWN TOWN ANY TIME 8698602

NUDD

Til sölu MAN 32-361 árg 88 með tjónað
hús krani palfinger 45 tonnmetra sími
899 2058.
Hobby 650 UFF Excelcior (271951)
6/2006, 2ja öxla hús, leður, hringsófi
og stillanlegt borð í miðju, eldavél, stórt
og gott hjónarúm í enda hússins. Ásett
verð 3.190 þús. TILBOÐ 2.850 þús !

MAN 8.153 árg. ‘97 Nýsk. bíll í góðu
ástandi. Burðargeta um 3000kg
Vörulyfta 1500kg með fjarstýringu,
bakkmyndavél. Til sýnis og sölu hjá
KHG Þjónustunni ehf Eirhöfða 14, 110
Reykjavík. S. 587 5452 & 896 0735.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss
Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.

Bílar til sölu

LUXURY WHOLE BODY MASSAGE IN
DOWN TOWN ANY TIME 8476555

Veislusalir
Leigjum veislusal, með eða án veitinga.
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

Hreingerningar

Húsbílar
Bílvél óskast !!! Óska eftir að kaupa vél
í Peugeot Boxer húsbíl árg. 1995 - 2,5
TURBO DIESEL. Upplýsingar í síma 8614384 og 892-1150

Fellihýsi

Subaru Legacy árg. ‘98 Wagon 2.0L
bensín. Ek. 230þ. V. 295þ. S. 846
9285.

Whole body massage. S. 841 8529.

Bókhald
Bókhald, skattamál, laun, stofnun fyrirtækja, ofl. Vönduð vinna, hagstætt verð.
s. 892 5784
Þarf að kæra álagninguna ?? Framtöl,
bókhald, VSK uppgjör, stofnun EHF o.fl.
S 517-3977 framtalvisir.is
Bókhald, skattskil, skattframtöl, fjármálaþj., stofnun félaga. SMCO-reikningshald og ráðgjöf. S. 866 1605.

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

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

Caelum verktakar
Reykjavík og nágrenni
Hellulagnir, þökulagnir, klóaklagnir, drenlagnir, múrviðgerðir, flísalagnir og allt því tengt,
berum á sólpalla, garðúðun,
grassláttur og margt margt fl.
Fagleg og góð þjónusta. Tökum
að okkur stór og smá verk.
Tilboð að kostnaðarlausu.
Uppl. í síma 820 8888.

Fjármál

A-liner fellihýsi, árg. ‘04, með hörðum hliðum. Uppl. í s. 893 7174,
Guðmundur.

Vinnuvélar
Garðyrkja
Tökum að okkur alla almenna umhirðu
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577
4444 & 892 9999.

Sumarklippingar!

290.000

Daewoo Nubira 11/99 ekin 102 Þ. sjálfskiptur station nýsk.10 verð 290.000
uppl. í síma 893 5400

Til sölu CAT jarðýta fjarki árg 73 ný belti
sími 899 2058.

Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. S.
848 1723.

Greiðsluaðlögun,
fjármálaráðgjöf,
skattamál, stofnun fyrirtækja atozatoz.
is s. 588 4545.

Óskum eftir góðum smið til að hafa
yfirumsjón með viðgerð á þaki. S. 897
0971, María.

Spádómar
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MÁNUDAGUR 10. ágúst 2009
Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklippur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla

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

Fæðubótarefni

Tölvur

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osaismennt.
is

Er tölvan biluð?

Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla,
100% ánægja. Magnús 695 2095.

Til sölu

Nudd

STUBBASTANDAR

Bæði standar og á vegg. Standur ehf.
S. 842 2535.

Heilsunudd 45 mín. Kr. 3.500.-slökunarnudd,svæðanudd, Ayur Veda,
hunangsnudd, heitsteina- og jurtanudd, sogskálanudd, allskyns snyrting
og fleira. Ekkert sex nudd, NO erotic
massage. Opið frá 12-18. Pantanir í S.
445 5000.

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í
símum 660 0230 og 561 1122.

Classical relaxing massage for everybody!!Goodbye cellulite programm. s
.8683034

Tantric Massage of
Sacred touch

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

Mikið úrval af saltkristal lömpum og
kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4.
græn gata Kópavogi. Sími 517-8060
www.ditto.is
Mbox2 digidesign til sölu! Lítið sem ekkert notað. Tilboð óskast S: 8655994
Skjalaskápar á braut til sölu. Stæðan
er 380cm x 210 x 105 cm. samt. 50m
hillupláss. upl. 847-2464
Rafmagnstúpa frá Rafhitun. Árgerð 05.
Með neysluvatnsspíral og fylgihlutum.
18kW. Uppl. í síma 8985524

Óska eftir byggingarefni. Gips, stoðir,
þakull, þakdúk o.fl. Uppl. bjarnimbinternet.is eða 896 6766.

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is
Mér finnst Herbalife vera best. Ótrúlegur
árangur, Hjálpumst að. Sólrún Ósk s:
891 9883 www.heilsufrettir.is/solosk.
Nýtt líf, betra líf með Herbalíf. Svo
miklu meira en bara sjeikar! valdis.
topdiet.is S:694 5480 Valdís.
Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

Auglýsingasími

smidaland.is

Viðgerðir

VANTAR ÞÉR PENING? Ertu með gullskartgrip, gullpening eða annað úr gulli
sem þú vilt selja? Komdu til okkar á
Laugarvegur 76 og þáðu gott staðgreiðsluverð.Uppl.695-2804
Verslunarborð (búðarborð) óskast
keypt strax og málið á því þarf að vera
1,50 á lengd, 80 cm á breidd og 90 cm
á hæð. Uppl. s: 897-7147.

Hljóðfæri

Dúndurtilboð!

Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.pakkinn með poka, strengjasett og
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá
kr. 34.900 Hljómborð frá kr. 8.900
Trommusett kr. 69.900 með öllu.
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125
www.gitarinn.is.

Stórlaxar og mikil veiði. Laus veiðileyfi
í Hafralónsá í Þistilfirði mikil veiði síðustu daga. upplýsingar veitta í netfangi
larussela.is
Laxa- og silungamaðkar til sölu.
Laxamaðkur 30 kr. Silungamaðkar 25
kr. Uppl. í síma 557 4559 & 893 4659.

Kaupi gull !

Kaupi gull!

Búslóð til sölu v/ flutninga. Þvottav.,
þurrkari, ísskápur og frystikista. Sófasett,
tölvub. og hillusamst. Frekari uppl. í S.
891 9601 / 696 7069.

Fyrir veiðimenn
Námskeið

Verslun

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Trúlofunarhringir, úr, keðjur og almennt
skart. Borga góðan pening! S. 615 4223
/ vidirvodafone.is

Heilsuvörur

Krossviður, timbur, mótaborð, kambstál, gips og fl. uppl. í s: 840-7273 og
ulfurinn.is

Staðgreiðum gull, demanta og úr.

Ég Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari kaupi gull, gull
peninga og gull skartgripi af
fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi
allt gull, nýlegt, gamalt og illa
farið.
Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið í
Pósthússtræti 13,
Verið velkomin

Ýmislegt

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

Óskast keypt

Nýsmíði, viðhald, gluggar, sólpallar,
skálar, þakviðgerðir. Allt milli himins og
jarðar. S. 772 0040.

www.aksturinn.is S. 694
9515

NUDD - HEILSULIND
TILBOÐ KR. 3.500.-

Harðviður til húsabygginga. Sjá nánar á www.
vidur.is

Trésmíði

Ökukennsla

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

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Rafvirkjun

SIGLINGANÁMSKEIÐ

Skemmtilegt námskeið fyrir fullorðna.
Nánari uppl. s: 895 1551 www.brokey.is

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

Til bygginga

Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.

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

SIGLINGANÁMSKEIÐ

Skemmtilegt námskeið fyrir börn og
fullorðna. Nánari uppl. s: 895 1551
www.brokey.is

– Mest lesið

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

ENSKA fyrir BÖRN
ANGIELSKI dla Poloków
ICELANDIC

Level I: 4 weeks Md to Fr; 18-19:30,
st 31/8Level I: 4 weeks Md to Fr; 1011:30, st 31/8Level II: 4w Md to Frd
13-14:30 st. 31/8.Level II: 4w Md to Frd
13-14:30 st. 31/8Level II: 7w Md,Wd,
Frd 19:45-21:15 st. 31/8Level III: 4
weeks 19:45-21:15 start: 31/8.Level IV:
10w. Sat/Sun 14:-15:30; st 29/8ENSKA
f. börn: 2 vikur: 5-8 ára: Md-Fös 16:3017:30. 9-12 ára; 17:45-18:45: byrjar17/8.
ANGIELSKI dla POLOKÓW: Level I: 4
weeks; Md to-Fr;18-19:30, Level II: 4
w;19:45-21:15. start 31/8, 28/9: Ármúli
5, s.5881169. www.icetrans.is/ice

Húsnæði í boði

Akranes
Til leigu nýjar 2-4 herb. íbúðir
á hagstæðu verði. Íbúðirnar eru
með sérinngangi og eru lausar
nú þegar.
Uppl. í s. 587 1188

:jónusta

12

10. ágúst 2009 MÁNUDAGUR

A spacious room with sharing
kitchen and bathrooms at a
prime spot in the center of
Reykjavik. Close to supermarkets, cafés, restaurants, galleries,
a swimming pool and the
University.
For more info call 661-7000

Par með barn óska eftir 2 herb. íbuð
til leigu frá miðjum ágúst/byrjun september. Reglusemi og skilvísum greiðslum heitið. S. 8237056

2 stúlkur óska eftir 3herb íbúð í Rvk.
Reykl&reglus.
dadey88gmail.com
6914368
Fullorðinn reglumaður óskar eftir rúmgóðri 3 eða 4 herb. húsnæði í Rvík.
jjjjsimnet.is

Atvinnuhúsnæði

www.leiguherbergi.is
Gistiheimili /
Langtímaleiga
/ Guesthouse long term
rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 10 sjónvarpsst., þvottah.
Verð frá 35 þús. Dalshraun
HFJ og frá 45 þús. Funahöfða
RVK. Long term rent. Kitchen,
bathroom, 10SAT TV, laundry
room. Price from 35.000 ISK.
Dalshraun HFJ & 45.000 ISK.
Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Hamar ehf óskar eftir
undirverkökum,

par að norðan ó.e. íbúð nálagt HÍ. erum
með kött, skilvísar greiðslur s.8464870

Þrjár námsmeyjar leita sér að íbúð í
101. Verðhugmynd: 150.000kr. Allar
reyklausar og með meðmæli frá fyrri
leigusölum. Hafið samband við Unu í
síma 865-4416

Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði,
Kópavogi og nágrenni, www.lmh.issími
517-0150.

25 ára kk óskar eftir vinnu, er með
meirapróf (C, E). Unnið á traktor og
hjólagröfu. Tala góða ensku og smá
íslensku. S. 662 6123, Kamil.

Óska eftir verslunar-iðnaðarhúsnæði til
leigu á 100 þús. S. 6914060.
Gott 320 fm iðnaðarhúsnæði til leigu
á Smiðjuvegi. Hentar vel fyrir lager eða
heildsölu. Uppl. í síma 896 0551.

Hefur þú metnað og
áhuga til að veita góða
þjónustu?

Pizza Hut getur bætt við sig nokkrum
starfsmönnum í hlutastarf fyrir veturinn. Pizza Hut er fjölskyldu veitingastaður þar sem boðið er uppá fulla
þjónustu til borðs. Allir starfsmenn fá
góða þjálfun og þurfa að standast
alþjóðleg viðmið í þjónustu og viðmóti.
Hæfniskröfur: Þjónustulund, samviskusemi, reglusemi, hæfni í mannlegum
samskiptum Lágmarksaldur er 18 ára,
Góð tök á íslensku er skilyrði. Umsóknir
sendist á www.pizzahut.is.

Keiluhöllin
Óskar eftir vaktstjórum í fullt
starf. Vaktavinna. Aðeins 25 ára
og eldri koma til greina.
Uppl. í s. 617 2929

geymslur.com

Til leigu á 2. hæð við Ármúla
þrjú góð skrifstofuherbergi
þar af tvö samliggjandi.
Sameiginleg kaffistofa.
Aðgangur að fundarherbergi
sé þess óskað. Á hæðinni eru
nokkur fyrirtæki með aðsetur.
Höfum einnig til leigu rúmgott
einbýlishús á góðum stað á
Kjalarnesi, Reykjavík.
Upplýsingar hjá Ernu í 8924717 eða Guðmundi 865-3022.

Múrarar. 5 hæða hús sem þarf að
yfirvara og steina viðgerðir. gunnijhotmail.com
Vantar fólk til humarvinnslu Vantar fólk
í humarvinnslu nú í 1-2 mánuði í
Atlantshumar ehf. í Þorlákshöfn. Felst
aðallega í pökkun á humri í einstaklingsbónus. Upplýsingar hjá verkstjóra:
Gísli í 692 2956 eða Valur í 868 1895.

Gisting
Vikugisting í glæsilegum hótelíbúðum
í Hafnarfirði. Allur húsbúnaður, nettenging, sjónvarp, eldunar- og þvottaaðstaða, 2- 6 í íbúð, verð: 45-90 þús. á
viku. Uppl. í síma 899 7004.

GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN
FRÁBÆRT VERÐ!

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá
miðbænum. Verð 950 dkr nóttin fyrir
3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 8918612, +45 27111038, www.stracta.com
eða annaliljastracta.com.

Leigjendur, takið eftir!

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

Súfistinn bókakaffi
Iðuhúsinu Lækjargötu
2 A Rvk. Og Súfistinn
Hafnarfirði
Laus eru til umsóknar 100 %
störf við afgreiðslu og þjónustu, einnig hlutastarf í boði á
báðum stöðum.
Umsóknareyðublöð liggja
frammi á kaffihúsum
Súfistans. Einnig má sækja um
störfin á job.is

Atvinna í boði

3 herb. íbúð við Kirkjuteig. 80fm. 115þ.
Langtímaleiga. Laus 1 sept. s. 698
3105

Húsnæði óskast
Óska eftir 4-5 herb íbúð í hlíðunum.
Get lagt fram meðmæli, heitið öruggum greiðslum og góðri umgengni. Sími
698 2947.

Sandholt Laugavegi
og Hverafold
Vantar duglegt og ábyggilegt fólk í störf
við afgreiðslu ofl. sem fyrst. Uppl. í s.
659 3439 Lísa.
Litli klettur óskar eftir starfsmönnum í
vinnu við steinsögun og kjarnaborun.
Reynsla skilyrði. Baldur s: 699-0355
Vélstjóra vantar frá næstu mánaðarmótum á Gullhólma SH201 sem gerður er út
frá Stykkishólmi til línuveiða. Vélarstærð
1038 kw. Uppl. í s. 892 7171

Rektu þinn eigin
veitingarstað

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

Vel búinn take-out veitingast í Kópav.
selst ódýrt. Uppl. halldor74hotmail.
com

Til leigu - laus strax

Herbergi til leigu á frábærum stað í
bænum, afnot af fallegu eldhúsi, 2
baðherb. og þvottavél, nettenging. Er
laus strax, uppl í s. 863 3328 & 846
0408. Arnar.

Veitingahús í miðbænum óskar eftir að
ráða starfsfólk í sal. Fullt starf og hlutastarf í boði. Uppl. í s. 896 5027 milli kl.
14-18 næstu daga.

oska eftir verkamani í almena múrvinnu
þarf að geta byrjað strax. s 8972681.

Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 2074.

– Mest lesið

góður og traustur vinnustaður getur
bætt við sig starfsmann í 75% starf í
afgreiðslu. Unnið er í vaktavinnu og
aðra hverja helgi.Mjög góð íslenskukunnátta er áskilin og 18 ára aldurstakmark. Eru mannleg samskipti, heiðarleiki og dugnaður þínir styrkleikar?
Sæktu um á umsokn.foodco.is

Ruby tuesday Skipholti óskar eftir
starfsmanni í eldhús. Kvöld og helgarvinna/hlutastarf. Upplýsingar gefur
Haukur á staðnum.

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

www.buslodageymsla.is

Ármúli Skrifstofuhúsnæði
Einbýlishús - Kjalarnesi

Símaþjónusta
Spjalldömur

Djörf samskipti

Sexychat.is er framtíðin í djörfum samskiptum á Íslandi. Hvernig samskipta
leitar þú? Hvaða aðferð vilt þú nota
til samskipta á netinu? Kynntu þér
smekklegan og spennandi vef á slóðinni Sexychat.is

American Style í
Dalshrauni

www.geymslaeitt.is

20feta Frystigámur óskast

Einkamál

S. 908 6666 & 908 2000. Opið
þegar þér hentar

Geymsluhúsnæði

Óska eftir að kaupa 20 feta frystigám í
góðu lagi. Uppl. í s. 862-2005

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

Auglýsingasími

2 skrifstofurými ca. 12 fm, með aðgengi
að öllu t.d WC, neti, prentara, kaffiaðstöðu. Uppl. fást hjá Stefáni í s. 844
5167 eða e.stefanadakris.is

Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð.
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald,
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S:
564-6500

Hamar ehf er fyrirtæki á sviði
málmiðnaðar, vegna mikilla
umsvifa óskum við eftir að ráð
Rafsuðumenn til starfa tímabundið.
Upplýsingar veitir Kári Pálsson
í síma 6603600 kari@hamar.
is eða Sigurður K. Lárusson í
síma 6603613 siggil@hamar.is

Starfsfólk fra Lettlandi óskar eftir vinnu
á Islandi: smiðir, verkamenn, bilstjórar,
fiskvinnuslufólk o.fl. S.8457158

Vandaður og traustur hársnyrtir óskast. Uppl. S: 8687217.Linda Hárrétt
Núpalind

Hamar ehf óskar eftir
starfsmönnum,
Hamar ehf er fyrirtæki á sviði
málmiðnaðar, vegna mikilla
umsvifa óskum við eftir að ráð
til starfa vélvirkja, plötusmiði,
rennismiði og rafsuðumenn.
Upplýsingar veitir Kári Pálsson
í síma 6603600 kari@hamar.
is eða Sigurður K. Lárusson í
síma 6603613 siggil@hamar.is

Vanir smiðir óskast í innanhússfrágang.
Uppl. sendist á: johannadakris.is
Ertu dugleg/ur, stundvís, heiðarleg/ur
og langar þig að vinna? Pizzabakari,
uppvaskari, veitingastjóri o.fl.: http://
umsokn.foodco.is

Atvinna óskast
Hárgreiðslumeistari
óskar
eftir
að leigja stól á sanngjörnu verði á
Höfuðborgarsvæðinu. s: 6980874

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

Atvinna

Fréttastofa Stöðvar 2 leitar að fréttamönnum til aﬂeysinga allt árið.
Einnig vantar fréttamenn til aﬂeysinga í sumar.
Umsækjendur þurfa:
- að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi og brennandi áhuga
á málefnum líðandi stundar
- að hafa gott vald á íslenskri tungu
- að vera öruggir í framkomu
- að vera færir í mannlegum samskiptum
- að geta unnið undir álagi
Reynsla af fréttamennsku er æskileg en ekki skilyrði.
Vinsamlegast sendið inn umsókn gegnum vef
www.365midlar.is - Um 365 – Störf hjá 365 – Fréttamenn
365 er öflugasta fjölmiðlafyrirtækið á íslenskum markaði.
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Að vera eins og maður (eða kona) er

É

g er ótrúlega hrifnæm og oft þarf ekki
mikið til þess að ég felli tár yfir hinum
ýmsu hlutum – bókum, tónlist, bíómyndum, fótboltaleikjum, og mörgu fleiru.
Eiginlega græt ég mun oftar yfir því
hvað hlutir eru fallegir og hjartnæmir en yfir sorglegum hlutum.
Eitt af því sem grætir mig árlega
er Gay Pride. Í því tilviki er bæði
hægt að fella tár af gleði og sorg.
Gleðin felst að sjálfsögðu í því
hvað Íslendingar geta þrátt fyrir
allt verið þroskaðir og góðir, upp
til hópa allavega. Það að við getum
haldið Gay Pride sem fjölskylduhátíð
alls kyns fólks, sama hverrar kynhneigðar það er, er frábært. Hátíðin hér á landi er samt áfram góð
áminning um það að hér á enn eftir
að gera mikið. Til dæmis á hiklaust að breyta hjúskaparlögum á

NOKKUR ORÐ
Þórunn
Elísabet
Bogadóttir

Íslandi, og ég trúi ekki öðru en að sú ríkisstjórn sem nú er við völd sé sammála mér
um það. En það er fleira sem við þurfum að
muna, og ekki bara á þessum degi.
Sorgin felst í því að víðs vegar um
heiminn fara svona göngur ekki fram
í gleði eins og hér. Þær eru haldnar
í skugga óréttlætisins sem samkynhneigðir eru beittir, og oft við mikið
mótlæti.
Það er samt fleira við daginn
sem grætir mig, því á þessum degi
fæ ég yfirleitt að heyra hið dásamlega lag „Ég er eins og ég er“. Textanum í laginu tekst yfirleitt að kalla
fram gæsahúð, og oftar en ekki
kemst ég við. Hvernig er ekki
hægt að vera sammála boðskapnum? Hvernig í ósköpunum er
hægt að vilja ekki leyfa fólki
að vera bara eins og það er?

■ Pondus

Gildir út ágúst 2009

Eftir Frode Øverli

Þú munt
heyra
lítinn
smell!

www.lyfja.is

Mjög
lítið.

Heyrðirðu
brothljóð?

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég er búin að gefast
upp á að reyna að ná
augnsambandi við þig.

Nú læt ég mér duga að
horfa í hnakkann á þér
þegar við tölum saman.
Þú afsakar...
augnsamband
er bara ekki
minn stíll.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Hlustaðu á
mig ropa
lotukerfið...

15% verðlækkun
LAMISIL ONCE

Þegar
vísindamenn
detta í það

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Vorhneta.

15% verðlækkun
VECTAVIR frunsuáburður

ÍSLENSKA SIA.IS LYF 46904 08/09

Plomp

■ Barnalán
Baðstu ekki
mömmu
um að færa
okkur popp?

– Lifið heil

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Jú. Það
er langt
síðan.

Og þú baðst hana um að
færa okkur djús áður en
þátturinn byrjaði.
Ég ætla að kíkja
hvað er að.

A-ha. Ég
sé vandamálið.

Hvað
er að?

ZZZ
Það hefur
slökknað
á móðurZ borðinu.
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> GAMAN MEÐ PITT
Leik- og söngkonan Juliette Lewis
segist hafa skemmt sér vel þegar
þau Brad Pitt áttu í ástarsambandi í byrjun tíunda áratugarins. „Þetta var yndislegur tími
í okkar lífi vegna þess að enginn vissi hver við vorum,“ sagði
Lewis, sem gefur út sína þriðju
plötu í lok ágúst.

folk@frettabladid.is

Trúlofast vampíru
Leikkonan Anna Paquin,
sem fer með hlutverk
Sookie í þáttunum True
Blood, hefur opinberað trúlofun sína og mótleikarans,
Stephens Moyer, sem fer
með hlutverk vampírunnar
Bill í sömu þáttum. Anna,
sem hlaut Óskarinn aðeins
ellefu ára gömul fyrir leik
sinn í kvikmyndinni The
Piano, kynntist Stephen
við gerð þáttanna. Stephen,
sem er tólf árum eldri en
Anna, á tvö börn frá fyrra
hjónabandi en sumir vilja
meina að Anna hafi verið
ástæðan fyrir því að hjónabandinu lauk.

TRÚLOFUÐ Anna og Stephen leika nokkuð sérstakt par í þáttunum

True Blood. Þau hafa nú opinberað trúlofun sína.

Rihanna
snýr aftur
Söngkonan Rihanna ætlar að
stíga aftur á svið í september í fyrsta sinn síðan fyrrverandi kærasti hennar, Chris
Brown, réðist á hana. Sex mánuðir eru liðnir frá árásinni og frá
þeim tíma hefur farið lítið fyrir
Rihönnu. Hún ætlar að syngja
lagið Run This Town í þætti Jays
Leno 14. september ásamt þeim
Kanye West og Jay-Z. Leikarinn Tom Cruise mun hugsanlega
verða á meðal gesta í þættinum.
Chris Brown játaði í júní að hafa
ráðist á Rihönnu og var hann
dæmdur í fimm ára skilorðsbundið fangelsi og til að starfa
í 180 daga við samfélagsþjónustu.

Þrykkt og saumuð Heima
„Við erum að gera hana algjörlega sjálfir í höndunum. Við erum að sauma á hana, þrykkja á hana,
klippa hana til og gera allt,“ segir Eilífur Örn Þrastarson, um plötu hans og Ólafs Páls Torfasonar,
Home. Saman eru þeir rappteymið O.N.E, Opee N
Eternal. „Við erum búnir að vera að vinna að þessari plötu í einhver tvö ár. Þessi titill kemur af því
að það skildu leiðir, við fórum til útlanda, fórum að
gera okkar eigin hluti. Ég fór í hljóðnám í Amsterdam og hann fór í viðskiptafræði, sem hann er að
klára núna. Svo, fyrir tveimur árum, komum við
báðir heim til landsins og í Vesturbæinn. Við byrjuðum að gera tónlist aftur því við fundum vinskapinn upp á nýtt. Við tókum hana upp heima, innblásturinn er þaðan.“
Seinasta plata O.N.E, One Day, kom út árið 2004
og vakti mikla lukku. Eilífur segir þá enn vera að
gera gamalt hiphop. „Nýja hiphop-ið er öðruvísi. það
er svolítið elektro, meira synþar og þetta, þetta er
meira gömul sömpl og mikið af „live“ hljóðfærum.
Við erum með píanóleikara, sellóleikara og kór í
einu laginu.“ Hann segir móttökurnar eftir hléið
góðar. „Fólk er ótrúlega ánægt með þetta og marg-

FÖNDRAÐ O.N.E-menn að föndra nýju plötuna, Home.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

ir hafa áhuga á að kaupa þessi handgerðu eintök.
Það eru engin tvö eintök eins, þau eru öll með mismunandi saumum og spreyi. Ég er búinn að vera
heima hjá mér í asiton-vímu með grímu að sauma og
þrykkja, það er búið að vera svolítið athyglisvert, en
mjög gaman.“ Hann segir hundrað eintök tilbúin nú
þegar en platan er seld á gogoyoko.com og kemur í
verslanir í vikunni.
- kbs

TÓNLISTIN ER VINNA TVÖ Berndsen einbeitir sér að plötunni í fríinu, auk þess að lesa
allan tölvupóstinn sem rignir inn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Myndbandið
elskað eða hatað
Davíð Berndsen hefur gert
allt vitlaust með myndbandinu við lagið hans,
Supertime. Myndin sýnir ungmenni draga blóði
atað fólk úr bílflaki og
dansa með það, henda í það
blóðpokum og annað miður
geðslegt sést, við ofurhresst
lag Berndsens.
„Fólk elskar eða hatar þetta myndband,“ segir Davíð. „Persónulega
hef ég fengið góð viðbrögð. Ég er
búinn að vera að drukkna í tölvupósti eftir þetta, í gegnum myspace
og facebook og þetta dót. Myndbandið var að koma á vefinn og
tæp 3000 manns eru búin að horfa
á það. Þetta stefnir í svaka „hitt“
enda ógeðslega flott myndband.“
Enn er ófyrirséð hvort sýningar á myndbandinu verða leyfðar
í sjónvarpi, en frumsýning var á
myndbandinu í Íslandi í dag. „Það
verður spennandi.“ Þangað til er
hægt að skoða það á youtube.

„Ég er í sumarfríi úr vinnunni,
þannig að núna hefst vinna tvö. Við
ætlum að gefa þetta út vonandi í
september og svo ætlum við að fara
að spila á einhverjum tónleikum.
Við erum sex manns sem skipum
þessa hljómsveit. Þetta er ekki eins
og í gamla daga. Þá voru menn bara
í einni hljómsveit en núna eru allir
í einhverjum fimm hljómsveitum.
Það er svo erfitt að halda æfingu,“
segir Davíð og hlær. „Trommarinn, hann er í Retro Stefson, Gylfi,
svo er Jón Elísson, hann er á píanó
og er líka að spila með Árstíðum.
Hrafnkell Gauti er reyndar bara að
spila með mér og Ragnar Árni sem
spilar á saxófón en svo heitir hann
Friðfinnur Sigurðsson sem spilar á
bassa, en hann er í Sometime og er
að gera sitt eigið líka.“
Myndband er í undirbúningi
fyrir titillag plötunnar, Lover in
the Dark, en það var tekið í Svíþjóð. „Ég var að fá það sent, gróft
klippt. Ég ætla að spara það svolítið, ætli það fari ekki í gang í enda
september. Það ætti að vera spennandi að sjá.“
kolbrun@frettabladid.is
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Frábær spennumynd með Harrison Ford og
Ray Liotta í aðalhlutverkum.
Harðsvíraðir glæpamenn nota sér neyð fólks
og örvæntingu til að komast yfir landamærin
til Bandaríkjanna.
Mögnuð mynd um hvað fólk leggur á sig...
með ófyrirséðum afleiðingum!

Heimir og Gulli
Bítið á Bylgjunni.

Ó.H.T., Rás 2

„Við erum að gera „sit-com“ þætti sem fjalla um
par sem flytur í Vogana, vill fá ró og næði og svona.
En það er svo mikið líf hérna og svolítið skrítnir
nágrannar sem þau lenda á og draga þau út í alls
konar dót,“ segir Sigurður Ingi Sigurðsson um grínþætti sem hann skrifar og leikstýrir, en hann er
nýútskrifaður úr Kvikmyndaskóla Íslands. Þættirnir ganga undir nafninu Dagdraumar. „Svo
flytur bróðir hennar til þeirra, hann er mjög skrítinn maður, hann er alltaf að koma þeim í algjöra
vitleysu. Þetta er svona í anda King of Queens og
Everybody Loves Raymond, en aðeins grófara og
líflegra.“
Þættirnir eru hugsað fyrir netið. Ekki er þó loku
fyrir það skotið að þeir komist í sjónvarp en Sigurður segir málið á viðkvæmu stigi. Tökur hefjast í
mánuðinum og standa fram í september en stefnt er
að því að sýningar hefjist með haustinu.
Hann leitar nú að aukaleikurum. „Ég er mikið til
að notast við besta fólkið úr kvikmyndaskólanum.
Ég er með Finna (Guðfinn Harðarson) leikara, Katrínu Bjarkadóttur og Hauk Þorsteinsson. Við ætlum
að taka þetta upp í Vogunum, þannig að það er tilvalið að fólk þar hafi samband og fái að vera með.“
„Þetta er ekki byggt á fólki í Vogunum, við

ATH: Ekki fyrir viðkvæma

S.V. MBL

30.000 MANNS!

FYRSTI SAMLESTUR Haukur, Katrín, Finni og Sigurður koma sér

í gírinn fyrir Dagdrauma.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

skulum hafa það alveg á hreinu, en þetta er mjög
skemmtilegur staður til að taka upp á og alveg frábær bær, alveg tilvalinn í þetta. En þetta gefur
kannski ekki rétta mynd af fólkinu þar, það er ekki
nógu skrítið fyrir þetta.“
- kbs

40.000 MANNS!

SÍMI 564 0000

CROSSING OVER
KARLAR SEM HATA KONUR
KARLAR SEM HATA KONUR LÚX
ÍSÖLD 3 3D ÍSLENSKT TAL
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL
ICEAGE 3 ENSKT TAL - ÍSL. TEXTI
TRANSFORMERS 2

SÍMI 530 1919

16
16
16
L
L
L
10

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5 - 8 - 10.10
kl. 5 - 8
kl. 3 D
kl. 3.30 - 5.45
kl. 3.30 - 5.45 - 8
kl. 8 - 10.50

FUNNY GAMES
KARLAR SEM HATA KONUR
MY SISTERS KEEPER
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL

kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 6 - 7.30 - 9 - 10.30
kl. 8 - 10.20
kl. 5.50

18
16
12
L

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

KARLAR SEM HATA KONUR
B13: ULTIMATUM
THE HURT LOCKER

16 CROSSING OVER
14 KARLAR SEM HATA KONUR
16 THE HURT LOCKER
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA
ANGELS & DEMONS

kl. 6 - 9
kl. 8 - 10
kl. 5.45

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8.30
kl. 5.15 - 8 - 10.45
kl. 5.50 - 8
kl. 10.10

16
16
16
L
14

Sími: 553 2075

- bara lúxus
AUÐVELT AÐ VERA SKRÍTINN Í HÓP Sigurður segir að það hafi tekið sig um tvo mánuði að vinna búninginn.

Tvö kíló af trölladeigi í búning
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G
POWERSÝNIN
KL. 10.15

PUBLIC ENEMIES

STÆRSTA KVIKMYNDASERÍA ALLRA TÍMA ER KOMIN Í BÍÓ!

FIGHTING

kl. 4, 7 og 10.15-P 16
14
kl. 10

HARRY POTTER

kl. 4, 7 og 10

10

ÍSÖLD 3 - Íslenskt tal

kl. 4 og 6

L

Sigurður Magnússon og
Simon Pizarro blása til ofurhetjupartís í Hljómskálagarðinum um næstu helgi.
Sigurður hefur lagt mikla
vinnu í sinn búning.

SÝND MEÐ
ÍSLENSKU TALI

HEIMURINN ÞARF
STÆRRI HETJUR

„Við Simon Pizarro, vinur minn,
vorum í versluninni Góða hirðinum
og fundum þar ofurlitla ofurhetjubúninga sem við keyptum. Okkur
langaði að nota búningana og ákváðum að halda ofurhetjupartý. Þegar
vinir okkar heyrðu af gleðskapnum
þá vildu allir taka þátt og að lokum
var þetta orðinn svo mikill fjöldi

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Mánudagur 10. ágúst 2009
➜ Tónleikar
20.30 Eydís Úlfarsdóttir
FRÁ

FRÁ LEIKSTJÓRA „HEAT“ OG „COLLETERAL“ MICHAEL
MANN KEMUR EIN ALLRA BESTA MYND ÁRSINS

SANDRA BULLOCK

JERRY BRUCKHEIMER

ÞEIR ERU NÝJUSTU NJÓSNARAR FBI OG ÞEIR ÞURFA
AÐ TAKA HÖNDUM SAMAN TIL AÐ BJARGA HEIMINUM

BÓNORÐIÐ

ANDREW ÞOLIR EKKI YFIRMANN SINN. EN TIL AÐ FÁ STÖÐUHÆKKUN
ÞARF HANN AÐ TAKA BÓNORÐI HENNAR

PUBLIC ENEMIES

kl. 5:30 - 8 - 10:50

16

PUBLIC ENEMIES

kl. 8 - 10:50

16

PUBLIC ENEMIES

kl. 2 - 8 - 10:50

VIP

G-FORCE - 3D M/ ísl. Tali

kl. 2(3D) - 4(3D) - 6(3D)

L

L

G-FORCE - 3D M/ Ensk. Tali

kl. 6

L

PROPOSAL 1:20 - 3:30 - 5:40 - 8 - 8:30 - 10:20 - 11 L

THE PROPOSAL kl. 1:30D - 3:40D - 8D - 10:20D

L

HARRY POTTER 6

kl. 1:20 - 2 - 5 - 8 - 10:20

10

HARRY POTTER 6

kl. 2 - 5 - 8

10

HARRY POTTER 6

kl. 5

VIP

BRUNO

kl. 11

14

BRUNO

kl. 11

14

THE HANGOVER

kl. 5:30 - 8

12

G-FORCE m/ísl.tal

kl. 6

L

TRANSFORMERS 2

kl. 2

10

PUBLIC ENEMIES

kl. 8 - 10:50

16

HARRY POTTER 6

kl. 5

7

THE PROPOSAL

kl. 8 - 10

L

KYNNTU ÞÉR SÝNINGARTÍMA Á SELFOSSI
OG Í KEFLAVÍK Á WWW.SAMBIO.IS

sópran, Lára Sóley Jóhannsdóttir fiðla og Helga Björg
Ágústsdóttir selló flytja íslenska
tónlist á tónleikum í Minjasafnskirkjunni á Akureyri.

➜ Sýningar

RYAN REYNOLDS

G-FORCE - 3D M/ ísl. Tali kl. 2(3D)
2 - 4(3D)
4 - 6(3D)
6

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Didda Hjartardóttir Leaman hefur
opnað sýningu í Gallerí BHM, Borgartúni 6, 3. hæð. Sýningin er opin alla
virka daga kl. 9-16.
Í Gallerí Ófeigi við Skólavörðustíg 5,
hefur verið opnuð samsýning fjögurra
glerlistakvenna, Helle Viftrup Kristiansen, Susanne Aaes, Ólafar Sigríðar
Davíðsdóttur og Dagnýjar Þrastardóttur.
Opið virka daga kl. 10-18 og lau. kl.
11-16.
Í Náttúrufræðistofu Kópavogs, Hamraborg 6a, hefur verið opnuð sýning á
verkum 18 listamanna úr Kópavogi þar
sem tengsl náttúru og myndlistar eru í
brennipunkti. Aðgangur er ókeypis. Opið
mán.-fim. kl. 10-20, fös. kl. 11-17 og um
helgar kl. 13-17.

fólks að við ákváðum að bjóða bara
öllum þeim sem koma vilja í ofurhetjupartí í Hljómskálagarðinum,“
segir Sigurður „Bahama“ Magnússon sem stendur fyrir sérstakri
ofurhetju- og skúrkaveislu í Hljómskálagarðinum á laugardaginn,
hinn 15. ágúst næstkomandi.
„Það verður hægt að grilla, fara
í leiki eins og gladiator og bjarga
forsetanum og svo munu MC Gauti,
Hookerswing auk annarra stíga á
svið og skemmta gestum. Fólk verður samt að koma sjálft með mat og
drykkjarföng því það vildi enginn
styrkja okkur um gos og pulsur í
kreppunni.“
Aðspurður segist Sigurður ætla

➜ Ljóðadagskrá
21.00 Skáldafélagið Nykur
stendur fyrir ljóðadagskrá á
Boston við Laugaveg 28b. Fram
koma Davíð Stefánsson, Emil
Hjörvar Petersen,
Halla Gunnarsdóttir,
Sigurlín Bjarney Gísladóttir og Sverrir Norland.
Aðgangur ókeypis.
➜ Leikrit
20.30 Ferðaleikhúsið / Light
Nights sýnir verkið „Visions
from the Past“ eftir Kristínu G.
Magnús í Iðnó við Vonarstræti.
Flutningur fer fram á ensku.
Nánari upplýsingar á
www. lightnights.com.
➜ Handverkshátíð
Handverkshátíð verður
í Hrafnagilsskóla í Eyjafjarðarsveit 7.-10. ágúst. Tískusýningar,
námskeið, fyrirlestrar og margt fleira.
Dagskrá og nánari upplýsingar á www.
handverkshatid.is.

Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.

að mæta sem The Thing úr teiknimyndaseríunni um Hin fjögur
fræknu. „Ég ákvað að fyrst veislan
væri orðin svona stór að þá gæti ég
ekki látið sjá mig í ofurlitla búningnum úr Góða hirðinum þannig
ég er búinn að vera að vinna í nýjum
búningi síðustu tvo mánuðina. Þar
sem The Thing er úr steini þá er ég
búinn að gera nokkur kíló af trölladeigi til að vinna búninginn úr. Ég
veit af fleirum sem hafa lagt mikla
vinnu í búningana sína og heyrði
því fleygt að ósýnilega konan ætlaði að mæta, sem verður spennandi
að sjá – ef maður getur,“ segir Sigurður að lokum.
sara@frettabladid.is

Ný plata og
tónleikaferð
Gítarleikarinn Andrés Þór hefur
sent frá sér plötuna Blik þar sem
heyra má djassstandarda og tvö
frumsamin lög. Með honum á
plötunni spila Valdimar K. Sigurjónsson kontrabassaleikari og
Einar Scheving trommuleikari.
Áður hefur komið út með Andrési Þór sólóplatan Nýr dagur og
platan BonSom með samnefndri
hljómsveit. Einnig kemur Andrés
við sögu á nýrri plötu dansknorska bassaleikarans Andreas
Dreier. Tríó Andrésar Þórs verður
á tónleikaferð um landið í
ágúst til að kynna nýju
plötuna. Hefst hún á
þriðjudaginn á Höfn í
Hornafirði
og endar
20. ágúst
á Jazzhátíð
Reykjavíkur.
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> Allt um leiki gærkvöldsins á Vísi
Fréttablaðið minnir á að umfjöllun um alla leiki Pepsideildar karla má finna á íþróttavef Vísis. Fréttablaðið
mun sem fyrr sinna leikjum deildarinnar af
fremstu getu en á Vísi má finna umfjöllun,
viðtöl, tölfræði og einkunnir leikmanna og
dómara úr hverjum leik, skömmu eftir að
þeim lýkur hverju sinni. Boltavakt Vísis
og Fréttablaðsins er einnig á Vísi en
þar er öllum leikjum deildarinnar lýst með beinni
texta- og atburðalýsingu.

sport@frettabladid.is

2-1
Fylkir

Stjarnan

Fylkisvöllur, áhorf.: 883

Kristinn Jakobsson (7)

1-0 Ólafur Ingi Stígsson (41.), 1-1
Halldór Orri Björnsson (45.), 2-1
Albert Brynjar Ingason, víti (84.)
Skot (á mark)
12–10 (6–5)
Varin skot Ólafur Þór 3 – Bjarni Þórður 4
Horn
7–6
Aukaspyrnur fengnar
17–16
Rangstöður
4–2

STJARNAN 4–5–1
Bjarni Þórður Halldór. 7
Jóhann Laxdal
5
Tryggvi Sv. Bjarnason 5
(58., Baldvin Sturlus. 5)
Daníel Laxdal
7
Hafsteinn Rúnar Helg. 6
Arnar Már Björgvinss. 4
(74., Heiðar Atli Emil. -)
Björn Pálsson
5
Guðni Rúnar Helgas. 6
Ellert Hreinsson
4
Halldór Orri Björnss. 7
Alfreð Elías Jóhannes. 4
(81., Bjarki Páll Eyst. -)
*Maður leiksins

PEPSI-DEILD KARLA
ÍBV-Fjölnir

3-1

0-1 Andri Valur Ívarsson (8.), 1-1 Viðar Örn Kjart
ansson (11.), 2-1 Andri Ólafsson (20.), 3-1 Tony
Mawejje (79.)

Þróttur-Grindavík

1-5

0-1 Scott Ramsay (17.), 1-1 Oddur Ingi Guð
mundsson (29.), 1-2 Óli Baldur Bjarnason (35.),
1-3 Scott Ramsay (83.), 1-4 Páll Guðmunds.(88.),
1-5 Jósef Kristinn Jósefsson (89.)

Keflavík-Breiðablik

0-3

0-1 Kristinn Steindórsson (17.), 0-2 Árni Kristinn
Gunnarsson (62.), 0-3 Alfreð Finnbogason (86.)

STAÐAN Í DEILDINNI:
FH
KR
Fylkir
Keflavík
Stjarnan
Fram
Breiðablik
Valur
Grindavík
ÍBV
Fjölnir
Þróttur

16
15
16
16
16
15
16
16
15
15
16
16

13
9
9
6
7
6
6
6
5
5
3
3

1 2 45-16
3 3 34-20
2 5 26-17
6 4 25-29
2 7 35-27
3 6 23-18
3 7 24-27
2 8 19-29
3 7 24-29
2 8 18-26
3 10 19-32
2 11 20-42

Við verðum bara að halda okkar striki áfram
„Þetta var gríðarlega mikilvægur sigur hjá okkur þar sem Stjörnumenn eru rétt fyrir neðan okkur í töflunni auk þess sem við þurftum
að rífa okkur upp eftir mjög dapran leik í síðustu umferð. Þetta
var hraður leikur og við hefðum ef til vill átt að skora meira en við
gerðum í fyrri hálfleik en fyrst að sigurinn kom þá skiptir það minna
máli núna,“ sagði Ólafur Ingi Stígsson, fyrirliði Fylkis, sem átti góðan
leik í gærkvöld.
Fylkismenn voru ívið sterkari aðilinn í fyrri hálfleik á
Árbæjarvelli án þess þó að nýta marktækifæri
sín framan af leik og það var ekki fyrr en á síðustu fimm mínútum hálfleiksins sem hlutirnir
fóru að gerast. Fyrst skoraði Ólafur Ingi gott
skallamark fyrir Fylki eftir hornspyrnu Ingimundar Níelsar Óskarssonar og svo náði
Halldór Orri Björnsson að jafna leikinn
með skoti af stuttu færi í uppbótartíma
fyrri hálfleiks.
Lokamínúturnar voru hörkuspennandi
og gríðarlegt jafnræði og barátta með

liðunum. Stjörnumenn gerðu tilkall til vítaspyrnu þegar Alfreð Elías
Jóhannsson féll í teignum en Kristinn kaus að flauta ekki en stuttu
síðar dæmdi hann svo víti á Stjörnumenn þegar togað var í treyju
Ásgeirs Barkar Ásgeirssonar. Albert Brynjar Ingason fór á punktinn og
skoraði af miklu öryggi og það reyndist sigurmark leiksins. „Ég átti nú
sendinguna á Ásgeir og mér sýndist vera togað hressilega í hann og
svo sleppt þannig að það er erfitt fyrir mig að dæma um það. Kristinn var vel staðsettur í vítinu og dæmdi leikinn
annars mjög vel,“ segir Ólafur Ingi.
Fylkismenn styrktu stöðu sína í þriðja sæti
deildarinnar með sigrinum og hafa komið
skemmtilega á óvart í sumar.
„Við renndum dálítið blint inn í þetta mót
og vissum ekkert almennilega hvar við
myndum standa enda nokkuð um breytingar á liðinu og stjórn þess. Við verðum
bara að halda okkar striki áfram því það
er enn nóg eftir af mótinu,“ segir Ólafur
Ingi að lokum.

KR drap FH-grýluna með stæl
Tvö efstu lið Pepsi-deildarinnar mættust í stórskemmtilegum leik í Kaplakrika í gær. Sex mörk litu dagsins
ljós og hefðu þau vel getað orðið mun fleiri. KR-ingar minnkuðu forskot FH á toppnum niður í 10 stig.
ina áður en KR-ingar náðu forystunni á ný. Gunnar Örn skoraði
sitt annað mark en boltinn hafði
viðkomu í varnarmanni áður en
hann söng í netinu. Undir lok leiksins innsiglaði Baldur Sigurðsson
síðan sigur KR sem verður að teljast sanngjarn en Vesturbæjarliðið lék á als oddi í gær. Gunnar Örn
lagði upp mark Baldurs og kórónaði stjörnuleik sinn.
Fyrir leikinn hafði FH unnið
síðustu níu deildarleiki sína gegn
KR en þá var þetta fyrsta tap FH
á heimavelli á leiktíðinni. „Sem
betur fer er þetta tilfinning sem
við þekkjum ekki vel. En við verðum að kunna að tapa líka. Þetta
var skemmtilegur og opinn leikur
þar sem það voru færi á báða bóga
og þetta hefði getað dottið hvorum megin sem var. Þeir voru bara
ákveðnari í að sigra þetta í dag,“
sagði Tryggvi Guðmundsson, leikmaður FH.
„Þeir eru mun betri núna en
þegar við mættum þeim fyrr í
sumar. Enda hefur liðinu gengið
vel í bikar- og Evrópukeppni og
það gefur þeim aukið sjálfstraust,“
sagði Tryggvi eftir þennan frábæra toppslag.
elvargeir@365.is

FÓTBOLTI „Uppskera KR hér hefur

TÖLFRÆÐIN

FYLKIR 4–3–3
Ólafur Þór Gunnars. 7
Arnar Þór Úlfarsson 4
(39., Theódór Óskar.6)
Einar Pétursson
6
Kristján Valdimarss. 6
Þórir Hannesson
5
Halldór Arnar Hilm. 4
(54., Pape Faye
5)
*Ólafur Ingi Stígss. 7
Ásgeir Börkur Ásg. 6
Ingimundur Níels Ó. 7
(85., Kjartan Andri -)
Albert Brynjar Ingas. 6
Kjartan Ág. Breiðdal 5

ÓLAFUR INGI STÍGSSON FYRIRLIÐI FYLKIS: UNNU STJÖRNUMENN OG FYLGJA KR-INGUM EFTIR
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verið mjög mögur undandarin ár.
Við höfðum ekki unnið hér í fimmtán ár og ég held að undir eðlilegum kringumstæðum á undanförnum árum hefði liðið brotnað við að
lenda undir 2-1 gegn FH,“ sagði
kampakátur Logi Ólafsson, þjálfari KR, eftir magnaðan sigur hans
liðs á Íslandsmeisturum FH.
„Við nýttum okkur Evrópukeppnina vel og erum betra lið núna en
þegar við fórum inn í þessa keppni.
Ég er mjög sáttur við niðurstöðuna
í dag, ekki síst fyrir þær sakir að
við spiluðum erfiðan Evrópuleik
á fimmtudaginn og komum heim
frá Basel í gær. Við nýttum tímann úti til að æfa og slaka á,“ sagði
Logi. „Við erum að sýna fram á það
að við ætlum okkur að minnsta
kosti annað sætið. Ég hef ekki trú
á neinu öðru en FH-ingar haldi
áfram að vinna leiki.“
Leikurinn í gær stóð svo sannarlega undir væntingum og vel rúmlega það. Strax á þriðju mínútu
leiksins kom fyrsta markið en það
skoraði Björgólfur Takefusa eftir
magnaða sendingu Guðmundar
Benediktssonar. Björgólfur lék á
Daða Lárusson áður en hann skoraði í tómt markið. Eftir að hafa
tekið forystuna hrundi leikur KR
um tíma og það stóð ekki steinn
yfir steini í spilamennsku liðsins.
Það nýttu Íslandsmeistararnir
sér og tóku forystuna með tveimur mörkum Atla Guðnasonar með
stuttu millibili. Það fyrra eftir
sendingu Atla Viðars Björnssonar og það síðara eftir undirbúning
Matthíasar Vilhjálmssonar. Atli
sýndi klókindi sín við fjærstöngina í báðum mörkunum.
Mögnuð byrjun á leiknum og
áfram hélt fjörið. KR átti að fá
vítaspyrnu þegar Daði Lárusson
hrinti Guðmundi Benediktssyni í
teignum á átjándu mínútu en þrátt
fyrir að vera vel staðsettur ákvað

FJÖRUGUR LEIKUR KR-ingurinn Björgólf-

ur Takefusa í baráttunni við Tommy
Nielsen hjá FH.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Magnús Þórisson á óskiljanlegan
hátt að dæma ekkert.
En KR-ingar náðu að jafna um
tíu mínútum eftir þetta atvik.
Gunnar Örn Jónsson fékk boltann
við vítateigsendann og náði hörkuskoti sem söng í netinu. KR-ingar
voru síðan hættulegri út hálfleikinn en staðan jöfn 2-2 þegar flautað var til hálfleiks.
Skemmtunin hélt áfram í seinni
hálfleik og boðið var upp á fjölda
færa og fallegra sókna. Matthías
Vilhjálmsson átti skalla í stöng-

FH

2-4

0-1 Björgólfur Takefusa (3.), 1-1 Atli
Guðnason (6.), 2-1 Atli Guðnason (9.),
2-2 Gunnar Örn Jónsson (27.), 2-3
Gunnar Örn (68.), 2-4 Baldur Sigurðsson (88.)
Kaplakrikavöllur, áhorf.: 2218
Magnús Þórisson (4)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
9–9 (5–3)
Varin skot
Daði 1 – Hanson 2
Horn
6–4
Aukaspyrnur fengnar
9–15
Rangstöður
2–6

KR

FH 4–3–3 Daði Lárusson 5 - Guðni Páll Kristjánsson 4 (52., Pétur Viðarsson 5), Dennis Siim
5, Tommy Nielsen 5, Hjörtur Logi Valgarðsson 6
- Davíð Þór Viðarsson 6, Matthías Vilhjálmsson 7,
Tryggvi Guðmundsson 6 - Ólafur Páll Snorrason
5 (70., Björn Daníel Sverrisson 5), Atli Guðnason
7 (76., Alexander Toft Söderlund -), Atli Viðar
Björnsson 6.
KR 4–4–2 Andre Hansen 6 - Skúli Jón Friðgeirsson 6, Mark Rutgers 6, Grétar Sigfinnur Sigurðarson
7, Jordao Diogo 8 - *Gunnar Örn Jónsson 9,
Baldur Sigurðsson 7, Bjarni Guðjónsson 7, Atli
Jóhannsson 7 (90., Ásgeir Örn Ólafsson -) - Guðmundur Benediktsson 8 (78., Gunnar Kristjánsson
-), Björgólfur Takefusa 8.

Fram vann 2-1 sigur á Val í Reykjavíkurslagnum þrátt fyrir að lenda undir:

Enn versnar staða Valsmanna
FÓTBOLTI Fram lyfti sér upp fyrir
Val í Pepsí-deildinni með góðum,
2-1, sigri á heimavelli Vals í gærkvöld. Fá færi voru í fyrri hálfleik þótt Valsmenn hafi þrisvar
verið aðgangsharðir á síðasta
korteri hálfleiksins eftir kraftlitlar upphafsmínútur.
Valsmenn skoruðu fyrsta mark
leiksins nánast upp úr þurru og
virtust ætla að láta kné fylgja
kviði næstu mínútur á eftir en
Framarar nýttu sér það hve framarlega Valsmenn voru komnir og
skoruðu laglegt mark fjórum mínútum eftir mark Vals.
Eftir það gekk hvorki né rak hjá
Val í sóknarleiknum og Framarar
náðu öllum völdum á vellinum og
tryggðu sér verðskuldaðan sigur
21 mínútu fyrir leikslok.
„Við erum að klára leikina og
það var mjög gott að klára þetta
í [gær] eftir að hafa lent undir,“

KOMU TIL BAKA Framarar fagna hér
jöfnunarmarkinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

sagði kátur Þorvaldur Örlygsson,
þjálfari Fram, eftir leikinn.
„Strákarnir héldu ró sinni þrátt
fyrir markið. Þeir héldu áfram og
héldu færslu á liðinu. Þetta var
frábær leikur hjá okkur.“
„Mér fannst við ekki spila eins
vel og ég hefði viljað í fyrri hálfleik. Menn lögðu sig fram en það
voru of margar sendingar sem
misfórust sem hefði mátt nýta

betur því það var mikið pláss á
miðjunni og tækifærin voru til
staðar.“
„Það má ekki taka það af Val
að þeir eru með gott lið og með
marga frábæra einstaklinga
sem geta klárað leikina upp á
eigin spýtur,“ sagði Þorvaldur að
lokum.
Atli Eðvaldsson, þjálfari Vals,
var vonsvikinn í leikslok. „Það
var óþarfi að tapa þessu. Við
þurfum að gera þrjár breytingar
á skömmum tíma í seinni hálfleik
og leikurinn riðlast mikið við það.
Þá gefum við þeim mörk og það
eru persónulegir feilar leikmanna
sem verða til þess að mörkin eru
skoruð.“
„Við þurfum að verja 1-0 stöðu
okkar. Hræðslan við að hinir
jafna verður svo mikil að við
hættum að spila fótbolta,“ sagði
Atli.
- gmi
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Chelsea vann fyrsta titilinn undir stjórn Ítalans Carlo Ancelotti þegar liðið vann Samfélagsskjöldinn í gær:

Lítil hefnd hjá Chelsea fyrir Moskvu 2008
FÓTBOLTI Bikarmeistarar Chelsea

BIKAR Í BREIÐHOLT Einar Daði Lárusson

og Jóhanna Ingadóttir.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

ÍR stöðvaði sigurgöngu FH:

Við vorum
orðin rosalega
hungruð
FRJÁLSAR Það mátti sjá bros á andlitum margra ÍR-inga í Laugardalnum á laugardaginn þegar ÍR
tryggði sér bikarmeistaratitilinn
í frjálsum í fyrsta sinn frá árinu
1989.
ÍR-liðið stöðvaði um leið fimmtán ára sigurgöngu FH-inga sem
höfðu unnið bikarmeistaratitilinn
samfellt frá og með árinu 1994.
FH-ingar urðu í 2. sæti nú en
unnu þó karlakeppnina. ÍR vann
kvennakepnina.
Einar Daði Lárusson, fyrirliði
ÍR, stóð sig frábærlega í bikarkeppninni og vann meðal annars
þrjár einstaklingsgreinar. Hann
var ánægður í mótslok.
„Það gekk bara allt upp hjá
okkur og ég get ekki verið
ánægðari því þetta var draumahelgi,“ sagði Einar Daði. „Við
vorum orðin rosalega hungruð í
þetta. Við tókum þetta á gleðinni
og viljanum held ég,“ sagði Einar
Daði. „Þetta var jafnt fyrirfram
en við áttum bara betri helgi og
tókum þetta. FH-ingarnir voru
búnir að vinna þetta alltof oft
í röð og það var kominn tími á
þetta,” sagði Einar Daði.
- óój

Sveitakeppnin í golfi:

GKG og GK
urðu meistarar
GOLF Karlalið Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar og kvennalið Golfklúbbs Keilis tryggðu sér
sigur í Sveitakeppni Golfsambands Íslands í gær. GKG vann
GR 3-2 í úrslitum karlakeppninnar sem fram fór á Jaðarsvelli á
Akureyri en Keilir vann GR 2-1 í
úrslitum kvennakeppninnar sem
fram fór á Garðavelli.
Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar vann sveitakeppnina í
annað sinn á þremur árum og í
þriðja sinn alls. Kvennalið Golfklúbbs Keilis vann sveitakeppnina annað árið í röð og í fimmta
sinn á síðustu átta árum.
- óój

1-2
Valur
Vodafonevöllur, áhorf.: 1257

Fram
Þóroddur Hjaltalín (8)

1-0 Helgi Sigurðsson (56.), 1-1
Joseph Tillen (60.), 1-2 Almarr
Ormarsson (69.)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
11–9 (7–5)
Varin skot
Kjartan 2 – Hannes 4
Horn
5–9
Aukaspyrnur fengnar
11–11
Rangstöður
5–3

VALUR 4–4–2
Kjartan Sturluson
5
Ian Jeffs
5
Reynir Leósson
6
Atli Sv. Þórarinsson 5
Bjarni Ólafur Eiríkss. 6
Matthías Guðmunds. 4
Sigurbjörn Hreiðars. 5
(59. Einar Marteins. 5)
Baldur Aðalsteinsson 4
Arnar Gunnlaugsson 4
(70., Pétur Markan 5)
Marel Baldvinsson 4
Helgi Sigurðsson
5
(65., Viktor Unnar 5)

FRAM 4–5–1
Hannes Þór Halldórs. 6
Daði Guðmundsson 6
Auðun Helgason
6
Kristján Hauksson
6
Samuel Tillen
7
Paul McShane
6
(79., Heiðar Geir Júl. -)
Jón Guðni Fjóluson 7
Almarr Ormarsson
7
(84., Guðm. Magnús.-)
*Halldór H. Jónss. 8
Joseph Tillen
7
Hjálmar Þórarinsson 4
(89., Hlynur Atli Mag. -)
*Maður leiksins

unnu í gær fyrsta titil tímabilsins
í ensku úrvalsdeildinni þegar liðið
vann 4-1 sigur á Englandsmeisturum Manchester United í vítakeppni
í leiknum um Samfélagsskjöldinn
á Wembley í dag. Leiknum sjálfum
lauk með 2-2 jafntefli.
Það má segja að þessi sigur
Chelsea í vítakeppninni sé lítil
og síðbúin hefnd fyrir tap liðsins
fyrir Manchester United í vítakeppni úrslitaleiks Meistaradeildarinnar í Mosku vorið 2008. Chelsea-menn sýndu mikið öryggi í
vítakeppninni og nýttu allar sínar
fjórar spyrnur. Petr Cech varði
síðan víti frá Ryan Giggs og Patr-

ice Evra.
„Þetta er sætur sigur. Það er
mjög góð tilfinning að byrja tímabilið á sigri,“ sagði Chelsea-maðurinn Frank Lampard sem skoraði
bæði í leiknum og vítakeppninni.
Manchester United þótti á sér
brotið þegar Michael Ballack
keyrði niður Patrice Evra og Chelsea skoraði seinna mark sitt á
meðan Frakkinn lá emjandi í grasinu. Frank Lampard skoraði markið en áður hafði Ricardo Carvalho
jafnað metin.
„Dómarinn sá greinilega brotið
þegar Ballack fór með olnbogann
í Evra. Ég er mjög vonsvikinn því
dómarinn stoppaði leikinn tvisvar

BYRJA Á TITLI John Terry og Frank Lamp-

ard lyftu saman Samfélagsskildinum í
leikslok í gær.
NORDICPHOTOS/AFP

áður þegar hann hélt að um alvarleg meiðsli væri að ræða. Þetta
atvik kostaði okkur leikinn,“ sagði
Alex Ferguson, stjóri United. Frank
Lampard var ekki á sama máli og
Ferguson. „Menn ættu bara að
skoða reglurnar. Það er dómarinn
sem stoppar leikinn. Við héldum
áfram og ég er viss um að Unitedmennirnir hefðu gert það sama,“
sagði Lampard.
Nani kom Manchester United
yfir strax á 10. mínútu og það leit
út fyrir að markið umdeilda myndi
tryggja Chelsea sigurinn þegar
Wayne Rooney slapp í gegn og jafnaði metin í uppbótartíma.
- óój
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VIÐ TÆKIÐ VÍÐIR SMÁRI PETERSEN HORFIR ÓTRÚLEGA MIKIÐ Á STELPUÞÆTTI

> Joe Mantegna

Syndgar alltof oft
Mér líður svolítið eins og ég sé óléttur því ég horfi á
ótrúlega marga stelpuþætti, fjöldi þeirra er eiginlega
hálfvandræðalegur. En áður en upptalningin á þessum syndum mínum hefst langar mig að segja að
venjulega horfi ég á rosalega karlmannlega þætti,
bara til að hafa það á hreinu.
Ég hef lengi verið mikill aðdáandi Nágranna.
Í þá vil ég ekki eyða mörgum orðum, enda
skrifað heilan sjónvarpspistil um uppáhalds
Nágranna allra landsmanna áður. Læt ég
nægja að segja að Nágrannar eru bestu
þættir sem nokkurn tímann hafa verið
framleiddir – vægast sagt.
Annað æði sem ég hef haft um töluverðan
tíma eru raunveruleikaþættir. Ekkert er
skemmtilegra en að horfa á einhverja með
lélegt sjálfsálit reyna að sýna hæfileika sína

Mantegna leikur í þættinum
Glæpahneigð sem Sjónvarpið
sýnir í kvöld kl. 21.15.

MÁNUDAGUR

SJÓNVARPIÐ

18.00

My Best Friend‘s Wedd-

STÖÐ 2 BÍÓ

▼

ing

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana (46:56)
17.53 Sammi (37:52)
18.00 Millý og Mollý (23:26)
18.13 Halli og risaeðlufatan (23:26)
18.25 Út og suður (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Breska konungsfjölskyldan (Monarchy - The Royal Family at Work)
(3:6) Heimildamyndaflokkur um bresku
konungsfjölskylduna og opinber störf hennar.

19.45

Two and a Half Men

STÖÐ 2

21.00 Sólkerfið (Space Files) (7:13)
Stuttir fræðsluþættir um sólkerfið.
21.15 Glæpahneigð (Criminal Minds)
(47:65) Bandarísk þáttaröð um sérsveit lögreglumanna sem rýnir í persónuleika hættulegra glæpamanna. Aðalhlutverk: Joe Mantegna, Thomas Gibson og Shemar Moore.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn Sýnd verða
mörkin úr síðustu leikjum á Íslandsmótinu
í fótbolta.

20.10
skyldan

Breska konungsfjöl-

SJÓNVARPIÐ

23.05 Fé og freistingar (12:23) (e)
23.50 Flokksgæðingar (3:8) (e)
00.40 Kastljós (e)
01.15 Dagskrárlok

STÖÐ 2

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego,
áfram!, Kalli litli Kanína og vinir og Galdrastelpurnar.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (9:25)
10.00 Doctors (10:25)
10.30 Eldsnöggt með Jóa Fel (5:10)
11.05 60 mínútur
11.50 Gossip Girl (23:25)
12.35 Nágrannar
13.00 Hollyoaks (251:260)
13.25 Wendy Wu. Homecoming War-

20.30

Matarklúbburinn

▼

SKJÁREINN

anne elskar Michael og gerir allt til að koma í
veg fyrir að hann giftist annarri konu.

21.40

Back To You STÖÐ 2 EXTRA

20.00 Flicka
22.00 Daltry Calhoun
00.00 The Prestige
02.10 Infernal Affairs
04.00 Hostage
06.00 The Sentinel

17.10 FH - KR Útsending frá leik FH og KR
í Pepsí-deild karla.
19.00 Pepsímörkin 2009 Magnús Gylfason og Tómas Ingi Tómasson fara yfir alla
leiki umferðarinnar ásamt íþróttafréttamönnum Stöðvar 2 Sport.
20.00 World Golf Championship 2009

Bandarísk gamansería um tvær ólíkar systur í New York. Aðalhlutverkin leika Amanda
Bynes og Jennie Garth.

Síðastur en þó alls ekki sístur í þessari þáttaröð um tíu bestu knattspyrnumenn Íslandssögunnar er Albert Guðmundsson.

23.40 Man. Utd. - Chelsea Útsending

21.50 Home James (6:10) Þegar fólk
er búið að fá sér í glas og er ekki í ástandi
til að keyra heim, getur það hringt í Home
James sem sendir einkabílstjóra á staðinn
á lítilli vespu.

að þjálfa Joey fyrir stefnumót og mikil keppni
er milli vinanna í nýja tölvuleiknum hennar
Monicu, þar sem Chandler hefur náð fyrsta
sæti.

22.20 Murder (6:10) Bandarísk raun-

07.00 Man. Utd. - Chelsea Útsending
frá leik um Samfélagsskjöldinn.

Charli Sheen og John Cryer leika Harperbræðurna gerólíku, Charlie og Alan.

17.45 PL Classic Matches Manchester
Utd - Chelsea, 2000. Hápunktarnir úr bestu
og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

(17:23)

18.15 Goals of the Season 2008 Öll
glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

22.25 The Best Years (6:13) Framhalds-

19.10 Man. Utd. - Chelsea Útsending

þættir um unglingstúlkuna Samönthu Best
sem hefur síðustu ár verið flutt á milli fósturheimila. Nú er hún að hefja skólagöngu í virtum háskóla og þar þarf hún að læra að takast á við háskólalífið og ástina.

frá leik Man. Utd og Chelsea um Samfélagsskjöldinn.

23.10 Bones (22:26)
23.55 Irréversible
01.30 Wendy Wu. Homecoming War-

21.05 1001 Goals Bestu mörk úrvalsdeildarinnar frá upphafi.
22.00 Coca Cola mörkin 2009/2010
Sýnt frá öllum leikjunum í Coca-Cola deildinni. Öll flottustu mörkin og tilþrifin á einum
stað.

rior

22.30 Oliver Kahn Heimildarmyndar-

03.00 John Tucker Must Die
04.30 The Best Years (6:13)
05.15 Fréttir og Ísland í dag

þáttur um einn besta markvörð heims, Oliver Kahn. Í þessum þætti verður ferill hans
skoðaður og hægt verður að kynnast Kahn á
annan hátt en fólk á að venjast.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
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20.30 Matarklúbburinn (7:8) Nýr íslenskur matreiðsluþáttur þar sem landsliðskokkurinn Hrefna Rósa Sætran matreiðir ljúffenga og einfalda rétti fyrir áhorfendur
og gesti sína.
21.00 Bachelorette (5:12) Bandarísk
raunveruleikasería þar sem ung og einhleyp
kona fær tækifæri til að finna draumaprinsinn í hópi myndarlegra piparsveina.

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 Friends (12:24) Rachel tekur að sér

21.35 So You Think You Can Dance

18.45 America’s Funniest Home Videos (10:48) (e)

23.00 10 Bestu: Albert Guðmundsson

skólinn, A.T.O.M. og Galdrastelpurnar.

(16:23) Stærsta danskeppni í heimi snýr aftur
fimmta sumarið í röð.

Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar
gómsæta rétti.

19.10 Robin Hood (8:13) (e)
20.00 What I Like About You (13:24)

15.10 ET Weekend
15.55 Barnatími Stöðvar 2 Njósnara-

18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 The Simpsons
19.45 Two and a Half Men (21:24)

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
18.00 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem

Útsending frá lokadeginum á Bridgestone Invitational mótinu í golfi.

frá leik um Samfélagsskjöldinn.

rior

20.10 So You Think You Can Dance
08.15 Mr. Mom
10.00 Planet of the Apes
12.00 My Best Friend‘s Wedding
14.00 Accepted
16.00 Planet of the Apes
18.00 My Best Friend‘s Wedding Juli-

07.00 FH - KR Útsending frá leik FH og
KR í Pepsí-deild karla.

▼

16.00 Heimsmeistaramót íslenska
hestsins (e)

og enda á því að brotna niður eftir kaldranalegt komment frá
breskum dómara (af hverju eru breskir dómarar í öllum bandarískum raunveruleikaþáttum?!). Einnig hef ég gaman af því að
horfa á Opruh, E!-stöðina, Sex and the City og hvað þetta nú allt
saman heitir. En það er ekkert óeðlilegt, er það nokkuð?
Það sem kemur mér hins vegar mest á óvart er að nú nýlega
datt ég inn í Gossip Girl! Allir voru að tala um þessa þætti,
annaðhvort á jákvæðum eða neikvæðum nótum svo ég
ákvað að gefa þáttunum séns og þeir eru skemmtilegri
en ég hafði þorað að vona! Hverjum finnst ekki gaman
að fylgjast með ástarævintýrunum og skandölunum á
Manhattan? Verst við þessa þætti er bara titillinn, því
mér fannst titillinn í raun segja „strákar, ekki horfa á
þennan þátt“.
Því fer þó fjarri! Þetta er ekki jafnvæmið eins og One
Tree Hill en samt á sama tíma meira spennandi en O.C.
Hin fullkomlega blanda í raun.

▼

„Við megum ekki vera svo
upptekin við að bjarga heiminum
að við gleymum þeim sem standa
okkur næst.“
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veruleikasería þar sem venjulegt fólk glímir
við raunverulegar morðgátur. Glæpirnir hafa
verið sviðsettir af mikilli nákvæmni og hvert
smáatriði skiptir máli. Sex þátttakendum er
skipt í tvö lið sem rannsaka vettvang glæpsins, fá aðgang að lögregluskýrslum og niðurstöðum krufningar.

23.10 Penn & Teller. Bullshit (37:59)
23.40 The Dead Zone (8:13) (e)
00.30 CSI (16:24) (e)
01.10 Pepsi MAX tónlist

20.00 Eldum Íslenskt
20.30 Frumkvöðlar Í umsjón Elinóru
Ingu Sigurðardóttur.

21.00 7 leiðir með Gaua litla Guðjón
Sigmundsson, Sigurbjörg Jónsdóttir og Viðar
Garðarsson fjalla um heilsufar og mataræði.
21.30 Í nærveru sálar Umsjón: Kolbrún
Baldursdóttir sálfræðingur.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

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

...góðar
óðar
ðar fréttir fyrir um
umhverfið
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▼

VIÐ MÆLUM MEÐ
Bachelorette
Skjár einn kl. 21.00

Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 20.10
So You Think You Can Dance
Stærsta danskeppni
í heimi heldur áfram.
Allt byrjaði þetta með
prufunum sem fóru
fram í fjórum borgum.
Eftir niðurskurð stóðu
tíu keppendur eftir í
úrslitakeppninni, en
í kvöld þurfa tveir
dansarar til viðbótar að
kveðja drauminn um
að verða næsta dansstjarna Bandaríkjanna.
Ótrúleg tilþrif, dramatísk dansatriði, magnaðir
dansarar og kolruglaðir dómarar í kvöld í So You Think You Can Dance.

16.45 Hollyoaks (250:260)
17.15 Hollyoaks (251:260)
17.40 E.R. (2:22) Þættir sem gerast á

Bandarísk raunveruleikasería þar sem
ung og einhleyp kona fær tækifæri
til að finna draumaprinsinn í hópi
myndarlegra piparsveina. Það eru
bara sex sveinar eftir og nú mætir
DeAnna í myndverið og útskýrir af
hverju þeir hafa alltaf fengið rós.
Frægasta Bachelor-parið, Trista og
Ryan, kíkja í heimsókn.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
15.03 Útvarpssagan: Ljósið í vatninu
06.38 Morgunfrúin
06.50 Bæn
15.25 Fólk og fræði
07.03 Morgunfrúin
16.00 Síðdegisfréttir
07.30 Fréttayfirlit
16.13 Hlaupanótan
08.00 Morgunfréttir
17.03 Víðsjá
08.11 Morgunstund með KK
18.00 Kvöldfréttir
08.30 Fréttayfirlit
18.16 Spegillinn
09.05 Okkar á milli
18.50 Dánarfregnir
09.45 Morgunleikfimi
19.00 Endurómur úr Evrópu
10.13 Stefnumót
20.00 Leynifélagið
11.03 Samfélagið í nærmynd
20.30 Kvika
12.00 Fréttayfirlit
21.10 Framtíð lýðræðis
12.02 Hádegisútvarp
22.12 Orð kvöldsins
12.20 Hádegisfréttir
22.15 Kvöldsagan: Syndin er lævís og lipur
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
22.45 Bláar nótur í bland
13.00 Vítt og breitt
23.20 Lostafulli listræninginn
14.03 Jacqueline du Pré
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

B^`^ÂgkVag_bVdhiV
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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.

▼

18.25 Seinfeld (14:22)
18.45 Hollyoaks (250:260)
19.15 Hollyoaks (251:260)
19.40 E.R. (2:22)
20.25 Seinfeld (14:22)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.20 Ísland í dag
21.40 Back To You (1:17) Kelsey

Grammer leikur vinsælan og óþolandi sjálfumglaðan fréttalesara sem ræður sig aftur
á gömlu stöðina, þar sem enná starfar sem
fréttalesari gamla kærastan og barnsmóðir hans.

22.05 Monk (7:16) Einkaspæjarinn og sérvitringurinn Adrien Monk heldur áfram að aðstoða lögregluna við lausn allra undarlegustu
sakamála sem flest hver eru æði kómísk þótt
glæpir séu auðvitað alltaf dauðans alvara.

22.50 Numbers (4:23) Þættir sem fjalla
um tvo ólíka bræður sem sameina krafta
sína við rannsókn flókinna sakamála. Sá eldri,
Don er varðstjóri hjá FBI en sá yngri, Charlie er stærðfræðiséní sem fundið hefur leið
til að nota reikniformúlur og líkindareikning í
þágu glæparannsókna.
23.35 Lie to Me (8:13)
00.20 The 4400 (1:13)
01.05 Sjáðu
01.30 Fréttir Stöðvar 2
02.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

Rjómaostur er einstaklega mjúkur og auðsmyrjanlegur ferskostur. Hann er uppistaðan
í ostakökum og krydduðu tegundirnar eru
einkar ljúffengar með brauði og kexi.
Rjómaostur hentar einnig sérlega vel til að
bragðbæta súpur og sósur.

10.00 Only Fools and Horses 10.30 Absolutely
Fabulous 11.00 Only Fools and Horses 11.30
Absolutely Fabulous 12.00 My Hero 12.30 After
You‘ve Gone 13.00 Only Fools and Horses 13.30
Absolutely Fabulous 14.00 The Weakest Link
14.45 My Hero 15.15 After You‘ve Gone 15.45
Only Fools and Horses 16.15 Absolutely Fabulous
16.45 EastEnders 17.15 The Weakest Link 18.00
My Hero 18.30 After You‘ve Gone 19.00 Coupling
19.30 The Black Adder 20.05 Torchwood 20.55
Coupling 21.25 The Black Adder 21.55 EastEnders
22.25 The Weakest Link 23.10 Torchwood

]gZ^cc
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10.30 Norge rundt jukeboks 11.30 Sport Jukeboks
12.30 Svisj gull jukeboks 13.55 Norge rundt 14.20
Operasjon lovsprett 15.45 Mine dager 15.50
Oddasat - nyheter på samisk 15.55 Nyheter på
tegnspråk 16.00 Supertrioen 16.25 Vennene på
Solflekken 16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen
17.35 Fjas og fakta om hagar 18.25 Landeplage
18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30
Sommeråpent 20.15 The Street 21.15 Kveldsnytt
21.30 Derrick 22.30 Kjærlighetens sommer 23.20
Sport Jukeboks

=KÏI6=ÖH>Á$HÏ6%-"'(-+

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Historien
om Norges polarområder 11.05 De finske heste
12.00 Det lille hus på prærien 12.50 Nyheder
på tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr
13.10 Hovdingebold 13.55 En lille reminder. Nye
II 14.05 Lucky Luke 14.30 Naruto 14.55 Den
lyserode panter 15.00 Ninja Turtles 15.20 Oggy
og kakerlakkerne 15.30 Pippi Langstrompe 16.00
Vilde verden 16.30 TV Avisen med Sport 17.00
Aftenshowet med Vejret 17.30 Kær på tur 18.00
Ægyptens gåder 19.00 TV Avisen 19.25 SportNyt
19.30 Horisont Special. Dyrekobte dun 20.20 Bag
tremmer 21.10 Eureka 21.55 OBS 22.00 Seinfeld

bZÂhkgijbe^eVg

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Sportspegeln 12.25 Bröllopet
på Solö 14.00 Rapport 14.05 Gomorron Sverige
14.55 Flyttlasset går 15.25 Norsk attraktion 15.55
Blomsterspråk 16.00 Rapport 16.10 Regionala
nyheter 16.15 Kommer du ihåg Frank? 17.15 Min
farbror Paco 17.30 Rapport 17.50 Regionala nyheter 18.00 Himmelblå 18.45 Handläggare P327JUM
19.00 Upp till kamp 20.30 Allsång på Skansen
21.30 Being human 22.30 Sändningar från SVT24

bZÂVeeZahcja`_g
bZÂhaÄjgg`jÂjbibijb

ostur.is

HVAÐ SEGIR MAMMA?
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Sex manna hópur skrifar Skaupið í ár
„Ég er þvílíkt stolt. Hún lenti í
meiðslum og var frá í þrjú ár
þannig að henni seinkaði, en mér
finnst bara frábært að hún hafi
aldrei gefist upp og haldið áfram
að berjast fyrir þessu takmarki, að
komast í landsliðið. Hún er keppnismanneskja, gefur sig aldrei og
ég held að hún eigi bara eftir að
verða liðinu til sóma.“
Helga Kristjánsdóttir, móðir Kristínar Ýrar
Bjarnadóttur sem hefur verið valin í Alandsliðið í fótbolta í fyrsta sinn og verður
eini nýliðinn fyrir lokakeppni EM í Finnlandi.
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LÁRÉTT
2. tuska, 6. ógrynni, 8. röð, 9. matjurt,
11. tveir eins, 12. klemma, 14. ávítur,
16. ólæti, 17. uppistaða, 18. æðri
vera, 20. vörumerki, 21. nabbi.
LÓÐRÉTT
1. tónlistarstíll, 3. bogi, 4. planta, 5.
kraftur, 7. fáskiptinn, 10. áþekk, 13.
erfiði, 15. skrambi, 16. temja, 19. tveir
eins.
LAUSN
,lák .9 ,fór .8 ,fo .6 ,ajýr .2 :TTÉRÁL
.71 ,ta .61 ,arúká .41 ,apílk .21 ,ll .11
.aðra .12 ,ss .02 ,ðug .81 ,nól
.5 ,sóralój .4 ,rý .3 ,kkor .1 :TTÉRÐÓL
,isna .51 ,lúp .31 ,kíl .01 ,rutáláf .7 ,lfa
.ðð .91 ,aga .61

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

1 Helgu Sigurðardóttur.
2 Friðriki Ómari Hjörleifssyni.
3 Menntaskólinn.

„Ég er hins vegar búin að liggja yfir
gömlum Spaugstofuþáttum og eldri
Skaupum í leit að innblæstri. Ætli ég
muni ekki sjá um það sem við getum
kallað dagsdaglega grínið og hinir
höfundarnir um pólitísku brandarana, þeir eru allir miklir fréttafíklar og skilja til dæmis IceSave-málið
mun betur en ég.“
Anna Svava var í vor ráðin sem
annar umsjónarmanna Stundarinnar okkar. Hún skrifar handritið
ásamt Björgvini Franz og fer einnig með hlutverk í þáttunum. Spurð
hvort mikill munur sé á því að
skrifa handrit að Áramótskaupinu
vinsæla og barnaefni segir hún svo
ekki vera. „Við erum ekki búin að
halda nema einn fund fyrir Skaupið en ég held að þetta verði ekki

ósvipað og að skrifa fyrir Stundina
okkar, þetta er bæði jafn krefjandi.
Maður verður að höfða til allra aldurshópa þegar maður semur Skaupið, þar með talið barnanna. Er
þetta
ekki
líka eina
kvöldið sem
börnin
fá að vaka
fram eftir öllu
og horfa á sjónvarp?“
- sm
NÝTT FÓLK Anna Svava

og Ari Eldjárn eru í sex
manna hópi sem skrifar
handrit skaupsins.

KOLBRÚN AÐALSTEINSDÓTTIR: ÞÖRF Á VIÐBURÐI SEM ÞESSUM

FRÉTTIR AF FÓLKI

Tískuvikan endurvakin
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„Ég er hoppandi spennt! Þetta verður örugglega ótrúlega gaman, enda
hefur árið verið ansi viðburðaríkt
og því af nægu að taka,“ segir leikkonan Anna Svava Knútsdóttir sem
mun skrifa handritið að Áramótaskaupinu í ár auk annarra. Þeir sem
koma að handritsskrifunum ásamt
Önnu Svövu eru Ari Eldjárn, Sævar
Sigurgeirsson, Halldór Einarsson,
Ottó Geir Borg og leikstjórinn sjálfur, Gunnar Björn Guðmundsson.
Samkvæmt Þórhalli Gunnarssyni,
dagskrárstjóra Ríkissjónvarpsins,
gæti þó bæst í hóp höfunda ef þess
þykir þurfa.
Aðspurð segist Anna Svava ekki
hafa verið sérstaklega dugleg við að
fylgjast með fréttum það sem af er
ári en telur að það komi ekki að sök.

Tískuviðburðurinn Iceland Fashion Week verður endurvakinn
eftir þriggja ára hlé og verður
haldinn hátíðlegur í haust í tengslum við Ljósanótt í Reykjanesbæ.
Kolbrún Aðalsteinsdóttir er
stofnandi tískuvikunnar og segir
hún að sér hafi þótt þörf á viðburði sem þessum hér á landi.
„Það eru tískuvikur haldnar
um allan heim og mér fannst
þörf á því að Íslendingar fengju
sína eigin tískuviku til að vekja
athygli á landi og þjóð. Eftir að
ég útskrifaðist frá Brautargengi,
sem er námskeið fyrir konur með
nýjar viðskiptahugmyndir, var ég
komin með góða viðskiptaáætlun
um hvernig ég gæti komið þessu
öllu í framkvæmd.“
Fyrsta tískuvikan var haldin
árið 2000 og hét þá Midnight Sun
Fashion Festival en árið 2003 var
ákveðið að breyta nafninu í Iceland Fashion Week. „Við höfum
reynt að tengja viðburðinn við
íslenska náttúru og höfum meðal
annars haldið sýningar uppi á
Vatnajökli, í Vestmannaeyjum
og við Landmannalaugar. Í ár
ætlum við að halda þetta í tengslum við Ljósanótt, en það kemur
til vegna þess að Keilir er okkar
helsti styrktaraðili og þeir eru í
miklu samstarfi við Reykjanesbæ,“ segir Kolbrún.
„Í ár munu níu klæðskeramenntuð ungmenni taka þátt í tískuvikunni. Það verður sér sýning tileinkuð þeim svo þau geti kynnt
fólki hönnun sína, eftir sýninguna verður haldinn sérstakur flóamarkaður þar sem þau geta selt
flíkurnar. Við höfum einnig boðið
þeim erlendu hönnuðum sem hingað koma til að selja sína hönnun og
fara héðan með tómar töskur, en
þau hafa ekki enn gefið endanlegt
svar við því.“
Einhverjar óánægjuraddir hafa
verið á lofti vegna ráðningar listræns stjórnanda hátíðarinnar, en
fólki þykir skrítið að sá skuli hafa
verið fenginn að utan. „Málið er
að Iceland Fashion Week er að
mestu leyti rekið með velvilja

Sjónvarpsstjarnan Ragnhildur Steinunn
Jónsdóttir er ekki
þekkt fyrir það að
sitja auðum höndum. Meðfram starfi
sínu í Kastljósinu
og öðrum þáttum á RÚV hefur
hún síðustu árin
verið að fóta
sig sem leikkona. Eftirminnilegasta hlutverkið
til þessa er vitanlega aðalhlutverkið í Astrópíu. Bíómyndunum á
ferilsskrá Ragnhildar mun þó fjölga
mikið á næstunni. Í næsta mánuði
birtist hún í hrollvekjunni Reykjavík Whale Watching Massacre og
skömmu síðar er það barnamyndin
hans Sveppa. Báðar eiga eflaust
eftir að draga ófáa Íslendinga í
kvikmyndahús. Þessa dagana er
Ragnhildur svo að leika í Laxdælu
Lárusar, nýrri mynd Ólafs Jóhannessonar.

AÐSTANDENDUR TÍSKUVIKUNNAR Kolbrún Aðalsteinsdóttir, lengst til hægri á myndinni, ásamt samstarfsfólki vinnur hörðum höndum við undirbúning tískuvikunnar
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÆFING SKAPAR MEISTARANN Fyrirsæturnar standa í ströngu þessa dagana við æfing-

ar fyrir sýninguna.

fólks þannig að þegar fólk býður
vinnu sína fram að kostnaðarlausu
þá segir maður ekki nei. Mikið af
þessu fólki er að bjóða sig fram

því það telur að það séu góð meðmæli að hafa komið að þessu,“
segir Kolbrún að lokum.

Fréttablaðið hefur
sagt frá liðssöfnun
Einars Bárðarsonar
fyrir útvarpsstöðina
Kanann. Síðast kom
fram að Jón Axel
Ólafsson væri
að íhuga
endurkomu í
útvarp
en ár og dagur er síðan hann og
Gunnlaugur Helgason mynduðu
saman tvíeykið Tveir með öllu. Gulli
Helga mun raunar einnig ætla að
munstra sig á Kanann. Allt verður
þetta svo voða heimilislegt því
Kristín Ruth Jónsdóttir, dóttir
áðurnefnds Jóns Axels,
hefur gengið frá ráðningu sinni á Kanann. Hún hefur,
þrátt fyrir ungan
aldur, heilmikla reynslu úr
útvarpi – meðal
annars úr Zúúber-þættinum á
FM957.
- hdm

sara@frettabladid.is

Tilnefnd til CODE-verðlaunanna
„Ég veit í raun ekki hvernig þetta bar að,“ segir
Harpa Einarsdóttir sem er tilnefnd til norrænu
CODE-verðlaunanna fyrir búningahönnun sína
í tölvuleiknum EVE online. Harpa hóf störf hjá
tölvuleikjafyrirtækinu CCP á Íslandi fyrir rúmum
tveimur árum þar sem hún hefur hannað búninga
fyrir hinn vinsæla tölvuleik EVE online, en hún
starfar nú fyrir útibú fyrirtækisins í Atlanta.
„Við létum prenta út eina stóra mynd af búningi sem var sendur inn sem mitt innlegg í þessa
keppni. Ég fékk svo allt í einu skilaboð frá vinnunni um að ég væri tilnefnd til verðlaunanna, en
þetta fór í gegnum íslensku skrifstofuna,“ útskýrir
Harpa.
CODE09 fer fram í Bella Center í Kaupmannahöfn dagana 27. til 30. ágúst, en CODE stendur
fyrir COpenhagen DEsign og er vattvangur fyrir
nýstárlega norræna hönnun, hvort sem um ræðir
húsgögn, lýsingu, textíl eða tæknibúnað. Verðlaunahátíðin verður hluti af alþjóðlegri hönnunarviku Danmerkur sem haldin er í fyrsta sinn í ár.
Aðspurð segist Harpa því miður ekki geta verið
viðstödd þegar verðlaunin verða afhent. „Mig lang-

EFNILEG Harpa Einarsdóttir er tilnefnd til CODE-verðlaunanna
fyrir búningahönnun sína í tölvuleiknum EVE online.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ar mikið að fara, en það er svo mikið að gera hjá
mér í Atlanta. Í staðinn ætlar Friðrik Weishappel,
vinur minn, að fara sem minn fulltrúi,“ segir
Harpa og brosir.
- ag

Ísafjörður

Ertu að fylgjast með
mér NÚNA Dr. Gunni?

Akureyri
Egilsstaðir
Reykjavík
Kópavogur
Hafnarfjörður
Selfoss
Vestmannaeyjar

ÓDÝRASTIR

Í SKÓLAVÖRUM

*

*Samkvæmt verðkönnun sem gerð var 29. júlí 2009

Kúlupennar

Fánamiðar

Límstifti

frá

19 kr

399 kr.

stk.

Bakpokar

199 kr.

Plastmöppur

Skrifblokkir

frá

199 kr.

frá

49 kr.
1.990 kr.

Skrúfblýantar

Áherslupennar

Sundpokar
frá

49 kr.

stk

99 kr.

Skeifan 550-4110 , Kringlan 550-4130, Smáralind 550-4140, Korputorg 550-4135, Hafnarfjörður 550-4120, Selfoss 550-4190,
Vestmannaeyjar 550-4180, Egilsstaðir 550-4160, Akureyri 550-4150, Ísafjörður 550-4170

590 kr.

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja
Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Hinn harði
veruleiki

S

nemmsumars þoldi ég ekki
fleiri frásagnir af fjármálahneykslum og kreppu heldur þráði
hið einfalda og hamingjusama líf
þar sem áhyggjurnar snúast um
hvort eigi að grilla aftur í kvöld
eða ekki. Hin dásamlega sumarblíða ýtti undir draumsýn um yndislega daga í notalegu tjaldi við lítinn hjalandi læk með fuglasöng og
landnámskjarri. Börnin berfætt að
vaða í sólarblíðunni og við hjónin
með spriklandi bleikju á stöng.

SEM hljómar út af fyrir sig mjög
rómantískt, einkum fyrir þann
sem hefur aðallega séð sveitina í sjónvarpi. Raunveruleikinn er töluvert harðneskulegri.
Tjaldútilega þýðir til dæmis heljarinnar undirbúning þar sem
ekkert má klikka. Eftir óstjórnlega langdregið bras er bíllinn
loks pakkaður upp í þak af öllu
því sem mögulega gæti komið í
góðar þarfir. Fyrir utan það sem
er alveg glatað að gleyma eins
og vasahníf, nesti og eldspýtum
rekur öryggisþörfin roskið og
ráðsett fólk til að hrifsa aukreitis
með nauðsynjar á borð við inniskó, míkadó og hárblásara. Sem
gæti komið sér vel við ýtrustu
aðstæður. Auk þess hefur sama
fólkið vanist alls kyns þægindum eins og þaki, rúmi og sæng
og jafnframt losað sig við sveigjanleikann gagnvart umtalsverðum breytingum. Að potast við
tjaldstög og vindsængurblástur í
fjórum gráðum og norðanstrekkingi er aðallega skemmtilegt í
minningunni. Sjálfskipuð útlegð
í svefnpoka sem endurtekur sig
árlega er óskiljanleg óþægindaþörf og verðugt rannsóknarefni
í sjálfu sér.
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við lítinn
hjalandi læk með fuglasöng og
landnámskjarri er auk þess mjög
langt í burtu og hinn kosturinn
er skipulagt fjölskyldusvæði með
hávaðasömu fjölmenni og stöðluðum rólóvelli fyrir börnin. Svo
strax á degi tvö hljómaði bændagisting í afskekktum dal einkar freistandi. Þar má til dæmis
finna uppbúin rúm, vatnssalerni
og jafnvel rafmagnslýsingu. Og út
við ysta haf beið reyndar upphitað
smáhýsi, blessunarlega laust við
alla staðla. Staðarhaldari lagði þó
óvænt og strangt bann við hundahaldi sem var smámunasemi í
töluverðri þversögn við stálpaða
heimalningana sem héldu til í dagstofunni á bænum. Tillögu minni
um að dulbúa hundinn í kápu og
sjal og lauma honum inn í húsið
var hafnað, fólkið mitt skortir
átakanlega allan brotavilja.
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(Queen eilsurúm
size 153
x203)

FRÁ kr.

99.850

NAÐUR
SÆNGURFAT TUR!
T
30% AFSLÁ

GÓÐAN DAG!
Í dag er sunnudagurinn 10. ágúst
2009, 222. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

5.03
4.35

Hádegi

Sólarlag

13.33
13.18

22.00
21.58

Heimild: Almanak Háskólans
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