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Kolfinna með

• heimili

uppáhaldsb

úninginn sinn

sem hún saumaði

rétt rúmlega

Undurfagu
r faldbúning
ur
tvítug.

FRÉTTABLAÐIÐ/A

Kolfinna Sigurvins
dóttir íþróttake
út til fólks
nnari hefur
sem vill klæðast
saumað um
slíkum búningum
tuttugu

ATA R N A

Í MIÐJU BLAÐSINS

RNÞÓR

„Uppáhaldsbúning
þjóðbúninga
við sérstök
um ævina.
urinn minn
faldbúningur
tækifæri. Einn
Þá leigir hún
er
heldur hún
Við þennan
þegar ég var sem ég saumaði mér
þó mest upp
búning á
22 ára gömul,“
undurfagu
Kolfinna
á.
Kolfinna Sigurvins
rt
segir
börnin sem
bóndi hennarsteypt stokkabelti sem
dóttir
kennari sem
gaf henni og
árinu,“ segir stækka með hverju
hefur saumað íþróttamann gullsmiðu
Jón Dalhún glettin.
tugu þjóðbúnin
um tutÁ bakvið
Hún útskýrir r smíðaði.
Kolfinnu á
„Við byrjuðum ga á sinni lífstíð.
glittir í húsgögn
myndinni
séu frá upphafi að svona búningar
nokkrar ungar
þjóðdansafélaginu
sem Kolfinna
heldur mikið
nítjándu aldar
síðar hafi skautbúni
að sauma okkurí
upp á. „Þau
faldbúninga
en
foreldra minna
eru úr búi
ngurinn komið
þegar við
til. Kolfinna
tölulega nýbyrjað
vorum tilbæ á Rauðasan en þau áttu Saurbúning en á einnig fagran skautar þar,“ segir
Kolfinna og
di og dvöldu
gat ekki sý
sumri Þ
lý i bú
þ
h
l

Þrífandi

512 5473

HJÖRLEIFUR VALSSON

STEFÁN JÖRGEN

Zatecky GUS með
íslensku ívafi

Farðar fyrir
úlfamynd

Semja fyrir tékkneska bjórauglýsingu

Náði ekki að hitta stórstjörnurnar
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MÁNUDAGUR
Framsögn æfð með
gervigreind
Hópurinn B. Unique
hlaut frumkvöðlaverðlaun Guðfinnu S.
Bjarnadóttur fyrir
bestu viðskiptaáætlunina.
TÍMAMÓT 16

Til í Strumpana aftur
Laddi ánægður með endurkomu
Strumpanna.
FÓLK 20

Jackson
til sölu
Bandarískar búðir
mega græða á
andláti Jacksons

Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Bankar mótmæla réttarbót
Fjármálafyrirtæki vilja halda rétti sínum til að ganga að öllum eigum skuldara vegna vanskila. Þau hafa
lagst gegn frumvarpi um breytingar á því. Flutningsmaður segir frumvarpið leysa fólk úr skuldafangelsi.
ALÞINGI Bankarnir hafa eindregið

lagst gegn frumvarpi um bætta
stöðu skuldara, að sögn Lilju
Móses dóttir, formanns félagsmálanefndar. Hún er fyrsti
flutningsmaður frumvarps sem
hún segir hafa þann tilgang að
leysa fólk úr skuldafangelsi.
Með frumvarpinu, sem er flutt
af nokkrum þingmönnum Vinstri
grænna, Framsóknarflokks og
Borgarahreyfingar, er lögð til
sú grundvallarbreyting að lánveitandi, sem lánar fé gegn veði í
fasteign, megi ekki ganga að öðrum
eigum lántakans en viðkomandi
fasteign. Samkvæmt frumvarpinu
átti krafa lánardrottins á skuldunaut að falla niður, fengist and-

virði veðsins ekki við nauðungarsölu íbúðarinnar.
„Þetta þýðir að fólk hefði kost á
því að skila lyklunum að húsnæðinu, frekar en að búa þar í skuldafangelsi. Eignin gengur þá upp í
skuldina,“ segir Lilja. Hún segir
að hugmyndin sem í frumvarpinu
felst hafi mætt eindreginni andstöðu frá bönkunum.
„Það hafa komið fram mikil
mótmæli frá fulltrúum kröfuhafa
og þeir hafa getað komið í veg
fyrir flestallar lagabreytingar
sem bæta stöðu skuldara með
því að vísa í eignarréttarákvæði
stjórnarskrárinnar,“ segir Lilja.
Í umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja um frumvarpið segir

að samtökin óttist að breytingarnar verði ekki til hagsbóta
fyrir þorra skuldara og frumvarpið gæti helst gagnast þeim
efnameiri, sem eiga stórar og
yfirveðsettar eignir og þeim sem
eiga fleiri en eina fasteign. Þeir
geti þá flutt úr einni yfirveðsettri
fasteign og í aðra minna veðsetta,
sem ekki yrði tekin af þeim. Eins
að veðsetningarhlutfall fasteigna
gæti lækkað sem myndi gera fjármögnun íbúðakaupa erfiðari.
Samtökin telja það jafnframt
„óviðunandi íhlutun í samningsfrelsið að löggjafinn grípi fram
fyrir hendur samningsaðila
með afturvirkri löggjöf og ónýti
þannig gerninga sem þeir hafa

sammælst um.“ Tekið er fram
að samtökin telji „afturvirk lög
veikja traust á réttarskipaninni
meðan festa í löggjöf tryggir
öryggi í viðskiptum“. Samtökin
telja að verði frumvarpið að
lögum megi leiða að því líkur að
einhverjir kröfuhafar láti reyna
á lögmæti lagasetningarinnar
fyrir dómi „og krefjist bóta
vegna krafna sem til var stofnað
fyrir gildistöku laganna og þeim
er gert að gefa eftir samkvæmt
lagaboði“.
Lilja segir að andstaða gegn
frumvarpinu breyti því ekki að
betrumbætt útgáfa þess verði
endurflutt á næsta þingi.
- kóþ / shá
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Innanhússarkitektar:

Eyjamenn á
siglingu

Engin verkefni
á borðum innanhússarkitekta

ÍBV kom sér í fína
stöðu í fallbaráttu
Pepsi-deildar
karla í gær eftir
1-0 sigur gegn
Þrótti.

ATVINNA „Ég var að skila núna í

ÍÞRÓTTIR 27

VEÐRIÐ Í DAG
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HVASST Með morgninum verður
víða allhvöss eða hvöss norðaustan
átt en snýst í allhvassa suðaustan
átt við suðausturströndina síðdegis.
Rigning víða um land en úrkomlítið
suðvestan til. Milt í veðri.
VEÐUR 4

BRUGÐIÐ Á LEIK Sigurður Ragnar Eyjólfsson, landsliðsþjálfari íslenska liðsins, sýndi nýja og heldur óvenjulega takta á æfingu

liðsins í Tampere í Finnlandi í gær þegar hann skellti sér í hlutverk apa. Æfingin var sú síðasta fyrir sjálft Evrópumótið sem
hefst í dag en þá mæta stelpurnar okkar þeim frönsku. Leikurinn hefst klukkan fimm.
FRÉTTABLAÐIÐA/OSSI AHOLA

morgun síðasta verkefninu og það
er bara tómt
borð hjá mér, í
fyrsta skipti í
þessi 22 ár sem
ég hef starfað
sem innanhússarkitekt,“ segir
Pétur Hafsteinn Birgisson.
„Við erum ekki
PÉTUR HAFSTEINN
að tala um
BIRGISSON
færri verkefni, þau eru
einfaldlega engin, og þá á ég við
ný, verkefni sem koma inn eftir
hrun. Þau verkefni sem ég hef
verið að klára eru öll verkefni
sem lágu fyrir áður en bankarnir féllu.“
Pétur segist hafa upplifað erfiða tíma og séð kreppur áður en
hann muni ekki tíma sem þessa.

Lækni íslenska liðsins gengur vel að verja liðið fyrir svínaflensunni:

- jma / sjá allt

Óttuðust að missa af keppninni
FÓTBOLTI Það hefur kannski reynt

meira á lækni íslenska kvennalandsliðsins nú en oft áður því
hann hefur haft umsjón með að
verja íslenska liðið fyrir svínaflensunni.
Reynir Björn Björnsson, læknir
liðsins, hefur þó ekki miklar áhyggjur lengur enda hafa
varúðar ráðstafanir hans gengið
vel. Allar stelpurnar eru heilsuhraustar fyrir fyrsta leik liðsins
á Evrópumótinu.

„Það er búin að vera hræðsla
innan liðsins um að missa af
keppninni,“ segir Reynir. „Við
fórum strax í ákveðnar aðgerðir
og fræðslu. Þær voru mjög meðvitaðar um hættuna og ég hef ekki
haft miklar áhyggjur. Það voru
tvær sem veiktust og fengu væg
einkenni. Við tókum strax sýni en
þar kom ekki neitt fram.“
„Ég held að það skilji allir að
stelpurnar séu áhyggjufullar
um að smitast. Þetta er kannski

keppni lífsins þannig lagað og
þær eru búnar að hlakka mikið til,
fórna miklu og leggja mikið á sig.
Svo fá þær einhverja smá pest og
þá er þetta búið,“ segir læknirinn
sem hefur meiri áhyggjur af heimsóknum utan frá. „Helsta hættan
er kannski eftir leikina í tengslum
við fólk frá Íslandi sem er að koma
í heimsókn,“ segir Reynir, en það
er búist við góðum stuðningshóp á
bak við íslenska liðið á mótinu.

Tilboð vikunnar

- óój / sjá Íþróttir síðu 26

Upphengt salerni, seta,
innbyggður kassi og þrýstispjald

Tilboð kr.54.900,Smiðjuvegi 76
Kópavogi
Sími 414 1000

Baldursnesi 6
Akureyri
Sími 414 1050

SPURNING DAGSINS

Gísli, er þetta þér ekki
þóknanlegt?
„Friður á jörðu með (lög)mönnum
sem Hann hefur velþóknun á.“
Lögmannsstofa rukkaði mann, sem
skuldaði brunatryggingu, sjöfalt það sem
löglegt er, að mati Lögmannafélagsins og
talsmanns neytenda. Gísli Tryggvason er
talsmaður neytenda.
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Skilanefnd í málaferlum við Robert Tchenguiz vegna söluandvirðis Somerfield:

Skotar hjóluðu með Lance:

Milljarðatugir frystir á Tortóla

Hundruð hjóla
með goðsögn

VIÐSKIPTI Skilanefnd Kaupþings
hefur fengið yfirvöld á Tortóla
til að frysta tugi milljarða í
eigu félaga kaupsýslumannsins
Roberts Tchenguiz á meðan á
málaferlum skilanefndarinnar
gegn Tchenguiz stendur. Þetta
kom fram í fréttum Ríkisútvarpsins um helgina.
Fjármunirnir sem um ræðir
voru söluandvirði bresku verslunarkeðjunnar Somerfield.
Skilanefndin á nú í málaferlum við Tchenguiz á Tortóla til að
koma höndum yfir féð. Reyna á
að fá það flutt til Bretlands.
Ekki er vitað hvort sambærilegra aðgerða er þörf hjá

ROBERT
TCHENGUIZ

ÁRNI
TÓMASSON

skilanefndum hinna stóru viðskiptabankanna tveggja. Ráðgjafarfyrirtækið Kroll hefur
undanfarinn tvo og hálfan mánuð

starfað fyrir skilanefnd Glitnis
að rannsóknum á hugsanlegum
óeðlilegum fjármagnsflutningum
og möguleikanum á endurheimt
fjárins.
Árni Tómasson, formaður
skilanefndar Glitnis, segist eiga
von á því að fá skýrslu um málið
frá Kroll í kringum mánaðamótin. Rannsóknin hafi verið
umfangsmikil og átta manns hafi
helgað sig henni hér á Íslandi og
erlendis. Ekkert sé hægt að tjá
sig um þessi mál fyrr en skýrslan berist.
Ekki náðist í Lárentsínus
Kristjánsson, formann skilanefndar Landsbankans.
- sh

Hringdi barnið inn
veikt vegna fátæktar
EXISTA Skilanefnd Kaupþings undibýr
málsókn á hendur Exista. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kaupþing og Exista deila:

Stöðutaka gegn
krónu fyrir dóm
VIÐSKIPTI Skilanefnd Kaupþings
undirbýr nú málsókn á hendur
Existu vegna gjaldmiðlaskiptasamninga sem deilt er um á hvaða
gengi eigi að gera upp. Þrettán
milljarða veð fyrir slíkum samningum liggur óhreyft á reikningi
Existu í Nýja Kaupþingi. Þetta
kom fram í fréttum RÚV í gær.
Skilanefndin telur að gera eigi
samningana upp á gengi evru
gagnvart krónu miðað við skráningu Seðlabanka Íslands í fyrrahaust og krefst 20 milljarða frá
Existu. Exista vill hins vegar miða
við skráningu Evrópska seðlabankans og krefur Kaupþing um
100 milljarða.
- sh

Ragnhildur Zoëga:

Gerði plötu fyrir foreldra sína
FÓLK „Pabbi er mikill djassgeggjari og er hrifinn af Jóni Múla,“
segir Ragnhildur Zoëga, verkefnastjóri Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins.
Hún gerði sér lítið fyrir og framleiddi plötu til heiðurs foreldrum
sínum í tilefni af afmælum þeirra.
Þar syngur Sigríður Thorlacius
lög Jóns Múla Árnasonar og nýtur
aðstoðar tónlistarmanna á borð við
Sigurð Guðmundsson úr Hjálmum
og Guðmund Óskar Guðmundsson
úr Hjaltalín.
- fgg / sjá síðu 30

Foreldri með þrjá drengi á framfæri hringdi elsta son sinn inn veikan, daginn
sem hann átti að hefja nám í menntaskóla. Hún átti ekki peninga fyrir bókum.
Menntamálaráðherra ætlar að skoða hvort grípa þurfi til sérstakra úrræða.
SAMFÉLAGSMÁL Foreldri sautján

ára drengs, sem hefja átti nám í
menntaskóla, hringdi hann inn
veikan fyrsta daginn. Ekki voru til
peningar til að kaupa námsbækur
og skólavörur handa honum.
Foreldrið er öryrki með þrjá
syni á skólaaldri á framfæri. Það
leitaði á náðir Fjölskylduhjálpar
Íslands og fékk þaðan 20 þúsund
krónur til bókakaupa, auk matvæla.
Fjölskyldan hafði einnig fengið
fimmtán þúsund krónur frá Hjálparstarfi kirkjunnar til bókakaupa.
Henni hafði hins vegar verið synjað
um aðstoð frá Félagsþjónustunni í
Reykjavík, á grundvelli þess að þar
sem foreldrið er öryrki sé það ekki
á framfæri félagslega kerfisins.
Samanlagðir duga styrkirnir
ekki fyrir námsbókum og skólavörum allra drengjanna. Nemandi í
framhaldsskóla getur gert ráð fyrir
að greiða 50 til 60 þúsund krónur
fyrir skólabækur.
Ásgerður Jóna Flosadóttir, formaður Fjölskylduhjálpar Íslands,
segir að hvorki matur né mjólkurdropi hafi verið til á heimili fjölskyldunnar þegar hún leitaði til
Fjölskylduhjálparinnar. Hún segir
ekki nýtt að fólk með lítið á milli
handanna leiti til hjálparsamtaka
eftir aðstoð við skólabyrjun. Sá
hópur hafi hins vegar stækkað til
muna og þeir sem höfðu það slæmt
áður hafi það enn verra í dag. „Við
höfum þurft að synja fólki um
aðstoð vegna námsbókakaupa, því
við verðum að eiga fyrir mat vikulega. En þegar maður fær eins
hrikalegt dæmi og þetta verður
manni um og ó.“
Saga fjölskyldunnar kemur heim

SKOTLAND Um þrjú hundruð

manns tóku þátt í hjólatúr í
Skotlandi með sjöfalda Tour
de France meistaranum Lance
Armstrong á dögunum. Hafði
Lance auglýst viðburðinn á samskiptasíðunni Twitter. Sagði
hann: „Hæ Glasgow! Ég er að
koma til ykkar á morgun. Hver
vill koma í hjólatúr?“
Meðal gesta sem komu var
skoska fyrrum hjólastjarnan
Graeme Obree. Var Lance
ánægður með að hitta gömlu goðsögnina og lofaði að næst þegar
hann myndi koma til Skotlands
kæmi hann með góða veðrið. - vsp

Árleg gleði í Stykkishólmi:

Vel heppnaðir
Danskir dagar
SKEMMTUN „Þetta heppnaðist
alveg rosalega vel. Við ákváðum
að hafa þetta sömu helgi og
Menningarnótt, því við ráðum
ekki við að fá 20 þúsund manns
í bæinn. En það komu engu að
síður í kringum fjögur þúsund
manns,“ segir Daði Sigurþórsson, framkvæmdastjóri
Danskra daga, sem fóru fram
í sextánda sinn í Stykkishólmi
um helgina.
Tívolístemning var í bænum
að sögn Daða. Hverfagrill var
á sínum stað, þar sem íbúar
skreyta götur sínar ljósum og
bjóða gestum og gangandi í mat.
Á laugardagskvöldið var
bryggjuball og glæsileg flugeldasýning úr Súgandisey.
Veðrið lék við hátíðargesti,
sem fengu logn alla helgina og
ekki nema eina stutta rigningarskúr.
- hhs

Eftirför lögreglu á hádegi:

Réttindalaus og
ölvaður með öxi
LÖGREGLA Bifreið var veitt eftir-

Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra segist taka fréttir af
brottfalli nemenda úr skóla sökum
fátæktar foreldra mjög alvarlega.
„Við erum ekki búin að fá mynd af
því hvað eru mikil brögð að þessu,
þar sem skólasetningar voru á
fimmtudag og föstudag. En við
munum fylgjast vel með þessu,“
segir Katrín. Hún segir að þegar
séu einhver úrræði í boði fyrir
nemendur í þessari stöðu. Skoðað
verði , í samstarfi við félagsmálayfirvöld, hvort nauðsyn beri til að
efla þau.

för af lögreglunni rétt fyrir
hádegi í gær. Fór bílinn frá
Hringbraut, niður í miðbæ og
inn í Þingholtin. Var ökuníðingurinn handtekinn á Laufásvegi
og fluttur í fangageymslu lögreglu.
Maðurinn sem handtekinn var
er erlendur síbrotamaður, að
sögn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Bifreið hans er þekkt
innan lögreglunnar og hefur
maðurinn ítrekað ekið henni,
réttindalaus. Eftir að eftirförin
hófst ók maðurinn gegn rauðu
ljósi, svínaði á gangandi vegfarendur, ók of hratt, reyndist
vera með öxi í bílnum og var
töluvert ölvaður.

holmfridur@frettabladid.is

- vsp

BÖRN AÐ LEIK Efnaminni fjölskyldur eiga margar hverjar erfitt með að greiða fyrir

skólagögn barna sinna.

Þegar maður fær eins
hrikalegt dæmi og þetta
verður manni um og ó.
ÁSGERÐUR JÓNA FLOSADÓTTIR
FORMAÐUR FJÖLSKYLDUHJÁLPAR ÍSLANDS

og saman við orð Þórhalls Heimissonar, prests í Hafnarfjarðarkirkju,
sem vakti athygli á málinu í færslu
á bloggsíðu sinni. Þar segist hann
hafa átt erfið samtöl við fólk sem
geti ekki látið börn sín byrja í skóla,
þar sem ekki séu til peningar fyrir
námsbókum og skólavörum.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

40 börn á aldrinum 5-10 ára eru skráð í Menntaskólann fyrir haustið:

ALVÖRU SÁLFRÆÐITRYLLIR Leyfisveiting tekin fyrir á miðvikudag
MENNTAMÁL Menntaráð Reykjavíkur tekur umsókn
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Ný st
stjarna á himni
reyfarahöfunda
re
Þýðandi: Bjarni Jónsson

www.bjartur.is

Menntaskólans um starfsleyfi til umsagnar á miðvikudaginn, að sögn Kjartans Magnússonar, formanns menntaráðs. Eftir að ráðið hefur gefið
umsögn fer umsóknin til menntamálaráðuneytisins, sem hefur endanlegt úrskurðarvald um hvort
skólinn fái starfsleyfi eða ekki. Flestir grunnskólar
Reykjavíkur hefja kennslu í dag.
Menntaskólinn er grunnskóli sem á að starfa í
gömlu Heilsuverndarstöðinni við Barónsstíg, ef
allt gengur eftir. Búið er að skrá 40 börn í skólann,
með fyrirvara um að starfsleyfi fáist, að sögn Eddu
Huldar Sigurðardóttur, skólastjóra Menntaskólans.
Skóladagatal Menntaskólans gerði ráð
skólabyrjun í kringum 2. september. Til þess að
uppfylla skilyrði um 180 skóladaga myndi skólinn
keyra lengra inn í sumarið, segir Edda.
Skráð eru 40 börn, á aldrinum 5-10 ára, fyrir komandi haustönn. Edda segir biðina eftir starfsleyfi
auðvitað óþægilega óvissu fyrir foreldrana.
„Leyfisveitingin gengur ekki hraðar þó við
töpum okkur,“ segir Edda en menntaráð hefur haft
umsóknina til skoðunar í nokkrar vikur.
- vsp

MENNTASKÓLINN Edda, lengst til vinstri, ásamt öðrum

aðstandendum, Þorvaldi Þorsteinssyni rithöfundi og Jennýju
Guðrúnu Jónsdóttur kennara. Ólafur Stefánsson handknattleiksmaður stendur einnig að skólanum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Skemmdarvargar herja enn á heimili og eigur manna úr viðskiptalífinu:

Fiskimenn komu úr gíslingu:

Lúðrasveit og
fagnandi skari
EGYPTALAND Áhöfnum tveggja

Bandaríkjadalur

127,27

127,87

Hummer Björgólfs málaður rauður

Sterlingspund

211,04

212,06

LÖGREGLUMÁL Hummer-jeppi Björg-

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

Evra

182,16

183,18

Dönsk króna

24,469

24,613

Norsk króna

21,263

21,389

Sænsk króna

17,893

17,997

Japanskt jen

1,3552

1,3632

SDR

199,04

200,22

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
223,0978
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Heppinn svefngengill:

Lifði af fall af
fjórðu hæð
RÚMENÍA Rúmenskur maður slapp

með minni háttar meiðsl eftir
að hafa fallið 16 metra af fjórðu
hæð meðan hann gekk í svefni.
Læknar segja kraftaverk að
hann hafi aðeins brotið rifbein
og brákað annan fótinn. Halda
þeir að slökun líkamans við
svefngönguna sé ástæðan fyrir
því að hann sé á lífi.
Sá heppni, Mariuc Purcariu,
fannst rúllaður í gardínu ofan
á bílnum sínum undir svefnherbergisglugganum. Sagðist
hann ekki muna hvernig hann
komst þangað. Hann hafi verið
að horfa á sjónvarpið, sofnað og
síðan munað að konan hans hafi
öskrað nafnið hans þegar hann
stóð í gluggakistunni.
- vsp

Strákur talinn stríðsflugmaður:

Telja son sinn
endurfæddan
stríðsflugmann
BANDARÍKIN Foreldrar James Leininger, 11 ára bandarísks stráks,
telja hann vera fyrrum stríðsflugmanninn James Huston úr
seinni heimsstyrjöldinni. Þetta
kom fram í breska blaðinu Daily
Telegraph í síðustu viku. Bók um
strákinn, Soul Survivor, er ein
mest selda bók Bandaríkjanna.
James hefur fengið martraðir
frá tveggja ára aldri um að hann
sé skotinn niður í flugvél. Talar
hann meðal annars upp úr svefni
og fer með flugkóða og nefnir
menn úr seinni heimsstyrjöld.
James Huston, maðurinn sem
þau telja hann vera, lést við Iwo
Jima, 3. mars árið 1945. Foreldrar
drengsins höfðu uppi á skyldmennum Hustons sem fannst
mikið til koma hversu sterkar
minningar litli drengurinn hafði
úr stríðinu.
- vsp

ólfs Thors Björgólfssonar var
úðaður með rauðri málningu fyrir
utan Háskólann í Reykjavík í nótt.
Sömu skemmdarvargar úðuðu
einnig rauðri málningu á hús Sigurðar Einarssonar, fyrrverandi
stjórnarformanns Kaupþings.
Fjölmiðlum bárust tilkynningar
um bæði skemmdarverkin í gærmorgun frá sama netfangi.
Skemmdarverk hafa verið unnin
á heimilum fjölmargra manna úr
viðskiptalífinu undanfarna mánuði. Meðal annarra sem hafa orðið
fyrir málningarárásum af þessu
tagi eru Bjarni Ármannsson, fyrrverandi bankastjóri Glitnis, Birna

Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, Hreiðar Már Sigurðsson,
fyrrverandi forstjóri Kaupþings,
Hannes Smárason, fyrrverandi
forstjóri FL Group, Björgólfur
Guðmundsson, fyrrverandi eigandi Landsbankans og Steingrímur Wernersson, annar eigandi Milestone. Þá var kveikt í Range Rover
jeppa Stefáns Hilmarssonar, fyrrverandi fjármálastjóra Baugs.
Öll málin eru óupplýst og ekki
er vitað hvort sömu menn eru að
verki í öllum tilvikum.
Þá hafa skemmdarverk einnig
verið unnin á heimilum fólks sem
tengist orkugeiranum, til dæmis
Friðriks Sophussonar, forstjóra

ALRAUÐUR JEPPI Bíll Björgólfs stóð fyrir

utan Háskólann í Reykjavík þegar hann
var málaður.

Landsvirkjunar, Rannveigar Rist,
forstjóra Alcan, og Hjörleifs Kvaran, forstjóra Orkuveitunnar. - sh

egypskra fiskibáta, sem sluppu úr
klóm sómalskra sjóræningja eftir
mánaða gíslingu, var fagnað eins
og hetjum við heimkomuna í gær.
Herlúðrasveit og fagnandi
mannskari, sem söng þeim til
heiðurs, tók á móti ryðguðu skipunum tveimur þegar þau lögðu
við bryggjuna við Attaka.
Mennirnir, sem voru 34 talsins
þegar þeir voru teknir í gíslingu
í apríl, frelsuðu sig með því að
yfirbuga fangaverði, taka vopn
þeirra og drepa. Hafði þeim verið
haldið föngnum í frystigeymslum
skipa þar sem farið var illa með
þá.
- vsp

Leituðu til ráðherra til að
sækja bráðkvaddan mann
Björgunarsveitarmenn fullyrða að Landhelgisgæslan hafi ekki ætlað að senda þyrlu til að sækja látinn
mann á Herðubreið. Forstjóri LHG hafnar þeim fullyrðingum. Dómsmálaráðherra var blandað í málið.
ÖRYGGISMÁL Björgunarsveitarmenn á Húsa-

vík fullyrða að Landhelgisgæslan hafi
hafnað beiðni þeirra um að þyrla sækti lík
manns sem lést í fjallgöngu á fjallið Herðubreið. Svæðisstjóri björgunarsveitarinnar
leitaði til dómsmálaráðherra og var þyrla
frá Norðurflugi leigð til að ná í lík mannsins. Forstjóri Landhelgisgæslunnar segir að
aldrei hafi annað staðið til en að sækja líkið
en ódýrari kostur hafi verið valinn en að
senda stóra björgunarþyrlu.
Maðurinn sem lést var í hópi göngufólks á
fjallinu. Neyðarkall barst björgunarsveitum
um hádegisbilið á föstudag og lagði björgunarsveitin Strákur í Mývatnssveit þegar af
stað. Jafnframt var óskað eftir þyrlu, sem
var sett í viðbragðsstöðu. Stuttu síðar kom
í ljós að maðurinn var látinn, samkvæmt
úrskurði læknis sem í gönguhópnum var.
Guðmundur Salómonsson, svæðisstjóri
björgunarsveitarinnar á Húsavík, segir að
Landhelgisgæslan (LHG) hafi þverneitað
að senda þyrlu þegar ljóst var að maðurinn
var látinn - sú skýring hafi
verið gefin að of kostnaðarsamt væri að senda þyrlu.
Hafði hann samband við
Rögnu Árnadóttur dómsmálaráðherra sem hafði
samband við LHG. Að sögn
Guðmundar varð símtal
hans til þess að LHG leigði
þyrlu frá Norðurflugi sem
GEORG LÁRUSSON sótti líkið á fjallið. „Það
átti ekki að senda þyrlu
eftir að í ljós kom að maðurinn var látinn og
með það vorum við mjög óhress. Ég talaði
við ráðherra, sem bar árangur.“
Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunnar, hafnar fullyrðingum um að
ekki hafi átt að senda þyrlu. „Við hins vegar
gerðum það á haganlegri máta en að senda
stóra þyrlu. Þetta var unnið í fullu samráði
við slysavarnafélagið Landsbjörg.“
Georg bendir á að með því að senda

MÁLVERKAUPPBOÐ

FLUGTAK Flugtími stórrar björgunarþyrlu kostar 700 þúsund krónur. Leiguþyrla sem sótti látinn mann á Herðu-

breið kostar mun minna.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GUÐMUNDUR SALÓMONSSON
SVÆÐISSTJÓRI BJÖRGUNARSVEITARINNAR Á HÚSAVÍK

minni þyrlu hafi sparast milljónir króna.
Hver flugtími stóru Super Pumu-þyrlu
Landhelgisgæslunnar kostar 700 þúsund

Skipholti 35

105 Reykjavík. sími 511 7010
Gsm: 847-1600

petur@galleriborg.is

Fyrir fjársterka aðila leitum við að módelmyndum eftir
Gunnlaug Blöndal, verkum eftir Louisu Matthíasdóttur
og góðum Kjarvalsmyndum.
Vinsamlegast haﬁð samband sem fyrst í
síma 511 7010 eða 847 1600

svavar@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Erum að taka á móti verkum fyrir næsta uppboð.
Lægri sölulaun – Örugg þjónusta

krónur en þyrlunnar sem sótti líkið 180
þúsund krónur. Flugið fram og til baka frá
Reykjavík hefði tekið um sex klukkustundir,
að sögn Georgs.
Guðmundur vill koma því skýrt á framfæri að ósk um aðstoð þyrlu hafi komið til
vegna þeirrar hættu sem björgunarsveitarmönnum stafar af því að færa líkið til
byggða ofan af fjallinu. Til verksins hefði
þurft allt að 50 manns í leiðangur af þessu
tagi, sem tæki upp undir sólarhring.

Það átti ekki að senda þyrlu eftir að
í ljós kom að maðurinn var látinn og
með það vorum við mjög óhress. Ég talaði við
ráðherra, sem bar árangur.
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Sigurður Þ.
Ragnarsson

VINDA OG
VÆTUSAMT
Nú með morgninum
er víða allhvöss eða
hvöss norðaustan
átt við austan og
norðaustanvert landið
með talsverðri vætu.
Smám saman hvessir
síðan norðvestan til
og á Vestfjörðum og
má búast við 13-18
m/s þar. Snýst í fremur hvassa suðaustan
átt við suðausturströndina þegar líður 10
á daginn. Hiti 9-15
stig, hlýjast suðvestan til.
Á MORGUN
8-13 m/sunnan og vestan til
annars hægari.
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MIÐVIKUDAGUR
5-10 m/s.
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Helsti mótframbjóðandi forseta Afganistans sakar hann um kosningasvindl:

Taívanar minnast látinna:

Kosningasvindl kæmi ekki á óvart

Þriggja daga
þjóðarsorg

AFGANISTAN Abdullah Abdullah,

TAÍVAN Þriggja daga formleg

helsti mótframbjóðandi Hamids
Karzai í forsetakosningunum í
Afganistan í síðustu viku segist
hafa sannanir fyrir því að
kosningasvik hafi verið viðhöfð.
Ásakanirnar hafa verið send landskjörstjórn Afganistans til frekari
rannsóknar.
Segir Abullah að í nokkrum smærri bæjum Afganistans hafi verið fleiri atkvæði en
íbúafjöldi og lítil kosningaþátttaka hafi verið á stórum svæðum sem talin eru styðja Abdullah.
Einnig hafi ofbeldi og hótanir átt
sér stað í garð stuðningsmanna
Abdullah. Enginn vafi leikur því

KOSNINGARNAR Nokkrir þeirra sem

stjórnuðu kosningaeftirlitinu í kosningunum á fimmtudaginn var hafa kvartað
til landskjörstjórnar vegna gruns um
kosningasvik.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

á að svik hafi átt sér stað, að mati
Abdullahs.
Segir formaður lands kjör-

stjórnarinnar að mikið af kvörtunum hafi komið í kjölfar kosninganna. Nokkrir þeirra sem
stjórnuðu kosningaeftirlitinu í
kosningunum síðastliðinn fimmtudag kvörtuðu til kjörstjórnarinnar
vegna gruns um kosningasvik.
Richard Holbrooke, sérstakur sendimaður Bandaríkjanna í
Afganistan, segir að það kæmi
honum ekki á óvart ef kosningasvik hafi verið viðhöfð.
Fylkingar Karzais og Abdullahs
hafa báðar sagt sinn frambjóðanda
hafa unnið. Bráðabirgðatölur koma
væntanlega á næstu dögum en ekki
er búist við lokaúrslitum fyrr en
eftir nokkrar vikur.
- vsp

þjóðarsorg hófst í Taívan á laugardaginn til minningar um þá
sem féllu í fellibylnum Morakot,
en þetta eru verstu hamfarir í
Taívan í hálfa öld.
Yfirvöld hafa staðfest að 160
hafi látist og um 490 sé saknað.
DNA-próf verða tekin af þeim
líkum sem ekki hefur enn tekist
að bera kennsl á.
Hamfarirnar hófust fyrir
tveimur vikum og voru yfirvöld
sökuð um hægagang í viðbrögðum
við fellibylnum. Nýjustu kannanir
sýna að forseti landsins, Ma YingJeou nýtur minna en 20 prósenta
fylgis meðal þjóðarinnar.
- vsp

Hezbollah-menn fyrir rétt:

Lifa og deyja
sem Egyptar
EGYPTALAND Leiddir voru fyrir
BALDUR Mun þjóna Vestmannaeyjum í

hálfan mánuð.

Samgöngur til Eyja:

Baldur mun
leysa Herjólf af
SAMGÖNGUMÁL Endanlega hefur

verið frá því gengið að Breiðafjarðarferjan Baldur leysi Herjólf
af á meðan hann fer í slipp þann 7.
september.
Pétur Ágústsson, framkvæmdastjóri Sæferða, segir að úttekt hafi
farið fram sem staðfesti að Baldur
geti siglt á milli lands og Vestmannaeyja, en leiðin er talin mjög
erfið.
Elliði Vignisson, bæjarstjóri í
Eyjum, lýsti efasemdum í byrjun
sumars um að Baldur gæti siglt
þessa leið, auk þess sem að Eyjamenn myndu ekki sætta sig við að
minna skip en Herjólfur myndi
leysa skipið af hólmi þann hálfa
mánuð sem það verður í slipp. - shá

LÖGREGLUFRÉTTIR
Átta líkamsárásir
Átta líkamsárásir voru tilkynntar til
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu
frá klukkan átta á kvöldi Menningarnætur til klukkan hálfníu í gærkvöldi.

rétt í Egyptalandi í gær 26 menn
frá líbanska íslamsöfgahópnum
Hezbollah. Er þeim gefið að
sök að hafa njósnað um skip við
Súez-skurðinn og skipulagt árásir við vinsælan ferðamannastað
Ísraelsmanna á Sínaí-svæðinu.
Voru þeir handteknir í apríl en
talið er að fjórir séu á flótta.
Þegar ákærur voru lesnar
upp í réttarhöldunum í gær
hrópuðu þeir ítrekað í kór „Við
lifum og deyjum sem Egyptar.
Við munum aldrei svíkja land
okkar,“ en aðeins 19 þeirra eru
Egyptar. Einn mannanna sagði
í réttarhöldunum í gær að hann
hefði þurft að þola pyntingar í
egypskum fangelsum.
- vsp

LÖGREGLUFRÉTTIR
Erill á Menningarnótt
Mikil ölvun var í miðborginni á Menningarnótt. Töluvert af illa drukknu fólki
sem var öldautt var hjálpað heim, að
sögn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Sautján þjófnaðarmál
Sautján þjófnaðarmál voru tilkynnt á
einum sólarhring til lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu frá laugardagskvöldi til sunnudagskvölds. Af þeim
voru níu innbrot í bíla, húsnæði og
fyrirtæki.

HORFT TIL HIMINS Flaugin náði 2.700 metra hæð á undir hálfri mínútu en samkvæmt útreikningum átti hún að ná þriggja kíló-

metra hæð á sama tíma.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Stefnan sett á að
kljúfa hljóðmúrinn
Stærstu eldflaug sem Íslendingar hafa smíðað var skotið á loft í gær á vegum
áhugamannafélagsins AIR. Náði hún þúsund kílómetra hraða. Stefna AIR er
sett á að kljúfa hljóðmúrinn. Eldsneytið sem þeir nota er algjörlega vistvænt.
NÝSKÖPUN Hátt í hundrað manns

fylgdust með þegar öflugustu eldflaug sem smíðuð hefur verið af
Íslendingum var skotið á loft frá
Höskuldarvöllum, nálægt fjallinu
Keili, um klukkan hálfþrjú í gær.
Eldflaugin, sem vó átta kíló, náði
þúsund kílómetra hraða og 2.700
metra hæð á 25 sekúndum. Fallhlíf var í flauginni svo hún gæti
svifið til jarðar.
Útreikningar gerðu ráð fyrir
að flaugin næði 3.000 metrum en
vegna vinda flaug vélin örlítið á
ská. Eldsneyti vélarinnar er gert
úr saltpétri, sykri, þrúgusykri og
ávaxtasykri og er algjörlega vistvænt.
Magnús Már Guðnason, einn

aðstandenda áhugamannafélagsins AIR, sem stóð fyrir uppákomunni, segir stefnuna setta á
að kljúfa hljóðmúrinn en þá þarf
að fara hraðar en 1.236 kílómetra
á klukkustund. Það ætla þeir að
gera með eldflaug sem hefur
verið í smíðum í tvö ár og á að ná
um 1.500 kílómetra hraða. Spáir
Magnús að henni verði skotið upp
í fyrsta lagi næsta sumar.
Áhugamannafélagið AIR hefur
verið starfrækt frá 2006 en þá
skutu þeir upp fyrstu eldflauginni sinni. Í maí árið 2008 var
eldflaug skotið upp á vegum nemenda í HR og komst sú eldflaug á
750 kílómetra hraða. Magnús var
þá aðstoðarkennari á námskeiðinu

ásamt Smára Frey Smárasyni,
hinum aðstandanda AIR.
Magnús segist hafa fengið áhuga
á eldflaugum fyrir fimm árum
eftir að hafa verið að fikta mikið
í flugeldum og skoðað fræðin bak
við þá. Kynntist hann tveimur
strákum úr Hafnarfirði, Smára
áðurnefndum og Steini Hlíðari
Jónssyni og fóru þeir fljótlega að
smíða eldflaugar.
„Það sem er skemmtilegast er að
þetta samtvinnar efna-, eðlis- og
verkfræði. Þetta er svona raunvísinda- og verkfræðipakki,“ segir
Magnús. Nánari upplýsingar um
félagið má nálgast á vefsíðunni
www.eldflaug.com
vidir@frettabladid.is

36 arnarungar komust á legg í sumar og hafa aldrei verið fleiri:

Ernir farnir að verpa á Suðurlandi
NÁTTÚRAN Arnarungar sem komust

á legg í sumar voru 36 og hafa þeir
ekki verið fleiri í manna minnum.
Íslenski hafarnarstofninn telur nú
um 65 pör og urpu 45 þeirra í vor.
Varp misfórst hjá 19, þar á meðal
hjá parinu sem fylgst var með á
vefmyndavél Arnarsetursins.
„Þetta er búið að vera mjög gott
ár, ekkert flóknara en það,“ segir
Jón Gunnar Ottósson, forstjóri
Náttúrufræðistofnunar Íslands.
Um ástæður þess að stofninn hafi

stækkað segir hann að til dæmis
sé minna um skaðsemi af mannavöldum.
„Við vöktum arnarstofninn á
hverjum ári og fylgjumst vel með
varpi,“ segir Jón Gunnar sem segir
að Náttúrufræðistofnun viti vel
hvar sé verið að sækja á örninn og
hafi gert ráðstafanir vegna þessa
á undanförnum árum.
Varpsvæði arna nær nú frá
Faxaflóa og vestur og norður um
í Húnaflóa. Áður urpu ernir um

land allt og var stofninn þá tvisvar
til þrisvar sinnum stærri en í dag.
Fækkun hófst í kjölfar ofsókna og
eitrunar á 19. öld og urðu pörin
fæst um 20 í kringum 1960. Nú
hafa arnarpör sést í Árnessýslu
en þar er ekki viðvarandi varp, að
sögn Jóns Gunnars.
Náttúrufræðistofnun Íslands
fylgist með arnarstofninum í
samvinnu við Fuglaverndarfélag
Íslands og Náttúrustofurnar í
Stykkishólmi og Bolungarvík. - vsp
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hvers konar leður notar
hönnuðurinn Rakel Hafberg í
skart sitt og fylgihluti?
2. Hversu mikið var greitt út í
atvinnuleysisbætur á fyrstu sex
mánuðum ársins?
3. Hvern íhugar Elín G. Ragnarsdóttir, framkvæmdastjóri
Birtíngs, að kæra til siðanefndar lögmannafélagsins fyrir
ærumeiðandi ummæli?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30
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Bandaríski herinn gefur upp nöfn á föngum í leynifangelsum:

Kona flutt á sjúkrahús:

Tugir taldir vera í leynifangelsum

Ölvuð miðaldra
kona stakk aðra

ÍRAK Bandaríski herinn hefur byrjað að gefa Rauða
krossinum upp nöfn fanga í leynifangelsum í Írak
og Afganistan. Fangarnir eru allir grunaðir um að
tengjast hryðjuverkasamtökum en Rauði krossinn
hefur þrýst lengi á varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna um að fá þessar upplýsingar.
Þetta kemur allt fram í ónafngreindum heimildum erlendra fjölmiðla í gær. Hafa mannréttindasamtök lýst því yfir að ef rétt reynist sé þetta mikill
sigur fyrir mannréttindabaráttu.
Tugir af grunuðum hryðjuverkamönnum í Írak
og Afganistan eru í þessum svokölluðu „tímabundnu
fangabúðum“ sem eru undir stjórn bandaríska hersins. Eru fangabúðirnar á leynistöðum rétt fyrir utan
borgirnar Balad í Írak og Bagram í Afganistan.
Rauði krossinn hefur ekki enn viljað staðfesta
að samtökin hafi fengið upplýsingarnar um fangana og segir öll mál af þessu tagi trúnaðarmál.

LÖGREGLUMÁL Kona á miðjum
aldri stakk aðra með hnífi í höfuðið í íbúð við Njálsgötu á laugardagsmorgun. Konan sem var
stungin var flutt til aðhlynningar
á sjúkrahús en reyndist ekki
alvarlega slösuð.
Árásarkonan var handtekin og
yfirheyrð. Báðar konurnar hafa
komið talsvert við sögu lögreglu
áður.
Ekki liggur fyrir hvað olli
árásinni en líklegt er talið að konurnar hafi báðar verið ölvaðar
þegar hún átti sér stað.
Átökin hófust innandyra en
bárust síðan út á götu. Þar mátti
sjá blóð á gangstéttinni.
- sh

HAMFARASVÆÐI Rauði krossinn hefur ekki enn viljað staðfesta

að hann hafi fengið upplýsingarnar frá varnarmálaráðuneytinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hin nýlega stefnubreyting varnarmálaráðuneytisins í upplýsingagjöf er hluti af stefnu ríkisstjórnar
Baracks Obama.
- vsp

Alþingi heldur áfram í dag:

Jong-Il vottaði fyrrum forseta S-Kóreu virðingu sína:

Fjárlaganefnd
fundar um fyrirvara á Icesave

Sendi samúðarkveðjur
S-KÓREA Tuttugu þúsund manns

voru viðstaddir jarðarför Kims
Dae-jung, fyrrum forseta Suður-

ALÞINGI Fundur fjárlaganefndar

Alþingis vegna ríkisábyrgðar
á Icesave-samningunum hefst
klukkan tíu í dag.
Nefndin hefur málið til
umfjöllunar eftir að breytingartillögur við frumvarpið voru
samþykktar eftir aðra umræðu í
þinginu á föstudag.
Breytingartillögurnar, eða
fyrirvararnir sem settir voru
inn í samninginn, nutu stuðnings
nær allra þingmanna nema
framsóknarmanna.
- kh

BORINN TIL GRAFAR Nokkrir háttsettir N-

Kóreumenn mættu í jarðarförina til að
votta virðingu sína.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Kóreu, í gær. Fyrir jarðarförina fór
Lee Myung-bak, núverandi forseti
S-Kóreu, á fund háttsettra NorðurKóreu manna mættu í jarðarförina
til að votta virðingu sína.
Kim fékk friðarverðlaun Nóbels
árið 2000 fyrir að vinna að betri
samskiptum milli N- og S-Kóreu
en dauði Kims virðist hafa haft
jákvæð áhrif á samband nágrannaþjóðanna.
Kim Jong-il, forseti N-Kóreu,
sendi samúðarkveðju til nágranna
sinna með þeim skilaboðum að hann
vonaðist til að samband þjóðanna
yrði betra í framtíðinni.
- vsp

ÞAÐ ER LEIKUR AÐ LÆRA MEÐ NÁMUNNI
REYKSKÝ Eldarnir eru taldir hafa hafist á föstudag nálægt úrgangsstað við forna
bæinn Maraþon. Gríska slökkviliðið hefur fengið hjálp frá Frakklandi, Kýpur og Ítalíu.

Hagstæðir vextir
fyrir Námufélaga

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Flúðu heimili sín vegna
skógarelda

Náman leggur námsmönnum lið með því að bjóða hagstæðari kjör,
betri yfirsýn yfir fjármálin, 2 fyrir 1 í bíó*, 150 fríar færslur á ári,
Námu A-kort með Aukakrónusöfnun auk fjölda annarra fríðinda.

Kynntu þér Námuna á landsbankinn.is,
í síma 410 4000 eða í næsta útibúi.

Tíu þúsund íbúar úthverfis nálægt Aþenu í Grikklandi hafa þurft að flýja heimili sín vegna skógarelda. Tugir heimila hafa brunnið en enginn látist.
Frekari útbreiðsla eldsins yrði vistfræðilegt stórslys.

Hafsteinn Einarsson,
Námufélagi og
stærðfræðinemi

Lausn: Kvaðratrót
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GRIKKLAND Tíu þúsund íbúar Agios

Stefanos, úthverfis 23 kílómetrum
norðaustur af Aþenu, höfuðborgar
Grikklands, hafa þurft að flýja
heimili sín vegna skógarelda sem
hófust á föstudag. Talið er að rúmlega 120 þúsund fermetrar af landi
hafi brunnið til kaldra kola.
Lögreglan gekk í gegnum
hverfið með hátalara og hljóðnema í gær og skipaði íbúunum
að halda til Aþenu. Eldarnir vekja
vafalaust upp óþægilegar minningar hjá Grikkjum en árið 2007
urðu 70 manns skógareldi að bráð
víðs vegar í Grikklandi.
Erfiðlega hefur gengið að
slökkva eldana vegna vinda en
vindáttirnar hafa breyst ört og
virðist eldurinn breiðast mjög
hratt út. Flugvélar frá Ítalíu,
Frakklandi og Kýpur hafa verið
sendar á staðinn til að hjálpa
gríska slökkviliðinu.
Á laugardaginn hafði eldurinn
breiðst út til Varnavas og í gær
náði hann til úthverfanna Drafi,
Pikermi og Pallini, nálægt Aþenu.

Eldurinn nálgast höfuðborgina
ört, en þrjú af fjórum fjöllum sem
umkringja borgina hafa engin tré,
þar sem þau öll brunnu í eldunum
árið 2007. Frekari útbreiðsla eldsins yrði vistfræðilegt stórslys, að
mati umhverfisfræðinga.
Tugir heimila hafa brunnið til
grunna og algjört neyðarástand
ríkir. Enginn hefur látist í eldsvoðanum enn sem komið er.
Costas Karamanlis, forsætisráðherra Grikklands, segir að
landið sé að ganga í gegnum hörmungar en slökkviliðið og hjálparsveitir séu að gera kraftaverk.
Mikið af þyrlum, flugvélum og
hundruð slökkviliðsbíla reyndu
að slökkva eldana í gær.
Panayiotis Bitakos, varabæjarstjóri Agios Stefanos, segir að
bæjaryfirvöld hafi beðið yfirvöld
um að senda slökkvilið strax og
eldurinn kom upp. Yfirvöld hafi
hins vegar brugðist seint við og
sagði hann að allt of seint væri að
bjarga þessu núna.
vidir@frettabladid.is

Þegar um er að ræða þiƩ eigið łárhagslegt öryggi á efri árum verður eiƩ sífellt
mikilvægara! Að łárfesƟngin sé 100% örugg Ɵl þess að þú geƟr noƟð
eŌirlaunaaldursins – óháð því hvaða aldri þú nærð.
ÞeƩa öryggi hefur Versicherungskammer Bayern boðið viðskiptavinum sínum í
125 ár. Versicherungskammer Bayern er meðlimur í sambandi łármálafyrirtækja
þýsku sparisjóðanna sem 50 milljónir ánægðra viðskiptavina trúa fyrir
łármunum sínum.

Nánari upplýsingar um 100% örugga łárfesƟngu er að Įnna á www.sparnadur.is
eða þú hringir einfaldlega í einn af okkar voƩuðu ráðgjöfum.
Við hlökkum Ɵl að heyra í þér í síma 577-2025 en einnig geturðu sent okkur
tölvupóst á sparnadur@sparnadur.is.

www.sparnadur.is

Holtasmári 1 Kópavogur

KaupvangsstræƟ 1 Akureyri

Sími: 577 2025

sparnadur@sparnadur.is

www.sparnadur.is
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HINN ÍSLENSKI ÞURSAFLOKKUR Margar þekktar hljómsveitir komu fram á tónleikum Rásar tvö í Hljómskálagarðinum.

Menningarnótt
aldrei verið vinsælli

ÓHÓFLEGT FLIPP Fjöldi fólks fylgdist með þegar ræðumenn tókust á um hvort óhóf-

legt flipp væri réttlætanlegt.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Um hundrað þúsund manns voru í miðbæ Reykjavíkur á laugardag. Daníel
Rúnarsson ljósmyndari Fréttablaðsins smellti myndum af herlegheitunum.
SKEMMTUN Um hundrað þúsund manns lögðu leið

sína í miðbæinn á laugardag í tilefni af Menningarnótt, samkvæmt talningu lögreglunnar. Aðstandendur hátíðarinnar, sem haldin var í fjórtánda sinn á
laugardag, voru hæstánægðir með hvernig til tókst.
Mannfjöldinn virðist hafa lagt höfuðáherslu á að
skemmta sér í stað þess að skapa vandræði og gekk
hátíðin stóráfallalaust fyrir sig. Fjórir voru teknir
fyrir ölvunarakstur og höfð afskipti af nokkrum
vegna minni háttar líkamsárása.

FYLGJAST MEÐ Lögreglan hefur jafnan töluverðan viðbúnað á
Menningarnótt. Hátíðarhöldin fóru vel fram, lögreglumönnum
til ánægju.

Dagskráin hófst með setningarathöfn klukkan
tólf á hádegi og lauk með flugeldasýningu
klukkan 23 um kvöldið. Í millitíðinni höfðu
hátíðargestir úr fjölda smærri og stærri skemmtiatriða að velja, þar á meðal tveggja stórtónleika,
annars vegar í Hljómskálagarðinum og hins vegar
á Ingólfstorgi.
Margir héldu enn þá til í bænum eftir að skipulagðri dagskrá lauk, þó ekki fleiri en á „góðri
helgi“ eftir því sem lögreglan segir.
- hhs

ÚT ÚR KÚ Þessar kýr glöddu augu þeirra sem áttu leið fram hjá
Tjörninni á Menningarnótt.

VILLTIR ÚTLENDINGAR Þetta útlenda par sem varð á vegi ljósmyndara Fréttablaðsins

hafði ekki hugmynd um hvert það ætti að fara næst.

Rafmagnspottar • Hitaveituskeljar • Billiardborð.

Mikið úrval.

HREINSIEFNI
fyrir allar tegundir potta.
Klór - síur og það
nýjasta er ﬂotholtið.

Heitirpottar og skeljar
Kleppsvegur 152
sími 554 7755
(áður bakarí Jóa Fel)

TORGIÐ FULLT Bylgjan stóð fyrir tónleikum á Ingólfstorgi á Menningarnótt en þar komu meðal annars fram Megas og senuþjófarnir, Baggalútur og Hjálmar.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Mótið í Finnlandi:

Okkar menn
í ströngu
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR

Í

dag kl. fimm gengur íslenskt landslið í fyrsta sinn inn á
lokamót um Evrópumeistaratitil í knattspyrnu. Íslenska
landsliðið hefur þátttöku sína í dag með baráttu við lið
Frakka í einum þriggja riðla keppninnar. Okkar menn eru
í firnasterkum riðli og verður gaman að sjá hvert gengi
okkar manna verður. Nú er að standa í lappirnar og leika af þori
og djörfung og njóta þessa áfanga sem íslensk knattspyrna hefur
loks náð. Franska liðið er sterkt og að baki því eru miklir kraftar:
fjármagn, gott úrval keppnisliða, stórþjóð sem er heimskunn fyrir
ákafa sinn og atvinnumennsku í knattspyrnu. Okkar menn hafa
af seiglu og þolgæði náð þó þetta langt og eru til alls vísir, láti
þeir ekki ofureflið að baki franska liðinu draga úr sér kjarkinn.
Svona langt hefur íslensk knattspyrna náð á rúmri öld.
Dagurinn í dag er því söguleg stund, ekki bara fyrir íslenska
landsliðið, ekki bara fyrir íslensku knattspyrnuhreyfinguna og
íþróttahreyfinguna í heild sinni, heldur alla þá sem sparka bolta
að staðaldri sér til skemmtunar og í keppni. Í dag er skrifað
blað í íslenska íþróttasögu - og ekki síður í sögu jafnréttis baráttu kvenna og með sérkennilegum hætti takast þessar tvær
hreyfingar, kvennahreyfingin og knattspyrnuhreyfingin í hönd
á þessum degi - svo ólíklegir félagar sem þær annast eru. Konur
hafa ekki átt upp á pallborðið lengstan þann tíma sem knattspyrnuhreyfingin hefur starfað í landinu, nema til þess eins að
þvo skítuga búninga, smyrja körlum nesti, veita þeim styrkinn
fyrir leiki, smáum og háum, bakka okkar karlmenn upp og hugga
þá við ósigrana og gleðjast með þeim í sigurvímunni. Nú er tími
kvennanna kominn og það á svo skammri tíð að karlmenn sem
stýra knattspyrnuhreyfingunni og þeir sem láta mest með hana
eru hálfsneyptir við þessi tímamót: þetta gátu þær þá!
Kvennalandsliðið í knattspyrnu sem nú gengur til leiks í
hörðu og erfiðu móti við stórþjóðir er orðið til á örfáum árum
úr íslenska kvennaboltanum. Leikmennirnir sem í dag standa
keikir undir þjóðsöngnum hafa sýnt ótrúlegan og brennandi
áhuga á íþrótt sinni, hafa synt mót straumi og lagt á sig miklar
raunir til að ná þetta langt. Allt hefur það gerst í umhverfi sem
gefur karlmönnum, strákum, mun meira rúm í keppnisíþróttum
og almennri iðkun, en stelpum. Sú yfirburðastaða sem íslenska
kvennalandsliðið í knattspyrnu sannar í dag verður þannig kyndill til framgöngu öllum konum í íþróttaiðkun sem útheimtir jafna
aðstöðu í karlavígunum sem íþróttafélögin eru. Nú reynir á að
íþróttahreyfingin nýti sér kraftinn sem losa má úr læðingi hjá
kvenþjóðinni.
Hvernig sem leikurinn í dag fer og aðrir leikir liðsins í þessum
riðli og hvort sem þær komast áfram þá er hálfur sigur unninn.
Bara sú staðreynd sem við munum líta í dag að íslenskt kvennalandslið keppir á Evrópumóti er sigur í sjálfu sér, rétt eins og það
er þeim hálfur sigur að hafa komist svo langt - þær eru orðnar
fordæmi sem öll önnur knattspyrnulið íslensk verða hér eftir að
miða sig við.
Gangi þær glaðar til leiksins, gangi þeim sem allra best.
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

Í aðra röndina feginn

Stofnun í Bandaríkjunum

Hinn blái þráður

Hannes Hólmsteinn Gissurarson birtir
á bloggsíðu sinni bréf til Sagnfræðingafélagsins þar sem hann gagnrýnir
að hafa ekki fengið að bera blak af
frjálshyggju í fundaröð félagsins um
kreppuna. Margir hafa beint spjótum
sínum að Hannesi og skoðanabræðrum hans og telja að ábyrgðina á
hruninu megi rekja til þess óhefta
kapítalisma sem þeir boða. Því segir
Hannes að hann hafi talið það siðferðislega skyldu sína að skýra viðhorf
sitt til bankahrunsins, en slíku erindi
hafi verið hafnað. Og þótt Hannesi
þyki það miður segist hann „í aðra
röndina feginn“. Ætli hann
hafi ekki trú á því sjálfur að
honum mundi farast slík
vörn vel úr hendi?

Það er varla raunin, vegna þess að
Hannes ljóstrar því jafnframt upp í
bréfinu að hann hafi tekið boði stofnunar í Bandaríkjunum um að skrifa
bók um hrunið. Það hyggist hann
gera eftir að rannsóknarnefnd Alþingis
skilar af sér. Hannes greinir ekki frá því
hvaða stofnun var svo áfjáð í að gefa
þanka hans út á prenti. Það skyldi þó
ekki vera mekka frjálshyggjunnar – Cato-stofnunin í New York – sem
áður hefur fengið
Hannes til að halda
fyrir sig erindi?

Sérstök sáttanefnd sem Borgarahreyfingin skipaði til að lægja öldurnar
í flokknum skilaði niðurstöðum
sínum í gær. Helsta niðurstaðan er
sú að atburðarás undanfarinna vikna
í flokknum hafi verið of hröð og
flókin til að nefndinni tækist að ná
árangri. Það var heldur fyrirsjáanleg
niðurstaða. Þá kemst nefndin að því
að á tímabili hafi orðspor hreyfingarinnar hangið á bláþræði. Ætli
þar sé átt við strenginn á milli
Borgarahreyfingarinnar og
Sjálfstæðisflokksins í ESB-málinu? Sáttanefndin leggur hins
vegar ekki mat á það á
hvaða tímapunkti þráðurinn loks slitnaði.
stigur@frettabladid.is

Stóra spurningin
S

tærsta spurningin í stjórnmálum, þjóðfélagsmálum og
efnahagsmálum líðandi stundar er
ekki aðeins einföld heldur einnig
augljós. Hún er líka miklu meira
en hundruð ára gömul: En hennar er sjaldan spurt í alvöru: Getur
eitthvað komið í stað kapítalismans?
Einn af leiðtogum kommúnista
á Indlandi sagði ekki alls fyrir
löngu að hann væri ekki lengur
kommúnisti, en hann gæti ekki
hætt að trúa að eitthvað merkilegra skipulag væri til á mannlegu samfélagi en kapítalismi. Í
kreppunni hefur þeim fjölgað um
víða veröld sem þannig hugsa og
um leið þeim sem spyrja af einhverju viti hvort ráðandi hagskipulag heimsins fái staðist til
lengdar. Þeir eru þó líklega öllu
fleiri sem minnast þess hryllings
sem tilraunir tuttugustu aldar
til að búa til hagskipulag byggt á
þjóðernishyggju eða á vísindum á
borð við marxisma leiddu til. Og
enn fleiri sem sjá hundruð milljóna Asíumanna brjótast úr fátækt
til bjargálna með aðferðum kapítalismans.
Einn meginlærdómur af sögu
kapítalismans er hins vegar sá að
ekkert, hversu stöðugt sem það
virðist, fær staðist til lengdar.
Kapítalisminn er byltingarafl.
Það var ekki aðeins Marx, sá
laumulegi aðdáandi kapítalismans, sem ritaði um það eðli hans
að breyta sér, brjóta sig niður og
byggja sig upp í nýrri mynd. „Allt
sem er gegnheilt gufar upp“ sagði
hann um tíma borgarastéttarinnar. Schumpeter, sem var öllu
þekktari fyrir aðdáun sína á kapítalismanum en Marx, kallaði fyrirbærið „hina skapandi eyðileggingu“. Það þarf heldur svo sem
ekki fræðileg rök þessi misserin
til að vekja athygli Íslendinga á
byltingareðli, sköpunarkrafti og
eyðingarmættií kapítalisma og

JÓN ORMUR HALLDÓRSSON

Í DAG | Kapítalisminn
frjálsra markaða. En býður einhver uppá eitthvað annað?
Ekki enn. Það er hins vegar
orðið langt síðan að jafnmargir
hæfir menn hafa glímt við grundvallarspurningar um samband
og sátt fjármagns, framleiðslu,
neyslu og þjóðfélaga. Því eru
spennandi tímar framundan í
stjórnmálum. Það er kallað eftir
nýrri málamiðlun á milli markaða
og þjóðfélaga, á milli auðmagns
og vinnuafls og á milli fjármagns
og framleiðslu. Þjóðfélög heimsins hafa áður glímt við þetta eins
og í heimskreppunni og við lok
síðari heimstyrjaldarinnar. Niðurstöðurnar breyttu heiminum. Það
sama mun gerast í kjölfar yfirstandandi kreppu. Það sem hefur
hins vegar bæst við er að einhvers
konar sátt þarf ekki einungis að
nást á milli fjármagns, vinnuafls,
framleiðslu, neyslu og þjóðfélagshátta heldur einnig á milli alls
þessa og náttúrunnar sem framleiðsla og neyslumynstur mannkyns eru að eyða.
Í rauninni snýst spurningin
um þetta: Eiga þjóðfélög að sníða
markaði að pólitískum markmiðum eða eiga markaðir að fá frelsi
til að móta þjóðfélög í sína mynd?
Spurningin er ekki ný. Henni
var fyrst varpað fram með þessum hætti fyrir áratugum síðan
af fræðimanninum Polanyi sem
benti á að frjálsir markaðir væru
ekki náttúrulögmál heldur þvert

á móti sérlega fágæt fyrirbæri í
sögu siðmenningar. Frjálsir markaðir byggja á einbeittum pólitískum vilja og sterku ríkisvaldi og
hvorugt hefur yfirleitt verið til
staðar.
Frjálsir markaðir eru gæddir
því eðli að umturna því sem
fyrir er og móta samfélög með
síbreytilegum og óútreiknanlegum hætti. Í Evrópu hefur borið á
því að undanförnu að menn hafa
rætt um að kapítalisminn þurfi
að verða þjónn þjóðfélaga frekar
en hugmyndafræðilegt markmið þeirrra. Það er svo sem ekki
nýtt, jafnaðarmenn í Þýskalandi
orðuðu þessa hugsun fyrir nærri
hálfri öld. Menn hafa líka bent á
að kreppan á áttunda áratugi síðustu aldar stafaði af því að tamdir markaðir Vesturlanda réðu
ekki við samkeppni frá Asíu, sem
byggði raunar alls ekki á frjálsum
mörkuðum í þeirri álfu. Asíumenn
líta á frjálsa markaði sem hentug
og tímabundin tæki og undrast oft
mjög þá lotningu sem fyrir þeim
er borin á Vesturlöndum. Þeir líta
margir á trú vestrænna manna á
visku markaða sem sérkennilega
hjátrú. Og það er Asía sem nú fer
að ráða ferðinni.
Margt hefur líka breyst. Tónninn í stjórnmálaumræðu Evrópu,
sérstaklega á meðal yngra fólks
minnir sífellt meira á 1968 en
2008. Umræður menntamanna
endurspegla raunar sjaldnast
þjóðarvilja en það er gerjun í gangi
sem ekki hefur gætt í langan tíma.
Sú gerjun hefur til þessa aðeins
leitt til hugmynda um strangari
reglur og aukið eftirlit ríkisisins á
ýmsum sviðum, sérstaklega hvað
varðar fjármálamarkaði. Tónninn er hins vegar þyngri en svo
að endurbætur á regluverki kveði
niður umræðu um mikilsverða
þætti þjóðskipulagsins. Og það í
þjóðfélögum sem kreppan hefur
farið mildari höndum um en okkar.

Skuldir og framtíðin
Ertu fangi
í eigin líkama?
Detox vinnur á
umframþyngd, vefjagigt,
hjarta- og æðasjúkdómum,
bakflæði, þunglyndi,
svefnleysi, ristilsjúkdómum,
ofnotkun lyfja o.fl.
Kynntu þér málin á
Detox.is

Reykjanesbær - Mývatnssveit - Pólland

UMRÆÐAN
Guðmundur Steingrímsson skrifar um skuldir
heimilanna

M

atarverð hefur hækkað um tugi prósenta.
Bensínverð hefur aldrei
verið hærra. Skattar hækka á
almenning. Tekjur lækka. Og GUÐMUNDUR
síðast en ekki síst: Lán hafa
STEINGRÍMSSON
hækkað upp úr öllu valdi.
Lykilspurningarnar í þessu ömurlega árferði – í
framhaldi af svargrein Sigríðar Ingibjargar Ingadóttur við grein minni hér í blaðinu fyrir helgi – eru
augljósar: Hvernig er hægt að losa byrðar af herðum
almennings? Hvernig eigum við að koma hagkerfinu
af stað? Hvernig eigum við að skapa íslenskum
heimilum meira svigrúm til þess að lifa, neyta, fjárfesta og framkvæma? Ef okkur hugkvæmist ekki
leiðir til þess að örva hagkerfið mun kreppan dýpka,
með tilheyrandi afleiðingum. Fólksflótti hefur verið
nefndur.

Ein fárra leiða sem við höfum til þess að koma til
móts við almenning í þessari stöðu og skapa von um
bjartari framtíð er að ráðast í almennar aðgerðir á
lánamarkaði sem miða að því að lækka höfuðstól og
dreifa byrðum réttlátar milli skuldara og lánveitenda. Framsóknarflokkurinn hefur varið talsverðum
tíma í tillöguflutning í þessum efnum og hafa fulltrúar hans lagt sig fram um að útskýra hvernig þetta
er mögulegt, t.d. með almennri ráðstöfun afskrifta.
Þannig aðgerð gæti örvað hagkerfið og þar með
komið í veg fyrir víðtæka stöðnun og greiðsluvanda.
Einnig má hugsa sér að almenningi verði boðið að
lækka höfuðstól gegn því að breyta láni sínu á einhvern þann hátt sem kemur til móts við fjárþörf lánveitandans.
Margar leiðir eru til þess að takast á við bága
stöðu skuldara. Mér er algerlega óskiljanlegt hvers
vegna Sigríður Ingibjörg kýs í grein sinni að tala um
málflutning minn í þessum efnum sem mælskubrögð
og gaspur í stað þess að leggja til að við tökum höndum saman og reynum með öllum tiltækum aðferðum
að létta byrðunum af almenningi. Ég sting upp á því
hér með.
Höfundur er alþingismaður.
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Átaksnámskeið
fyrir karla og konur í Sporthúsinu

fyrir þá sem vilja mikið
aðhald og árangur!

Eftirfarandi námskeið eru í boði
Karlar átak

Konur átak

7 vikna námskeið sem hefjast 31. ágúst
1) mán + mið + föstud. kl: 6.00
2) mán + mið + föstud. kl: 18:30
Kennarar: Lára Örlygsdóttir og
Hrafnhildur Pálsdóttir sem hafa
alþjóðleg kennsluréttindi og margra
ára reynslu í líkamsræktarkennslu.

6 vikna námskeið sem hefjast 7. og 8. september
1) mán + mið + föstud. kl: 6.00

Kennari: Kristín Viktorsdóttir

2) mán + þri + ﬁm kl: 17.30
3) þri + ﬁm kl: 18.30 + laug kl: 10.00
Kennari: Salóme Guðmundsdóttir

Verð aðeins : 19.900 kr.
Skráning haﬁn - tryggðu þér pláss í dag!
gunnhildur@sporthusid.is eða í s: 564-4050
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Frá kögunarhóli dagsins til framtíðar
kannski í Barentshafi.
Þar veiða Norðmenn
og Rússar heljarmikið
af þorski og hefur afli
komið vísindamönnum
sífellt á óvart.
Um úthlutun veiðiheimilda er tæpast hægt
orsteinn Pálsson,
að segja, að þar ríki
fy r r vera ndi ritmarkaðslausnir í veiðistjóri, hefur mikinn
stjórnun. Rússar úthluta
áhuga á sjávarútvegi
sínum veiðirétti, á u.þ.b.
JÓNAS BJARNASON
og hefur skrifað um
helmingi veiðanna, á
þau mál í mörg ár. Hann fjallar
ógagnsæjan hátt. Þar virðist vera
einnig gjarna um aðra atvinnueins konar hefðbundin úthlutun til
starfsemi og getur þess 15.8. sl.,
staðar. – Í öðrum heimshlutum eru
að ýmis starfsemi, sem lítill áhugi
næstum óteljandi svæði og hvert
hafi verið á í góðærinu, fái nú
með sína veiðistjórnun eða enga.
notið sín. Ýmis sprotastarfsem er
Vísindamenn telja, að um 40% af
þar á meðal og hún mun geta skilnýttum fiskstofnum í heiminum
að ýmsu uppbyggilegu inn í samséu „ofveiddir“, en ekki er nánar
félagið til framtíðar.
hægt að fara í það. Reikna má með,
Þetta eru ágætar ábendingar
að þar séu fiskstofnar og stærðir
og flestir geta heilshugar tekið
veiðiflota í ójafnvægi og of mikið
undir þær. Um sjávarútveg lúta
af skipum.
Ekki er ritara kunnugt um nein
málin á ýmsan hátt öðruvísi. Svo
segir hann undir yfirskriftinni: svæði, þar sem veiði heimildir
ganga kaupum og sölum nema
„Markaðslausnir í sjávarútvegi“ í Nýja-Sjálandi, á einstökum
„Hin hliðin á þessari þróun er vitasvæðum í Ástralíu og varðandi
skuld sú að veikari útgerðir hafa
látið undan síga. Og sömu sögur er
fáeina fiskstofna við vesturströnd
að segja um mörg minni byggðarBandaríkjanna. Við Nýja-Sjáland
lög. Trú margra er að þessu megi
er ástand þriggja helstu fisktegbreyta með því að láta félagsunda slæmt og nokkur verndunarleg sjónarmið um þróun atvinnusamtök telja veiðarnar ósjálfbærar
greinarinnar.“ – Hér er á Þorsteinn
og MSC (Marine Stewardship
væntanlega við íslenska kvótaCouncil) í Bretlandi er með málið
kerfið þar sem veiðiheimildir geta
í rannsókn. Frægasta dæmið var
gengið kaupum og sölum. „Engri
þó Kanada, en þar hrundi þorskþjóð hefur tekist að ná viðeigandi
urinn gjörsamlega í byrjun tíunda
jafnvægi á milli stærðar fiskiáratugarins. Þar var kvótakerfi
skipaflotans og afrakstursgetu
með framsalsrétti á meðan nokkfiskistofna með þeim hætti.“
ur þorskur var til. Með allt þetta í
huga er tæpast hægt að halda því
Markaðslausnir
fram, að „markaðslausnir“ ritHér er nokkuð mikið sagt. Fiskstjórans séu umtalsverðar á heimsveiðisvæði eru fjöldamörg í
vísu.
heiminum og víða eru viðunandi
Fiskveiðar og ESB
stærðir veiðiflota og nýting einstakra fiskstofna, en þau er að
Síðan segir Þorsteinn orðrétt:
„ Evrópusambandsrí kin hafa
finna utan hinnar iðnvæddu Evrflest getað leyft sér félagsleg
ópu, meira eða minna alla nema

UMRÆÐAN
Jónas Bjarnason
skrifar um fiskveiðistjórnun

Þ

sjónarmið við fiskveiðistjórnun.
Óánægja hefur þó stöðugt farið
vaxandi innan sambandsins
með framkvæmdina. Hún hefur
leitt til óábyrgra veiða og skattborgararnir hafa ekki séð tilgang
í taprekstri og rányrkju. Fyrir þá
sök ræða menn á þeim vettvangi
um breytingar og horfa meðal
annars til Íslands um þau efni.“
Ekki er ofsagt, að ESB sé í
stökustu vandræðum með veiðistjórnun á sínum svæðum. Þar er
úthlutað að mestu á hefðbundnum
grundvelli, kvótum aðallega í
tonnum en einnig veiðidögum, en
veiðar hafa verið skornar niður
stórlega og viðvarandi á hverju ári
að undanförnu og er þá aðallega
miðað við veiðireynslu. Ritstjórinn
getur kallað þetta stjórnun með
„félagslegum markmiðum“, en
ekki er ritara kunnugt um að neins
staðar ríki sama kerfi og hér með
frjálsum framsalsrétti á kvótum.
Málið er bara það, að veiðar og afli
eru komin yfirleitt niður í lítið brot
af því sem áður var og er það mál
margra manna, að búið sé að eyðileggja botnvistkerfi á öllum helstu
togslóðum, en aðalveiðarfærið er
botnvarpa, mismunandi að stærð
og þyngd og eru nokkur þúsund
smátogarar þar á meðal. Nýrri
rannsóknir benda til þess, að einnig sé um að ræða erfðafræðilegar
skemmdir og Allee-áhrif í fiskstofnum.
Já, já, ESB horfir til breytinga
á veiðistjórnun og þar á meðal til
Íslands í þeim efnum. Þorsteinn
meinar kvótakerfið. Auðvitað líta
þeir í allar áttir, en það er stórkostleg missögn að segja, að íslenska
stjórnunin sé það sem horft sé til
í alvöru. Með upphaflega kvótakerfinu frá 1984 og viðvarandi takmarkanir á veiðum hér á landi, þá
hefur okkur tekist að halda botnfiskstofnum þokkalega í lagi, en
þorskstofninn hefur verið næstum viðvarandi á niðurleið sem best

sést af því, að rætt er nú um u.þ.b.
150 þ. tonna veiðar samtals, en
þær voru um þrisvar sinnum meiri
í afla fyrir fáeinum áratugum.
Engir vísindamannanna íslensku
hafa talið, að veiðar á þorski megi
nú auka eitthvað umtalsvert og
ýsan er einnig komin í óviðunandi
horf. Munurinn á okkur og ESB er
aðallega sá, að þar er búið oftaka
næstum alla botnfiskstofna gróflega með botnvörpum í marga áratugi og mun lengur en hér hefur
gerst, en nú er aðeins unnt að veiða
örlítið brot af þeim afla sem áður
fékkst. Það er hrapaleg blekking
að íslenska kvótakerfið, með framsalsrétti, sé eitthvað, sem ESB
getur notað.
Þegar fisktstofnar eru í því
ástandi, sem nú er, er ekkert fiskveiðistjórnunarkerfi til sem getur
bjargað þeim víðast hvar jafnvel
þótt til áratugar sé litið eða lengur og það er sjálfsblekking, að
íslenska kerfið komi til greina. Ritstjórinn telur og að veiðistjórnun
ESB hafi verið helsti Þrándur í
Götu aðildar Íslands. Ritari er
því ekki sammála og telur, að það
sé krafa um að stjórnun öll verði
í Brussel og að erlendum skipum
verði leyfðar veiðar við Ísland.
Kvótakerfið er þá aukaatriði í því
dæmi og þeir pappírshéðnar geta
gleypt kvótakerfið með ánægju ef
þeir fá að veiða hér.

lega ofan í veiðarfærin og þá sérstaklega þau botndregnu eins og
botnvörpu og dragnót.
Það eru þó ekki allir vísindamenn, sem viðurkenna þetta. En
andstaða við botnvörpuveiðar er
að aukast meðal vísindamanna og
sjómanna um allan hinn vestræna
heim og nú eru þúsundir sjávarvísindamanna, sem hafa undirritað
bænarskjöl til SÞ eða ríkisstjórna
um bann við botnvörpuveiðum eða
þá skrifað greinar í vísindatímarit
eða blöð fyrir almenning.

Aðrar veiðistjórnunaraðferðir
Til er aðrar veiðistjórnunaraðferðir og benda má ritstjóranum
á veiðarfærastjórnun og líffræðilega eða vistfræðilega stjórnun.
Það er flestum ljóst, að stjórnun
botnfiskveiða hefur nánast hvergi
„heppnast vel“ á Vesturlöndum.
Þar hefur tækniþróunin leitt til
þess, að hvergi hefur sjálfbær
þróun orðið í orðsins fyllstu merkingu. Smám saman hafa allir
botnstofnar þar gefið eftir og
skilað minni afla eða látið á sjá í
aldurssamsetningu eða á annan
hátt. Um uppsjávarveiðar á feitfiski háttar öðru vísi til. Mönnum
hefur hvergi tekist að sjá fyrir endann á þeirri þróun, sem menn sjá
varðandi botnfiska (næstum alla)
og kunna ekki ráð til að viðhalda
„miklum“ og sjálfbærum veiðum.
Eina ráðið virðist vera að minnka
veiðar mikið, sennilega mjög mikið
víðast hvar. Það þarf að fara ræki-

Strandveiðar skref fram á við
Þorsteinn telur ríkisstjórnina hafa
hafið félagslega stjórnun með svokölluðum strandveiðum. Það má
rétt vera að vissu marki, en ritari
telur að aðallega sé þá um að ræða
aukningu á veiðarfærastjórnun, en
hún er skref fram á við ef réttilega er á haldið og rannsóknir
gerðar við hæfi. Með enn auknum
strandveiðum ásamt nýjum rannsóknaaðferðum gæti verið um að
ræða eitt fyrsta skrefið í líffræðilegri stjórnun og það er spennandi
að fylgjast með því hvort handhafar öðruvísi veiðiskipa eigi sterk
mótrök. Slíkar veiðar ganga þvert
á hugmyndir ritstórans um stjórnun fiskveiða og ekki er einsýnt
hvort þær hafa nokkuð að gera
með skattpeninga almennings. En
ljóst er, að dreifðar byggðir landsins munu njóta þessa.

Líffræðileg stjórnun
Í ljósi ofangreinds má segja, að
skrif ritstjórans um hugmyndir að
baki veiðistjórnun séu hreint ekki
tæmandi og að hann verði að átta
sig á því, að líffræðileg stjórnun
og fjölfiskastjórnun eru nú taldar
nauðsynlegar til að viðhalda eða
endurreisa botnfiskstofna á Vesturlöndum. Slíkar aðferðir hafa að
markmiði að ná sjálfbærum veiðum og sem mestum verðmætum úr
sjó, en til þess þarf mjög breyttar
aðferðir við sýnatökur úr fiski og
veiðistjórnun á einstökum svæðum
ásamt „klæðskerasniðnum“ veiðarfærum miðuðum við aðstæður á
hverjum stað. Slíkar stjórnunaraðferðir eru hvorki bara félagslegar eða fela í sér markaðslausnir
heldur ganga þvert á þá skiptingu
eða hugmyndafræði.

Höfundur er efnaverkfræðingur.

Hið tímabæra
meðferðarúrræði
uðu kreppu, þó helst til
langsótt mér þyki að
kalla útrásarvíkinga
sendiboða guðlegrar
forsjónar eða refsivönd
Guðs almáttugs.
En þegar ég var að
versla mér andlegar
fræðibækur í stærstu
að fór fram hjá
fáum, sem umgengfornbókaverslun landsust Íslendinga fyrir
manna fyrir skömmu,
efnahagshrunið, hvers
tjáði afgreiðslumaðurEINAR INGVI
inn mér að fólk sækti
konar lífsstíl þeir höfðu
MAGNÚSSON
orðið mikið í bækur
kosið sér. Markaðurinn
annaði vart eftirspurn kaupsjúkra
um trúmál og andlega visku eftir
manna, sem lifðu fyrir efnahagsefnahagshrunið. Það er sú jákvæða
legt óhóf, allsnægtir og alls kyns
breyting sem Íslendingar þurftu
gerviþarfir nútíma vitfirrts þjóðsvo mjög á að halda. Aðeins æðri
félags.
máttarvöld gátu komið því til leiðÍ öllum þessum látum hafði ég
ar að Íslendingar á stærsta velkosið mér einfalt líf, þar sem ég
ferðarfylleríi sögunnar yrðu settlagði meiri áherslu á andleg fræði
ir í meðferð. Auðvitað var það allt
og fjársjóði. Ég fékk því minna
gjört á móti þeirra vilja. En það
kjaftshögg en margur annar, þegar
verður að teljast jákvætt skref og
bankarnir hrundu eftir ránið og
blessun fyrir land og þjóð, hvað svo
sem öllu öðru líður.
krónan missti flugið og hrapaði
úr hæðum, eins og hvítflibbar af
bleikum skýjabólstrum.
Höfundur er áhugamaður um
andleg málefni.
Í gömlum ritningum hafði ég
lesið að vandamál væru send mönnum frá æðra tilverustigi til að leiðSENDIÐ OKKUR LÍNU
rétta þá og koma þeim af glapstigum inn á rétta braut. En leiðrétta
Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur til
hvað? Ójafnvægi lífsmátans.
að senda línu og leggja orð í belg um
málefni líðandi stundar. Greinar og
Íslendingar þurftu verulega á
bréf skulu vera stutt og gagnorð. Tekið
efnahagshruninu að halda, þar
er á móti efni á netfanginu greinar@
sem þeir voru farnir að lifa algjörfrettabladid.is. Ritstjórn ákveður hvort
lega andlausu lífi. Þeir þurftu
efni birtist í Fréttablaðinu eða Vísi eða
orðið á breytingum að halda til
í báðum miðlunum að hluta eða í
að leiðrétta líferni sitt. Það er án
heild.
efa hið jákvæða við þessa svoköll-

UMRÆÐAN
Einar Ingvi Magnússon
skrifar um breytta lífshætti

Þ
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ÞETTA GERÐIST: 24. ÁGÚST 1983

Sigtúnshópurinn fundar
Hjartans þakkir til allra er sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför okkar
ástkæra eiginmanns, föður og afa,

Friðriks Péturssonar
fyrrv. kennara, Borgarholtsbraut 20,
Kópavogi.

PAULO COELHO (1947) FÆDDIST
ÞENNAN DAG.

„Ástin getur ferjað okkur
til helvítis eða himna, hún
fer í það minnsta alltaf með
okkur eitthvað.“
Paulo Coelho er brasilískur
rithöfundur.

Jóhanna Herdís Sveinbjörnsdóttir
Ríkharður H. Friðriksson
Jóhanna Vigdís Ríkharðsdóttir
Kristín Helga Ríkharðsdóttir

timamot@frettabladid.is

Á þessum degi árið 1983
hittust um 2.000 manns á
veitingahúsinu Sigtúni vegna
óánægju með húsnæðislánakerfið. Fundurinn var haldinn
af svokölluðum „Sigtúnshópi“. Í
ályktun sem samþykkt var þetta
kvöld sagði meðal annars:
„Einu raunhæfu úrbæturnar
eru þær, að lán verði veitt til
lengri tíma, að lán verði mun
hærra hlutfall af húsnæðiskostnaði en nú er, og, að
þessar aðgerðir verði afturvirkar
þannig að þeir, sem keypt hafa
eða byggt húsnæði, síðustu
þrjú ár, njóti þeirra.“
Á fundinum var einnig rætt
um framtíð íslenskra fjölskyldna

en á þessum árum hafði óðaverðbólga ríkt um langt skeið.
Endurteknar skerðingar höfðu
einnig orðið á launum fólks
þannig að lánabyrðin var orðin
meiri en verðmæti eignanna.
Sigtúnshópurinn var starfræktur í um tvö ár og er talinn
hafa náð góðum árangri með
kröftugum aðgerðum.

Systir okkar og mágkona,

Birna María Eggertsdóttir
kennari,
sem lést fimmtudaginn 13. ágúst,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju mánudaginn
24. ágúst kl. 13.00.
Ásta Lóa Eggertsdóttir
Ingigerður Eggertsdóttir
Unnur Eggertsdóttir, Hermann Arnviðarson, Gunnhildur
Hrefna Eggertsdóttir, Óskar Þorsteinsson, Kolbrún
Eggertsdóttir, Arnaldur F. Axfjörð, Pétur Eggert Eggertsson,
Sigurborg Steingrímsdóttir.

Elskuleg móðir okkar,

Þorbjörg Lilja Jónsdóttir
Skúlagötu 40, Reykjavík,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Víðinesi þriðjudaginn
18. ágúst síðastliðinn. Jarðarförin verður auglýst síðar.
Fyrir hönd annarra aðstandenda,
Jón Hólm Stefánsson
Nína Áslaug Stefánsdóttir
Rannveig Margrét Stefánsdóttir
Bergur Viðar Stefánsson
GUÐMUNDUR MAGNÚSSON Hópur hans fékk verðlaun fyrir bestu viðskiptaáætlunina hjá Háskólanum í Reykjavík.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HÓPURINN B. UNIQE: FÉKK FRUMKVÖÐLAVERÐLAUN GUÐFINNU BJARNADÓTTUR

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Auður Sigurjónsdóttir
áður til heimilis að Austurvegi 51, Selfossi,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands, fimmtudaginn
20. ágúst. Útförin verður auglýst síðar.
Sigurjón Bergsson
Pálína Tómasdóttir
Þórir Bergsson
Bríet Þorsteinsdóttir
Ólöf Helga Bergsdóttir
Smári Kristjánsson
Arnlaugur Bergsson
Guðný Ósk Sigurbergsdóttir
Þórmundur Bergsson
Margrét E. Laxness
Bergur Heimir Bergsson
Þuríður Björnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Framsögn æfð með gervigreind
Frumkvöðlaverðlaun Guðfinnu S.
Bjarnadóttur voru veitt í þriðja sinn við
skólasetningu Háskólans í Reykjavík
síðastliðinn þriðjudag. Verkefnið sem
hlaut verðlaun fyrir bestu viðskiptaáætlunina nefnist B. Unique ehf. Hugmyndin gengur út á að þjálfa framsögutækni með hugbúnaðinum BIONIC sem
nýtir sjálfvirka greiningu á málnotkun
og framkomu með háþróaðri gervigreind.
„Þetta var mikill heiður og það var
kannski ekki beint búist við þessu,“
segir Guðmundur Magnússon, nemi
í fjármálaverkfræði og hluti af sex
manna hópi úr HR sem vann verkefnið.
Nemendurnir sóttu námskeiðið Nýsköpun og stofnun fyrirtækja á vorönn 2009
og skiluðu drögum að viðskiptaáætlun
sem lokaverkefni í því námskeiði. Auk

Guðmundar skipa hópinn þau Arnþór
Sigurðsson, Atli Ómarsson, Einar Örn
Guðmundsson, Gunnar Valur Sigurðsson og Tinna Björk Bryde.
Hvatinn að sigurverkefni þeirra er
að leysa þann vanda sem einstaklingar
geta staðið frammi fyrir þegar þeir tjá
sig fyrir framan hóp af fólki. Markhópar eru skólar, fyrirtæki og stofnanir. BIONIC er hugbúnaður sem gæti
umbylt hæfni einstaklinga í framsögu
og er áætlaður þróunartími hans eitt
ár. Stefnt er að því að hugmyndinni
verði hrint í framkvæmd í samvinnu
við gervigreindarsetur Háskólans í
Reykjavík, CADIA.
„Hugmyndin er að þetta verði
notendavænn hugbúnaður sem er
hægt að nota í einkatölvu en til að
byrja með verður þetta ekki á markaði

hjúkrunarkona, Faxatúni 32, Garðabæ,

sem lést 3. ágúst sl., verður jarðsungin frá
Vídalínskirkju í Garðabæ þriðjudaginn 25. ágúst nk.
kl. 15.00. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á
Grensásdeild Landspítalans.
Jón Fr. Sigvaldason
Ragnheiður Edda Jónsdóttir Guðmundur Þór Kristjánsson
Líney Rut Guðmundsdóttir
Jón Grétar Guðmundsson

freyr@frettabladid.is

100 ára afmæli

Okkar hugljúfa eiginkona, móðir, tengdamóðir og amma,

Mary Alberty
Sigurjónsdóttir

fyrir einkanotendur,“ segir Guðmundur. „Notandinn getur valið stærð salar,
fjölda fólks og fleira. Síðan heldur hann
fyrirlesturinn fyrir framan tölvuna og
vefmyndavél tekur mynd af viðkomandi. Hann getur horft á sjálfan sig
eftir á, því það er oft besta krítíkin að
horfa á sjálfan sig.“
Að sögn Guðmundar verður einnig
hægt að notast við gervigreind þar sem
notandinn fær viðbrögð jafnóðum við
fyrirlestrinum, þar á meðal geispa og
klið úr salnum. „Sá hugbúnaður er til
en það þarf fyrst að samþætta nokkrar hugbúnaðarlausnir,“ segir hann.
Bætir hann við að hugbúnaðurinn hafi
þann kost að bjóða upp á síþjálfunarmöguleika þannig að fólk geti æft sig
og bætt sig hvenær sem því hentar.

Ástkær sonur okkar og bróðir,

Bragi Friðþjófsson
Sléttahrauni 28, Hafnarfirði,

lést 17. ágúst. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í
Hafnarfirði fimmtudaginn 27. ágúst kl. 13.00.
Friðþjófur Bragason
Ellen Ragnarsdóttir
Róbert Friðþjófsson
Ragna Björg Friðþjófsdóttir.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
glöddu mig í tilefni 100 ára afmælis
míns 11. ágúst sl. með heimsóknum,
kveðjum og g jöfum til Ástjarnar eða
Gídeonfélagsins.
Guð blessi ykkur öll og liﬁð heil!

Irene Gook
Dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.

DALIR - HÓLAR - HANDVERK er sýningarverkefni í
Dölum, við Breiðafjörð og á Ströndum sem stuðlar að samstarfi
milli heimafólks og aðkominna um handverk og listir. Skólahús
gamla landbúnaðarskólans í Ólafsdal og umhverfi hans er
útgangspunktur sýningarinnar sem stendur til 30. ágúst.
www.artinfo.is/olafsdalur
Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

Meirapróf

Upplýsingar og innritun
í síma 5670300

NÝTT NÁMSKEIÐ HEFST 26. ÁGÚST

Kolfinna með uppáhaldsbúninginn sinn sem hún saumaði rétt rúmlega tvítug.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Undurfagur faldbúningur
ATA R N A

Kolfinna Sigurvinsdóttir íþróttakennari hefur saumað um tuttugu þjóðbúninga um ævina. Þá leigir hún
út til fólks sem vill klæðast slíkum búningum við sérstök tækifæri. Einn heldur hún þó mest upp á.

Þrífandi og hrífandi
gæða-ryksugur frá Siemens.
Þú finnur þá réttu hjá okkur.
Líttu inn.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

„Uppáhaldsbúningurinn minn er
faldbúningur sem ég saumaði mér
þegar ég var 22 ára gömul,“ segir
Kolfinna Sigurvinsdóttir íþróttakennari sem hefur saumað um tuttugu þjóðbúninga á sinni lífstíð.
„Við byrjuðum nokkrar ungar í
þjóðdansafélaginu að sauma okkur
faldbúninga þegar við vorum tiltölulega nýbyrjaðar þar,“ segir
Kolfinna og lýsir búningnum nánar.
„Hann er flöskugrænn úr efni sem
þeir framleiddu fyrir okkur hjá Álafossi á sínum tíma. Þannig að hann
er mjög þykkur og heitur,“ segir
hún og hlær þegar hún er innt eftir
því hvort hún komist í hann enn í
dag. „Þeir hlaupa svolítið þessir
búningar þegar maður geymir þá
inni í skáp,“ segir hún kímin.

Við þennan búning á Kolfinna
undurfagurt steypt stokkabelti sem
bóndi hennar gaf henni og Jón Dalmann gullsmiður smíðaði.
Hún útskýrir að svona búningar
séu frá upphafi nítjándu aldar en
síðar hafi skautbúningurinn komið
til. Kolfinna á einnig fagran skautbúning en gat ekki sýnt lesendum
hann þar sem hann var í láni. Kolfinna rekur enda þjóðbúningaleigu
heiman að frá sér þar sem hún
lánar þá búninga sem hún hefur
saumað í gegnum tíðina. Þeir eru
margir og í mismunandi stærðum
enda hefur hún saumað á alla fjölskylduna í gegnum tíðina, allt frá
litlum eins árs barnabörnum og upp
í fullorðnar dætur sínar. „Svo þarf
ég alltaf að sauma fleiri á barna-

börnin sem stækka með hverju
árinu,“ segir hún glettin.
Á bakvið Kolfinnu á myndinni
glittir í húsgögn sem Kolfinna
heldur mikið upp á. „Þau eru úr búi
foreldra minna en þau áttu Saurbæ á Rauðasandi og dvöldu þar á
sumrin. Þessar mublur keypti faðir
minn í kringum 1950 og þær voru
þá þegar gamlar. Þegar hann seldi
Saurbæ, í kringum 1970, ætlaði
hann að skilja allt eftir en ég hélt
nú ekki,“ segir Kolfinna sem skipti
þá út tekk-mublunum sínum fyrir
gömlu húsgögnin sem áður stóðu
í messustofunni í Saurbæ. „Þetta
eru buffet, leirtausskápur, servant,
borðstofuborð og stólar og þetta
nota ég allt enn þá.“
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
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ERIKA er af lyngætt og stundum kölluð fagurlyng eða
stofulyng. Erika er afbragðs haustplanta til að nota í potta og
ker úti eftir að fyrsta haustlægðin hefur skemmt önnur sumarblóm. Hún heldur sínu blómskrúði vel fram að áramótum.

Gömul húsgögn fá nýjan stíl
NÚTÍMA-TEXTÍLL Í BLAND VIÐ GAMLAN HÚSGAGNASTÍL.

Draga Obradovic fæddist í Serbíu en flutti tvítug
til Flórens á Ítalíu þaðan sem hún útskrifaðist frá
Accademia di Belle Arti í listmálun. Í hönnun sinni
reynir hún að finna jafnvægi milli listmálunar og
stíls og hefur lagt áherslu á textílhönnun.
Hún hannaði fyrstu húsgagnalínu sína
árið 2006. Þar notaði hún húsgögn frá
ólíkum tímabilum og blandaði saman
gömlum stíl þeirra við
nýjan og
sérstæðan textíl úr sinni
smiðju.
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Allir velkomnir!

Ókeypis námskeið og ráðgjöf
Mánudagurinn 24. ágúst

Miðvikudagurinn 26. ágúst

Facebook fyrir byrjendur - Langar þig að skilja hvað

Sigraðu kreppuna! - Ingólfur H. Ingólfsson kennir hvernig

allir eru að tala um? Tími: 12.00-13.00.

þú getur stjórnað eigin fjárhag betur með aðferðum sem
hafa gefið góða raun. Tími: 12.30-14.30

Sálrænn stuðningur - Fjallað er um áhrif alvarlegra
atburða á andlega líðan fólks og viðbrögð þess í kjölfar
slíkra atburða. Tími: 13.00-14.30.
Prjónahópur - Við ætlum að koma saman, prjóna, hekla,
fá okkur kaffi. Allir velkomnir. Tími: 13.00-15.00.
Nýttu afganginn - Er ísskápurinn fullur en ekkert til?

Tölvuaðstoð - Fáðu persónulega aðstoð. Tölvur á
staðnum.Tími: 13.30-15.30.

Bókaklúbbur - Byrjar aftur af fullum krafti! Spjallað verður
um bókina Draumar á jörðu eftir Einar Má Guðmundsson.
Tími: 14.00-15.00.

Gómsætir veisluréttir úr afgöngum útbúnir og smakk í lokin. Blómadropar - Fjallað verður um hvernig íslenskir blómaTími: 15.00-16.00.
dropar geta gefið okkur aukinn þrótt og þannig styrk okkar
„Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi” – Óðurinn til kær- til að takast á við erfiða tíma. Tími: 15.00-16.30.
leikans í Biblíunni. Getum við notað þessa speki í daglegu
Fimmtudagurinn 27. ágúst
lífi? Tími: 16.00-1700.

Þriðjudagurinn 25. ágúst

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

Qi – Gong - Viðar H. Eiríksson leiðir æfingar sem hjálpa

uppeldisskilyrði. Lokað! Tími: 12.30-14.30.

fólki að afla, varðveita og dreifa orku um líkamann.
Tími: 12.00-13.00.

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.

Grænmetisætan - Sólveig Eiríksdóttir fræðir okkur um
æskilega samsetningu fæðunnar og hvernig má gera
grænmetiskostinn gómsætari. Tími: 13.30-15.00.

Jóga - Viltu prófa jóga? Tími: 15.00-16.00.

Matsveppir í náttúru Íslands. - Hvar er þá að finna,
hvernig má tína þá og hvað á fyrir alla muni að forðast?
Tími: 15:00-16:30.

Föstudagurinn 28. ágúst

Syngjandi í súpunni. -Tækifæri fyrir alla söngelska að
njóta sín, syngja saman og fá sér bragðgóða súpu.
Tími: 12.30-15.00.

Hláturjóga - Viltu losa um spennu og fylla lífið af hlátri
og gleði? Tími: 15.30-16.30.
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Úr sumarbústað eftir Guðbjörgu Magnúsdóttir.

Horft upp á
breytta tíma
Innanhússarkitektar segjast horfa upp á kollega sína loka skrifstofum og þau verkefni sem starfandi arkitektar sinna eru afar breytt.
„Ég var að skila núna í morgun
síðasta verkefninu og það er bara
tómt borð hjá mér, í fyrsta skipti í
þessi 22 ár sem ég hef starfað sem
innan hússarkitekt,“ segir Pétur
Hafsteinn Birgisson. „Við erum
ekki að tala um færri verkefni, þau
eru einfaldlega engin, og þá á ég
við ný, verkefni sem koma inn eftir
hrun. Þau verkefni sem ég hef verið
að klára eru öll verkefni sem lágu
fyrir áður en bankarnir féllu. Ég
hef upplifað kreppur í þjóðfélaginu
áður þar sem ég hef starfað þetta
lengi í þessum geira en þrátt fyrir
það hefur það aldrei gerst fyrr að
engin verkefni komi inn á borð.
Því miður held ég að næsta mál hjá
mörgum sé að leggja niður starf
sitt í innanhússhönnun.“
Verkefnin sem Pétur hefur
unnið að undanfarna mánuði hafa
líka verið með allt öðru sniði en
áður, þar sem heilu húsin hafa ekki
verið tekin í gegn heldur eru það
einungis eitt og eitt herbergi, svo
sem baðherbergi sem innanhússhönnuðir hafa aðstoðað fólk með.
Guðbjörg Magnúsdóttir hefur
lengi þótt okkar fremsti innanhússarkitekt og hún segist sjá hvernig
stéttin sé að upplifa algjört hrun.
„Verkefnin eru fá og stærðargráða þeirra er allt önnur, það er
ekkert „2007“ yfir þessu lengur. Á
móti kemur að margir húseigendur
sem hafa viljað fara í einhverjar
framkvæmdir geta það loksins
því nú er loks hægt að fá iðnaðarmenn. Fólk sem er kannski búið að
bíða í einhvern tíma hefur nú tök
á að koma því sem setið hefur á
hakanum í framkvæmd. Ég myndi
líka segja að þeir sem vilja breyta
einhverju á heimilinu taki frekar
eitt og eitt herbergi fyrir í einu í
stað allsherjar yfirhalningar.“
Guðbjörg segir að áherslurnar
séu einnig allt aðrar. „Áherslan á
sumarbústaði hefur til að mynda
aukist. Mikið hefur verið um að
hugað sé að fjölskyldunni og fjölskyldulífinu og fleiri virðast vilja
láta draum um sumarhús rætast.“
Annar af meira áberandi innanhússarkitektum síðustu ára,
Thelma B. Friðriksdóttir, tekur í
sama streng og Guðbjörg og segir
verkefnin umfangsminni en þegar
heilu húsin voru tekin í gegn. „Ég
er að vísu í barneignarleyfi en
fyrirspurnirnar sem ég hef fengið eru hvort hægt sé að taka eitt
og eitt herbergi, og nýta það sem
fyrir er.“
juliam@frettabladid.is

Pétur Hafsteinn Birgisson innanhússarkitekt sem starfað hefur í faginu í 22
ár er ekki með nein verkefni á borðinu.
Hann man ekki svona tíma.

Guðbjörg Magnúsdóttir innanhússarkitekt segir að þar sem auðveldara sé
að fá iðnaðarmenn sé fólkið sem ekki
hafi getað fengið menn til vinnu fyrir
nokkru að framkvæma eitthvað sem
setið hefur á hakanum.

Thelma Björk Friðriksdóttir innanhússarkitekt er í barneignarfríi en hún hefur
tekið eftir að fyrirspurnir beinist frekar
að einstökum herbergjum en að fólk
vilji taka heilu húsin í gegn.
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Burstabærinn tekur
sig vel út undir hlíð
Ánarmúla á Hrafnseyri
við Arnarfjörð. Hann er
eftirlíking af bæ frá því
um aldamótin 1800.
Vélarnar á hlaðinu
eru mun nútímalegri
þó ekki þyki þær til
stórræða í dag.

Óskabarni Íslands, sverði og skildi hefði verið
fullsæmt af að sofa í svona veluppbúnu rúmi
með hekluðu milliverki í verinu.

Undir skarsúð og torfi
Torf, grjót og timbur var algengasta byggingarefni Íslendinga um aldir. Víða var torfið í
meirihluta við húsagerð hjá alþýðu manna enda besta einangrunarefni sem völ var á.

Skarsúð er alltilkomumikið
tréverk þar sem fjalirnar
liggja langsum og skarast.

Jón var aðeins 18 ára þegar hann yfirgaf æskustöðvarnar á Hrafnseyri en skrifborðið minnir á
ritgerðir hans sem voru miklar að vöxtum.

Burstabærinn var algengasta gerð húsa á
Íslandi þar til á tuttugustu öld. Hann féll
vel að landinu og bar vel af sér stórviðri
þess.
Á Hrafnseyri við Arnarfjörð er dæmi
um bæ úr torfi, grjóti og timbri sem er til
sýnis fyrir gesti og gangandi. Hann var
fullgerður árið 1998 og er eftirlíking af
bænum sem Jón Sigurðsson, frelsishetja
Íslendinga, fæddist í 17. júní árið 1811. Einn
veggur er meira að segja upprunalegur,
bakveggur í miðri burst sem jafnframt er
útveggur á hlóðaeldhúsi. Hann var í bænum
sem afi Jóns byggði um aldamótin 1800 og
entist í um hundrað ár, laglega byggður
bær og fallega þiljaður.
Burstabærinn á Hrafnseyri er gerður
eftir frumuppdráttum Ágústs Böðvarssonar
með hliðsjón af líkani í safni Jóns Sigurðssonar.
gun@frettabladid.is

Hrafnseyrarbærinn er byggðasafn, tileinkað Jóni
forseta en innanstokksmunirnir tengjast honum
ekki. Kannski hefur mamma hans samt spunnið á
svona rokk.
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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
0-250 þús.

Jeppar

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Fellihýsi

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

Vörubílar

Bílapartar ehf S. 587
7659.

LÍTIÐ KEYRÐUR!! Til sölu Toyota Corolla
‘02 ekinn 66þús. Verð 1100þús. Uppl.
S:8667927
Til sölu Opel Vectra Carav. Árg. 9798 ekinn 158þ. verð 250þ. Uppl. s.
896-6551.
vantar þig Húsbýla, fellhýsa, tjaldvagna,
bíla, motorhól eða fjórhjóla geymslu.
Erum ódýr tökum inn í byrjun september. upplýsingar í síma 892-2555 Stefán
eða 899-0553 Fjóla

TILBOÐSDAGAR á
VESPUM

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

Toyota Corolla 1600 VVTi, árg. 11/2001,
ek. 104.000 km. Nýsk. án athugas.
14“ álfelgur. Sparneytinn og góður bíll.
Ásett v. 540þ. S. 864 2043.

Varahlutir

Til sölu BMW 525i E34 árg. ‘92. Slitin
tímakeðja. Verð 130 þús. Sími 8637140

250-499 þús.

TJALDVAGNA- og FELLIHÝSAGEYMSLA.
Geymdu ferðavagninn í geymslu innandyra í vetur. Upplýsingar í síma 8984111.

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

555 6666

Tjaldvagnar
MAN 33.464 6x6 árg. 10/2000
Dráttarbíll m. færanl. stól. Tvöfalt vökvakerfi m.a. fyrir gámavagn, smurkerfi og
olíumiðstöð. 620 þ. km. Getum einnig
útvegað fl. vinnubíla, vagna og kranabíla.O.K.Varahlutir S:696-1050oksparessimnet.is

Til sölu Camplet Royal ‘99 - mjög
vel með farinn. Verð: 380.000. Nánari
uppl. í síma 860-1137.

Vinnuvélar

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.

VW, Skoda S. 534 1045

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

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

Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu
Hatcback ‘96, Escord ‘98. Accent árg.
‘95. Impreza árg. ‘99. S. 896 8568.

TILBOÐ 300 ÞÚS!!

Husqvarna CR 125 06. Frábært hjól í
góðu standi. V 400.000. S 856 1160.

Toyota yaris 1.0 2000 árgerð 3ja dyra,5
gíra,skoðaður 2010,ek.178 þús,heilsarsdekk,eyðir 5 ltr á hundraði,er smá
útlitsgallaður en er í mjög góðu standi,
ásett verð 410 þús TIlboð 300 þús
s.841 8955

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

Volvo FH12-420 6x4 Km 550.000 loftfjaðrandi á aftan,Olíumiðstöð,smurkerfi,
Flutningakassi 7,8 m með Vingler 100%
opnun beggja megin Verð 3.600ÞO.
K.Varahlutir S:696-1050oksparessimnet.is

Netpartar-Partasala S.
486 4499 & 486 4477

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

Skráðu bílinn á www.
hofdabilar.is FRÍTT
eða renndu við í kaffi og við
skráum hann fyrir þig og tökum
myndir af bílnum.
Mikil sala!

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Toyota á 290.000-

Hyundai Tucson disel árg. 2005 ek.
64 þ.km ssk. dráttarkúla. álfelgur. Ath.
skipti ód. Verð 2.390.000. Sími 844
7691.

Toyota Corolla W/G árg. 1998 ekinn
209 þ. km 5 gíra ný tímareim álfelgur sumardekk krókur verð aðeins
290.000- í toppstandi uppl. í síma
861-7600.

Man 18-480 TGA 4x2 árg 2004
KM
550.000
loftfjaðrandi,
Olíumiðstöð,smurkerfi, retarder,Flutningakassi 7,8m 100% opnun v/megin,
2ja tonna vörulyfta Verð 4.500Þ.
O.K.Varahlutir S:696-1050oksparessimnet.is

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

Hreingerningar

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

VW Passat ComfortLine 12/99, 178þús.
km (langkeyrsla), sjálfskiptur, sumarog vetrardekk. Verð kr.450þús. Sími
8655006.

500-999 þús.
Dodge Charger R/T Daytona, árg.2006,
ek.37þús.km, 340 hö, Sjálfsk, leður,
lúga, Sport sæti,cd, omfl. Ásett verð
aðeins 3790þús.kr, ákv. 2660 þús.kr

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Man 26-480 TGA 6x4 naf drif Dráttabíll,
year 2006 Km285.000, loftfjaðrandi
á aftan,Olíumiðstöð,smurkerfi, retarder
Verð 4.900Þ. O.K.Varahlutir S:6961050oksparessimnet.is

Nú er tími notaðra bíla

Óskum eftir öllum tegundum bifreiða á
skrá. Sölukostnaður frá aðeins 29.900.fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið
á Netbilar.is Gerðu verðsamanburð.
Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2
- Sími 588-5300

Tek að mér venjuleg heimilisþrif. Er
vandvirk. Uppl. í s. 587 2084 & 690
2084.

Vy-þrif ehf.

Til sölu Bombadier Outl. 4x4 árg. 2005
lán kr. 316þ. verð kr. 750þ. Uppl. í síma
896-6551.

Bílar til sölu

Man 26-480 TGA 6x4 KM 412.000
loftfjaðrandi á aftan,Olíumiðstöð,smurkerfi, Kælikassi 8,6m með hliðaropnun 2ja tonna vörulyfta. Verð 4.800Þ.
O.K.Varahlutir S:696-1050oksparessimnet.is

Tilboð 3.200.000 Stgr

Nissan Patrol Elegance,Árg 05,E-167Þ
km, Leður, Lúga, Krókur, 1 Eigandi, listi
4.190.- s-618 4040.

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.
VW Polo ‘04, 70 þkm. Verð 960 þkr.
Lán Lýsing 900 þ, afb. ca. 20 þ mán.
8645622.

Til sölu er Volkswagen Transporter með
öllu, 10 manna, árgerð 2005, ekinn 170
þús. km. Nánari upplýsingar gefur Pétur
í síma 892-3288.

Til sölu 27 kw Lister rafstöð. Vélin
er nánast ókeyrð. Verð 650þús. Uppl.
770-5144.

Hyundai Accent 1999, Þarfnast lagfæringar en flottur bíll í skólann. Tilboðsverð
290 þús! GSM: 821-3790.

Til sölu Mazda 626 station. ‘98 árg, ek.
153km. Jafn hleðslubúnaður, skriðstillir
ofl. V. 415þús. S. 892 4592.

Garðyrkja

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.

Vill kaupa bíl á 40-150 þús. Uppl. í S.
615 1815.

Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar fyrir
ca 20-100 þús. stgr. sími 896 6744.

Tek að mér þrif í heimahúsum og
smærri verkefni. Hef mikla reynslu.
Fagleg og góð þjónusta. Uppl. í s.
697 9151.

Gröfuþjónusta Auberts.

óska eftir litlum sparneittum bíl á verðbilinu 150-300 þúsund 5666266 eftir kl
17 eða asdislmi.is

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

Bílaþjónusta

Ræstingar

Mótorhjól

Bílar óskast

Hyundai Tucson disel árg 2005 ek.64
þkm sjálfsk.dráttarkúla.álfelgur. ath
skipti ód verð 2.390.000 sími 8447691.

Dráttarvél og vagn

Til sölu gömul dráttarvél Ford 3000
Lítið notuð og vel við haldið í góðu
ásigkomulagi. Gott verð. Vagn fylgir.
Uppl.í síma 862 2509.

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

Glæsilegt BMW F650GS 2008 árg. Ekið
5,000km Veltigrind, hiti í handföngum,
hátt skygni, hlífðarpanna, Verð. 1,7m
gott staðgreiðsluverð. S. 896 1312.

fasteignir
24. ÁGÚST 2009

ÞAKRENNUKERFI
á öll hús – allsstaðar

Mikið litaúrval

Frum

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – 201 Kópavogi
Sími 515 8700 – www.blikkas.is

Bílskúr fylgir íbúðinni sem er í fjöleignarhúsi en með sérinngangi.

Falleg eign við Reynimel
/PIÈ HÒS FR¹  p 
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Telma R. Lögg.fast. 899 5611
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Falleg fimm herbergja íbúð með
sérinngangi í Vesturbænum.

F

asteignamarkaðurinn
við
Óðinsgötu hefur á söluskrá
fimm herbergja íbúð við
Reynimel í Reykjavík.
Íbúðin er á neðri sérhæð í fjöleignarhúsi en sérinngangur er
að henni. Tvær geymslur í kjallara fylgja. Íbúðin er falleg og nýlega endurnýjuð, 133,5 fermetrar
að flatarmáli auk 21,7 fermetra bíl-

10 ár

skúrs. Svefnherbergi eru þrjú en
stofur tvær.
Komið er inn um sér inngang í
fallega flísalagða forstofu, en þar
eru dyr og stigi niður í sameign. Að
auki er gott forstofuherbergi með
parketi á gólfum. Rúmgott parketlagt hol með góðum fataskápum
með kappalýsingu, flísalagt er við
fataskápinn. Inn af holinu, um tvöfaldar franskar dyr, eru bjartar
samliggjandi parketlagðar stofur
með útgangi á suðursvalir úr annarri. Eldhúsið er með fallegri hvítri

innréttingu og góðum borðkrók.
Baðherbergið er flísalagt með baðkari með sturtuaðstöðu. Hjónaherbergið er rúmgott, parketlagt og
bjart með góðu skápaplássi. Barnaherbergi með parketi og fataskáp.
Í kjallara eru tvær geymslur og
sameiginlegt þvottahús. Bílskúr er
upphitaður með frárennsli frá húsinu og með sjálfvirkum opnara,
niðurfalli og köldu vatni. Húsið er
í góðu ásigkomulagi og er þakjárn
gott og nýlega var skipt um skolp-,
og drenlagnir.

Reykjavík

í Mosfellsbæ

Mosfellsbæ
Sími: 586 8080

•

Kjarna

•
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Einar Páll Kjærnested,
lögg. fasteignasali

207 Mosfellsbær

•

www.fastmos.is

Lindarbyggð 9 - Parhús
Arnarhöfði - Endaraðhús
Mjög fallegt 156,1 m2 endaraðhús á 2 hæðum
ásamt 31,7 m2 bílskúr við Arnarhöfða í Mosfellsbæ. Falleg aðkoma er að húsinu, stórt bílaplan
fyrir framan húsið er hellulagt og garðurinn gróinn með fallegri timburverönd. Stutt er í leikskóla,
grunnskóla, sund og á golfvöll Mosfellsbæjar.
V. 46,0 m. 4671

Vel skipulagt 177,1 m2 parhús með bílskýli við Lindarbyggð 9 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
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 TIL 18:00 Í LINDARBYGGÐ 9.

Þórðarsveigur - 4ra herbergja
4ra herbergja 119,2 fm endaíbúð á efstu hæð
í þriggja hæða fjölbýlishúsi við Þórðarsveig í
Reykjavík. Íbúðin skiptist í þrjú rúmgóð svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi m/
baðkari og sér þvottahús. Auk þess fylgir íbúðinni
sér geymsla í kjallara og bílastæði í bílageymslu.
V. 29,8 m. 4613

Björtusalir - 4ra herbergja
Mjög falleg 131,3 fm, 4ra herbergja íbúð við
Björtusali í Kópavogi. Íbúðin skiptist í forstofu,
þrjú rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi með
baðkari og sturtu, þvottahús, stóra og bjarta stofu
og eldhús. Íbúðin er laus til afhendingar!
V. 33,0 m. 4658

Súluhöfði 25 - Sérhæð m/aukaíbúð

Falleg 197,4 fm efri sérhæð með innbyggðum bílskúr og 62,7 fm auka íbúð í kjallara í tvíbýlishúsi við
Súluhöfða 25 í Mosfellsbæ. Hæðin skiptist í forstofu, hol, fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, eldhús, sjónvarpshol, stofu, borðstofu og 37,5 fm bílskúr. Íbúðin á neðri hæð skiptist í opið rými
með eldhúsi og rúmgóðri stofu, forstofu, baðherbergi, svefnherbergi og geymslu. Lækkað verð!
V. 48,9 m. 4506 OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 TIL 18:00 Í Súluhöfði 25.

Bjartahlíð
Rúmgóð og vel skipulögð 127,5 fm, 4ra herbergja
íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli við Björtuhlíð
11 í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofuhol,
borðstofu, stofu, sólstofu, eldhús m/borðkrók, 3
svefnherbergi, baðherbergi m/baðkari og sturtuklefa og geymslu/þvottahús.
V. 25,9 m. 4609

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. Íbúðin er laus til afhendingar!
V. 19,9 m. 4578

Múlalind - Einbýlishús
Fallegt 172,8 fm einbýlishús á einni hæð með
bílskúr með góðu útsýni við Múlalind í Kópavogi.
Húsið stendur innarlega í litlum botnlanga með
góðu útsýni til suðvesturs. Góð aðkoma er að
húsinu og stórt hellulagt bílaplan og stór timburverönd með heitum potti. V.54,9 m. 4605

Kópavogur

Langitangi - Einbýli

Mjög fallegt 171 fm einbýlishús með sambygg. bílskúr. Flott eldhús, hvítt háglans, með steingráum ﬂísum og granítborðplötu. Vönduð tæki, stállitaður blástursofn, keramik helluborð, uppþvottavél og ísskápur/frystiskápur. Baðherbergi nýlega endurnýjað, fjögur svefnherb, stór stofa og borðstofa með arni og
timburverönd og skjólgóður garður. Skipti möguleg! Laust til afhendingar strax! V. 44,9 m. 3454

Blikahöfði - 3ja herbergja m/bílskúr
Falleg 84,6 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
í 3ja hæða fjölbýli ásamt 29,2 m2 bílskúr við
Blikahöfða í Mosfellsbæ. Þetta er skemmtileg og
fallega innréttuð íbúð á besta stað, rétt við skóla,
leikskóla, sundlaug og World Class - golfvöllur og
gönguleiðir rétt við húsið. V. 23,9 m. 4659

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.

Auðbrekka - Atvinnuhúsnæði
288,1 m2 atvinnuhúsnæði á efstu hæð í 3ja
hæða húsnæði við Auðbrekku 19 í Kópavogi.
Rýmið skiptist í tvo stóra vinnslusali, skrifstofu,
kafﬁstofu, geymslu og salerni. Í öðrum vinnslusalnum eru stórar hurðir og talía en þar hefur allt
stærra efni verið tekið inn og út úr rýminu.
V. 28,5 m. 4652
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SKERJAFJÖRÐUR
EINBÝLISHÚS Á SJÁVARLÓÐ Í SKERJAFIRÐI.
HÚSIÐ ER NÁNAST TILBÚIÐ UNDIR INNRÉTTINGAR.
NÁNARI UPPLÝSINGAR Á SKRIFSTOFU.
Stóragerði. 4ra herb.

ELDRI BORGARAR

Mjög falleg og mikið endurnýjuð
90,4 fm útsýnisíbúð á 3. hæð þ.m.t.
sér geymsla í kj. Nýlega endurnýjað
baðherbergi, rúmgóðar samliggjandi
stofur, opið eldhús við stofu með
nýjum innréttingum. Mikið útsýni að
Reykjanesi og víðar. Nýlegt gler og
gluggar. Bílastæði og gangstéttir
við húsið endurnýjuð.
Verð 23,9 millj.

Kjarrvegur
Glæsilegt og mikið endurnýjað 405,9 fm einbýlishús á þremur hæðum í Fossvogsdalnum
staðsett við opið svæði útsýni yﬁr Fossvogsdalinn og til sjávar. Húsið er innréttað á mjög
vandaðan og smekklegan hátt. Nýlega hefur verið skipt um öll gólfefni á 1. hæðinni, ný
innrétting og tæki eru í eldhúsi og baðherbergi á efri hæð er allt endurnýjað. Suðursvalir
út af efri hæð. Mikil timburverönd með skjólveggjum. Verð tilboð.

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.

Miðleiti. 3ja – 4ra herb.

Boðahlein-Garðabæ.

111,4 fm 3ja – 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð fyrir
55 ára og eldri. Samliggjandi stofur með útsýni, 2
svefnherbergi, sjónhvarpsherbergi, eldhús og marmaralagt baðherbergi. Þvottaherb. innan íbúðar.
Yﬁrbyggðar ﬂílsalagðar svalir og þaðan útgangur
á opnar svalir. Sér stæði í upphitaðri bílageymslu.
Mikil sameign m.a. matsalur og gufubað. Laus
strax. Verð 36,9 millj.

84,5 fm parhús fyrir eldri borgara á
frábærum útsýnisstað við hraunið auk 22,0
fm bílskúrs.Björt stofa með útg. í nýjan sólskála og þaðan á verönd. Óhindrað útsýni
yﬁr hraunið og til sjávar. Hús nýmálað að
utan. Verð 30,0 millj.

Goðaland.
Fallegt 200,7 fm raðhús að meðtöldum 22,2 fm sérstæðum bílskúr á þessum skjólsæla
stað í Fossvogi. Eignin skiptist í forstofu, rúmgott eldhús með ljósri viðarinnréttingu, stofu
með fallegum arni, þrjú rúmgóð herbergi ( 5 á teikn.), fataherbergi innaf hjónaherbergi og
ﬂísalagt baðherbergi auk gesta snyrtingar og þvottaherbergis. Geymsluloft yﬁr hluta hússins.
Ræktuð lóð með um 60 fm timburverönd til suðurs. Verðtilboð.

Brekkusmári-Kópavogi.
206,9 fm raðhús að meðt. 32 fm bílskúr. Stofur með aukinni lofthæð og útg. á stórar
ﬂísalagðar svalir, bókastofa, eldhús með eldunareyju og stórum borðkrók, sjónvarpshol og 3
svefnherbergi. Glæsileg lóð með timburverönd til suðurs. Hiti í stéttum fyrir framan hús.
Vel staðsett eign á útsýnisstað. Skipti á einni eða tveimur íbúðum koma til greina.

Mýrarás.
235 fm einbýlishús á einni hæð vel staðsett á útsýnisstað innst í lokaðri götu. Eignin skiptist
í forstofu, sjónvarpshol, gesta wc., stofu með arni og mikilli lofthæð, eldhús, þvottaherbergi
innaf eldhús, 5 herbergi og baðherbergi. 943 fm ræktuð lóð með timburverönd og skjólveggjum. Hitalagnir í stéttum. Tvöfaldur bílskúr. Stutt í skóla og þjónustu. ATH. LÆKKAÐ
VERÐ 54,9 millj.

Bergstaðastræti.
Falleg og björt 4ra -6 herb. íbúð í
góðu steinhúsi í Þingholtunum með
um 3 metra lofthæð. Tvær bjartar
samliggjandi stofur og svefnherbergi
með fataherbergi innaf. Möguleiki er
að leigja 2 herbergi út þar sem þau
eru með sérinngangi úr sameign og
annað með salerni. Góð eign sem
þarfnast þó einhverra standsetningar,
en bíður upp á góða möguleika. Verð
29,8 millj.

Krókamýri-Garðabæ.

Hofgarðar-Seltjarnarnesi

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.

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.

Kjarrhólmi-Kópavogi. 3ja herb.

Blásalir-Kópavogi. 2ja 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.

Glæsileg og vel innréttuð 79,1 fm íbúð þ.m.t.
sér geymsla í kj. á efstu hæð í Salahverﬁnu.
Opið eldhús með fallegri innréttingu og
eyju. Rúmgott svefnherbergi með góðu
skápaplássi. Aukin lofthæð í stofu og
eldhúsi. Svalir til suðurs sem má byggja yﬁr.
Þvottaherb. innan íbúðar. Hagstæð áhv.
lán. Verð 23,9 millj.

Lynghagi.
Glæsileg og vel skipulögð 145,8 fm
efri sérhæð ásamt 22,7 fm bílskúr
í tvíbýlishúsi á einum besta stað í
vesturbænum. Hæðin er mikið endurnýjuð og skiptist m.a. í 2 samliggj.
stofur, eldhús með nýlegum innréttingum og stórri eyju, 3-4 herbergi og
endurnýjað baðherbergi. Leiksvæði
við húsið.Verð 53,9 millj.

Lundur-Kópavogi. Nýjar
3ja og 4ra herb. íbúðir.
Glæsilegar 118-160 fm 2ja, 3ja og 4ra
herb. íbúðir í vönduðum lyftuhúsum.
Vandaðar innréttingar frá Brúnás,
tæki í eldhúsum frá AEG. Gólfhiti.
Fataherbergi innaf hjónaherbergi.
Stæði í bílgeymslu. Húsin er klædd að
utan með álklæðningu og Sedrusviði.
Byggingaraðili er Byggingarfél.
Gylfa og Gunnars. VERÐTILBOÐ.

Ljósheimar. 4ra herb.
Góð 94,6 fm íbúð á 1. hæð auk 4,7 fm
geymslu í kj. Rúmgóð stofa og 2 herbergi.
Þvottaherb. innan íbúðar. Svalir í vestur.
Sér inngangur af svölum. Verð 19,5 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.

Sunnubraut-Kópavogi. Einbýli á sjávarlóð.
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.

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.

Hverﬁsgata-verslunarpláss

Reykjavíkurvegur – Hafnarﬁrði. Nýjar íbúðir -50 ára og eldri.

100,9 fm verslunarpláss í miðbænum
á móts við Klapparstíginn. Um er að
ræða 65,6 fm opið verslunarpláss
auk 35,3 fm lagers í kjallara. Aukin
lofthæð og góðir gluggar. Ath. rýmið
við hliðina er einnig í sölu og væri
hægt að tengja þessi tvö saman.
Verð 30,0 millj.

Lómasalir-Kópavogi.
3ja herb.
103,9 fm 3ja herb.útsýnisíbúð á 3. hæð
auk sér stæðis í bílageymslu. Rúmgóðar
svalir til suðvesturs. Glæsilegt útsýni yﬁr
að Reykjanesi og víðar. Sér inngangur
af svölum. Þvottaherbergi innan íbúðar.
Góð staðsetning. Stutt í skóla, sund og
golfvöll. Verð 23,9 millj.

Vesturgata. 3ja herb.

Laugavegur. 2ja herb.

Rúmgóð og björt 62,5 fm útsýnisíbúð á efstu
hæð auk 12,1 fm geymslu á jarðhæð. Stórt
alrými með eldhúsi og stofu. Stórar suðursvalir. Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi. Arinn.
Áhv. hagst. lán. Verð 25,9 millj.

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.

17 júní torg-Sjálandi Garðabæ

Grettisgata. 3ja herb.

Vallarás. 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.

Nýuppgerð risíbúð í góðu steinhúsi auk sér
geymslu í kj. Góð lofthæð í stofu. Sérsmíðuð
innrétting í eldhúsi. 2 herbergi, bæði með
skápum. Glæsilegt útsýni er frá íbúðinni
bæði til norðurs og suðurs. Verð 23,9 millj.

57,5 fm íbúð á 2. hæð í góðu steiniklæddu
lyftuhúsi. Góðar suðursvalir. Útsýni. Merkt
bílastæði. Laus til afh. strax. Áhv. hagstætt
lán. Verð 13,5 millj.

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.

Óðinsgata-til leigu.
Til leigu um 65 fm gott verslunarrými
í miðborginni rétt við Skólavörðustíginn. Plássið skiptist í opið rými
með salernisaðstöðu og eldhúskrók.
Eignin hefur verið endurnýjuð og er
afar smekkleg. Nánari upplýsingar
veittar á skrifstofu.

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Sverrir Kristinsson, Guðmundur
framkvæmdastjóri, Sigurjónsson,
lögg. fasteignasali lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Lækjargata - til sölu/leigu

Þorleifur St.
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

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

Eldri borgarar

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

4ra - 6 herbergja

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

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

3ja herbergja

Boðahlein - Garðabæ
Gott 59,7 fm miðjuraðhús við Boðahlein í
Garðabæ. Húsið er hluti af byggðarkjarna
DAS á svæði Hrafnistu og er sérstaklega
ætlar eldri borgurum. Húsið er á einni hæð
og skiptist í anddyri, þvottahús/geymslu,
baðherbergi, svefnherbergi, stofu og eldhús.
Glæsilegt útsýni V. 20,9 m. 4924
Stórglæsileg skrifstofuhæð í nýlegu lyftuhús við Lækjargötuna í Reykjavík. Húsnæðið er á annari
hæð og skiptist í 10 vinnustöðvar, fundarsal, snyrtingar og geymslu/tækjarými. Húsnæðið er
búið vönduðm tækjum og skrifstofubúnaði m.a tölvum, ﬂatskjáum, skrifborðum og eldhúsbúnaði, kæliskápum og kafﬁvél. Húsnæðið er með loftræsikerﬁ og kælikerﬁ. Húsnæðið er
tilbúið til notkunnar strax. Staðsetningin er einstök og fallegt útsýni er yﬁr Lækjargötuna. Stæði í
bílageymslu fylgir. Til afhendingar strax. V. 60 m. 4280

Einbýli

Andrésbrunnur - efsta hæð
Falleg ﬁmm herbergja íbúð á þriðju og efstu
hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í þriggja
bíla bílageymslu. Húsið er fallegt og stendur
á góðum stað. Stórar skjólgóðar suðursvalir.
Um er að ræða góða og vel skipulagða íbúð
í nýlegu þriggja hæða lyftuhúsi. V. 24,9 m.
4946

Framnesvegur- 3ja með sér bílastæði
Góð 85,4 fm 3ja herbergja íbúð í reisulegu
húsi við Framnesveg í Reykjavík. Íbúðin er
á 3ju hæð með góðu útsýni, þó er aðeins
gengið upp tvær hæðir. Sér bílastæði fylgir
íbúðinni og er sameiginlegur fallegur garður
fyrir aftan húsið. V. 23,5 m. 4954

Reykjaﬂöt - Mosfellsdalur

Ánaland - Fossvogi - lækkað verð
Glæsilegt 248,6 fm einbýli á tveimur hæðum,
samtals ca. 388 fm. Húsið stendur neðarlega
í Fossvoginum á stórri lóð til suðurs. Í húsinu
eru 5 svefnherbergi. Garðurinn er skjólgóður
með verönd og heitum potti. V. 99,0 m. 4581

Selvað - sérverönd
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð í fjögurra hæða lyftuhúsi. Sérmerkt stæði er í bílageymslu. Eignin skiptist
í forstofu, þrjú svefnherbergi, stofu, eldhús,
baðherbergi og þvottaherbergi. Í sameign er
sér geymsla. V. 24,5 m. 4945

Hraunbær - laus strax
Rúmgóð þriggja herbergja 98 fm íbúð á
þriðju hæð. Íbúðin skiptist í hol. stofu, eldhús, baðherbergi, þvottahús og baðherbergi.
Í sameign er sérgeymsla og hjólageymsla. V.
17,5 m. 4861

2ja herbergja
Vel staðsett 156,1 fm einbýlishús í Mosfellsdal. Húsið stendur á 6.367 fm gróinni lóð. Húsið
skiptist í anddyri, þvottahús, baðherbergi, eldhús, stofu, borstofu og fjögur svefnherbergi. Húsið
er laust strax. V. 26,5 m. 4947

Kórsalir - efsta hæð

Viðjugerði - glæsilegt hús
Falleg 145,3 fm íbúð á efstu hæð ásamt
stæði í bílskýli. Íbúðin er á tveimur hæðum.
Á neðri hæðinni er n.k. forstofa, gangur,
þvottahús, baðherbergi, svefnherbergi,
stofur og eldhús. Úr holinu er gengið upp á
efri hæðina en þar er sjónvarpshol og tvö
svefnherbergi. Góðar svalir. V. 30,5 m. 4941

Glæsilegt steinsteypt hús á tveimur hæðum
með stórum innb. bílskúr. Hornhús með
séríbúð á neðri hæðinni. Lokuð gata. Húsið
er í góðu ástandi að utan, viðgert og málað,
nýtt þak. Efri loftaplata steypt. 4939

Lautarsmári - laus strax
Vel skipulögð 5 herbergja eldaíbúð á
annari hæð. Íbúðin skiptist í anddyri, stofu,
eldhús, baðherbergi, þvottahús og fjögur
svefnherbergi, í sameign er sér geymsla og
hjónageymsla. V. 22,5 m. 4859

Sóltún - 82 fm auk bílag.
2ja herb. 82 fm glæsileg íbúð á 3. hæð í nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Sér
þvottah. Íbúðin gæti losnað ﬂjótlega. 4962

Raðhús

Hallakur- Glæsileg 4ra

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
8188

Árakur - raðhús í Garðabæ

Glæsileg 138,2 fm 4ra herbergja endaíbúð á
nýju arnarneshæðinni í Garðabæ. Íbúðin er
á annarri hæð með sérinngang af svölum.
Þvottaherbergi er innan íbúðar. Góð yﬁrtakanleg lán geta fylgt. V. 34,5 m. 4933

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

Barmahlíð - risíbúð.
Falleg 2ja herbergja risíbúð í Hlíðunum í
Reykjavík í fallegu hús sem hefur mikið verið
endurnýjað. Að sögn eiganda hefur m.a.
hús og þak nýlega verið málað og skólp og
drenlagnir lagfærðar. V. 17,9 m. 4577

Kristnibraut - Gott útsýni
Glæsileg 4ra herbergja 123 fm íbúð á fjórðu
hæð í lyftuhúsi með mjög fallegu útsýni.
Eignin skiptist í hol, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús
og geymslu í kjallara. V. 27,0 m. 4568

Maltakur - örfáar íbúðir óseldar !
Stórglæsilegar og vel hannaðar 3ja herb.
íbúðir á frábærum stað á Arnarneshæðinni.
Í íbúðunum eru stór og björt rými. Svefnherbergi eru með innbyggðum fataherbergjum og
mörg með sér baðherbergjum. Sannkallaðar
hjónasvítur.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

Hæðir

Ð
OPI

HÚS

3ja- 4ra herbergja 75,2 fm endaíbúð
með sérinngang í kjallara ásamt sameign.
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, baðherbergi,
eldhús, þrjú svefnherbergi og stofu. Einnig
er sameiginlegt þurrkherbergi og geymsla.
Laus strax. Einstaklega góð staðsetning og
mjög gott verð.

Rúmgóð 2ja herbergja 63,6 fm íbúð á 5. hæð
í mjög góðu lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í hol,
stofu, eldhús, baðherbergi og svefnherbergi.
Yﬁrbyggðar svalir. Í kjallara er sérgeymsla og
sameiginlegt þvottahús með vélum. V. 13,9
m. 4925

Hvassaleiti - með bílskúr
Mjög falleg 104,6 fm íbúð á 2. hæð. 20,5 fm
bílskúr fylgir. Samtals 125,1 fm. Blokkin hefur
verið standsett að utan. Íbúðin skiptist m.s.
í mjög rúmgóða stofu og þrjú herbergi. V.
22,9 m. 3962

Karfavogur 34 - kjallari

Arahólar - útsýni

3ja herbergja

Þórufell - mikið standsett íbúð
3ja herbergja mikið standsett 80,7 fm íbúð á
2. hæð með fallegu útsýni. Íbúðin skiptist í
hol, stóra stofu, 2 herbergi, eldhús og bað. Á
jarðhæð fylgir sérgeymsla svo og sameiginlegt
þvottahús o.ﬂ. V. 17,5 m. 4914

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:00 - 18:00
V. 17,8 m. 4659

Sogavegur - góð sérhæð
Góð 4ra herbergja 119 fm sérhæð við Sogaveg í Reykjavík. Íbúðin er á tveimur hæðum
og laus strax. V. 21,9 m. 4944

Snorrabraut - falleg íbúð
Miðvangur - útsýnisíbúð
3ja herb. ca 80 fm útsýnisíbúð á 8. hæð í
fallegu lyftuhúsi við Miðvang í Hafnarﬁrði. 2
svefnherb., endurn. eldhús, suðursvalir m.
glæsilegu útsýni um víðan völl. Útsýni er úr
herbergjum til vesturs og af svalagangi til
norðurs. Laus, lyklar á skrifstofu. V. 16,5 m.
4816

Reykjavíkurvegur- uppgerð 3ja.
Góð 66,6 fm 3ja herbergja íbúð í Reykjavík.
Íbúðin er öll hin glæsilegasta með mikilli
lofthæð. Mikið endurnýjuð íbúð á góðum
stað í hjarta Reykjavíkur. V. 21,0 m. 4965

Skólavörðustígur- Útsýnishæð
Glæsileg útsýnishæð á fjórðu og efstu hæð í
fallegu húsi við Skólavörðustíginn. Eignin er
skráð 155,6 fm en þar af er íbúðin sjálf 98 fm,
íbúðarherbergi á hæðinni 16 fm og útsýnissólskáli yﬁr hæðinni 37 fm. Íbúðin hefur verið
mikið endurnýjuð. V. 33,0 m. 4889

Rúmgóð 2ja herbergja 66 fm íbúð á þriðju
og efstu hæð við Snorrabraut. Íbúðin skiptist
í hol, eldhús, herbergi, baðherbergi og stofu.
Sameignin er sérstaklega snyrtileg og vel
umgengin. V. 14,9 m. 4551

Skeljanes - Skerjaﬁrði
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. V. 24,5 m. 4895

Falleg talsvert endurnýjuð 2-3ja herbergja
íbúð á 1.h. og í kj. í góðu ﬁmm íbúða fjölbýli
á mjög góðum stað í Skerjaﬁrðinum. Sérinngangur. (bæði á efri og neðri hæð) 2 svefnh.
Endurnýjað baðherbergi. Furugólfborð.
Áhvílandi ca 24 millj. V. 24,5 m. 4942
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Frostaskjól

Eitt af þessum
eftirsóttu húsum
Fimm svefnherbergi,
294 fm
Góð verönd
Frábær staðsetning

v. 68 m
Einiteigur
Fokhelt 200 fm parhús
Endi í botnlanga
Stendur sólarmegin
Frábært útsýni
Góð staðsetning

v. 34,9 m.
Reykjavíkurvegur
Mjög falleg 3ja herb
Suðursvalir
Nýja Skerjaﬁrði
Nýlegt steinhús

v. 22,4 m.

Maríubaugur
Stórglæsileg 142 fm íbúð
Frábært útsýni
Mikil lofthæð
Sérinngangur af svölum
Efsta hæð (3. Hæð)

v. 31,9 m.

Reykjahlíð
2ja herbergja
Góð staðsetning
Hagstætt verð
Góð fyrstu kaup

v. 14,7 m.

Langagerði
Huggulegt einbýli í
Smáíbúðahverﬁnu, 195 fm
Stórglæsilegur garður
Stór bílskúr
Möguleiki á aukaíbúð

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

v. 15,9 m.
Hverﬁsgata Hfj.

Glæsileg 4ra herb /
jarðhæð
Sérverönd
Góð herbergi
Vandaðar innréttingar

Einbýli með aukaíbúð
Fallegur staður
Mikið uppgert
Opið út í garð

Vesturgata
– eldri borgara
Fyrir eldri borgarar 67 ára+
Mikil þjónusta í húsi
Laus við samning
Rúmgóð + svalir

v. 20,5 m.
Fannafold
Góð 100 fm jarðhæð
Sérinngangur
Sólpallur og sérlóð
Bílskúrsréttur

v. 24,9 m.

TRÖLLAKÓR
Stórglæsileg 3ja herbergja
Eftirsótt blokk
Frábært skipulag
Sérverönd
Stæði í bílageymslu

v. 27,0 m.

2AGNA 3 «SKARSDËTTIR
,ÎGGILTUR FASTEIGNASALI
-"!
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LÎGGILTUR FASTEIGNASALI

Hvað getum við
gert fyrir þig?
Starfsfólk Mikluborgar býður
alla velkomna í viðskipti, hvort
sem þú þarft að selja, leigja eða
kaupa. Hafðu samband og sjáðu
hvað við getum gert fyrir þig.

Bræðratunga
263 fm endaraðhús
Aukaíbúð
Þarfnast standsetningar
Laust strax

v. 39,9 m.
Hverﬁsgata

116 fm hæð
Miðsvæðis
Öll í útleigu
Fjárfestingarmöguleiki

v. 43,0 m.

Álfkonuhvarf

v. 31,0 m.

*ASON 'UÈMUNDSSON
LÎGFR OG LÎGG
FASTEIGNASALI
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v. 29,9 m.
Engjasel
Góð 4ra herbergja
Nýlegt eldhús
Uppgert baðherbergi
Stæði í bílageymslu

v. 20,9 m.

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

V. 33,5 m.
FANNAFOLD
Fyrir eldri borgara
132 fm parhús
Bílskúr
Á einni hæð
3 svefnherbergi

v. 34,9 m.

v. 24,2 m.

Viðarás
Glæsilegt raðhús
4 svefnherbergi
Fallegur garður
Vel staðsett

v. 41,9 m.

Klettagljúfur
Glæsilegt 300 fm hús
6.000 fm lóð
Hagstæð áhvílandi lán
Óendanlegir möguleikar
Öll skipti skoðuð

v. 44,9 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.
Svarthamrar
Hlýleg 3ja herbergja
Sérinngangur
Vel umgengin
Góð staðsetning

v. 21,0 m.

®25'' 3! , !
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Frábært fjölskylduhús
Fimm svefnherbergi, 317 fm
Mikil veðursæld
Skipti koma til greina

®25' ' 3 !,!

Kaldasel
v. 58 m
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180 fm einbýli
Góð staðsetning
Stór lóð
Rólegur staður
Þorláksgeisli

Leirubakki
4ra herbergja
Fallegt útsýni
Sérlega barnvænt
Gott hús

Endaraðhús
Frábær hönnun
70 fm sólpallur til suðurs
Vönduð eign í alla staði
Skoðaðu þessa!

Bæjarholt –
Bláskógarbyggð

Iðnaðarhúsnæði
Tvær einingar
Staðsett bakatil
Hentar vel sem lager
Yﬁrtaka á erlendu láni

Tröllateigur
v. 36,5 m
ÁNALAND
Glæsilegt 390 fm
Vandað hús
Frábær staðsetning
Einstakur garður
Topphús á frábærum stað

v. 48,9 m.

v. 20,9 m.
Skeiðarás

®2 5'' 3!,!

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

V. 99 m.
Háagerði
5 herb. 76 fm risíbúð
Gott hverﬁ
Frábært skipulag
Gott hús
Nánast yﬁrtaka

v. 28,5 m.

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

Hverafold

Miðleiti

Flétturimi

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

v. Tilb.

3ja herbergja
Fallegt hús
Stæði í bílageymslu
Góð stofa

v. Tilb.

Kögursel

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

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.

Akurgerði
225 fm parhús
Aukaíbúð
Hagstætt verð
Skoðaðu þessa!

v. 44,0 m.

v. 22,9 m.

FJALLALIND

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

v. 39,9 m.

v. 39,0 m

Berjavellir

v. 21,0 m.

Álftamýri

Endaraðhús
Gott skipulag
Mikil lofthæð
Frábær staðsetning

v. 47,5 m.

Rauðavað

2ja herbergja 60 fm
Hlýleg íbúð
108 Reykjavík
Gott hverﬁ

Stórglæsileg 4ra herb íbúð
Hagstæð áhvílandi lán
Vandaðar innréttingar
Yﬁrtaka + sölulaun
Fallegt hús

v. 15,5 m.
Sóltún

V. Tilb.

Stórholt

Falleg 4ra herbergja
Jarðhæð
Miðsvæðis í Reykjavík
Eftirsótt hverﬁ
Sérgarður

v. 26,9 m.

Rúmgóð 66 fm, 2ja herb.
Gott tækifæri
Miðsvæðis í Reykjavík
Gott verð

v. 12,9 m.

FA S T E I G N A S A L A N

Ólafur B. Blöndal
Löggiltur fasteignasali

faste ign
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Borgartúni 22
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ANDARHVARF – HAGSTÆÐ YFIRTAKA LÁNA
MÖGULEIKI Á YFIRTÖKU
HAGSTÆÐRA LÁNA FYRIR
NÁNAST ÖLLU KAUPVERÐINU
Stórglæsileg 134 fm 4ra herb.efri
hæð m. sérinngangi og fallegu
útsýni til Elliðavatns og víðar.
Bílskúr fylgir eigninni. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Björt og
opin eign með glugga á fjóra vegu.
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SÆVARGARÐAR – SELTJ.NESI
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Stórglæsilegt og algjörlega
endurnýjað 206 fm tvílyft raðhús
með miklu sjávarútsýni yﬁr
Faxaﬂóann. Allar innréttingar,
gólfefni, tæki, baðherbergi, eldhús,
ljósabúnaður og ﬂ.nýtt. Stór
sólpallur með heitum potti og stórri
útigeymslu. Mjög rúmgóð herbergi
og stórar stofur. Tvö fullbúin
baðherbergi. EINSTÖK EIGN. Verð
59,5 millj. Ath.skipti á ódýrari eign.

¥RIS (ALL
LÎGG LEIGUMIÈLARI

ESKIHOLT – LAUST STRAX
Glæsilegt 258 fm einbýli með miklu
útsýni. Vandaðar innréttingar og
gólfefni. Miklir sólpallar og glæsilegur
garður. Tvöfaldur innb.bílskúr 51 fm
TILBOÐ ÓSKAST.

.is

SÓLHEIMAR
Mikið endurnýjuð 89 fm 3ja herb. íbúð
á 7. hæð með frábæru útsýni. Eignin
skiptist í: Anddyri, barnaherbergi,
nýstandsett baðherb. m/sturtuklefa,
hjónaherbergi með nýlegum skáp,
eldhús með snyrtilegri eldri innréttingu
og stofu með útg. út á suður svalir með
frábæru útsýni yﬁr borgina. Húsið er
allt nýstandsett að utan.

HVASSALEITI – ENDARAÐHÚS
Mikið endurnýjað hús utan sem
innan alls 238 fm með 2ja herb.
séríbúð í kjallara (í útleigu). Ýmis
skipti skoðuð. Óskað eftir tilboði í
eignina. GOTT VERÐ EF SAMIÐ
ER STRAX.

RÉTTARHOLTSVEGUR – RAÐHÚS
LAUST STRAX.
Vandað og vel viðhaldið 109 fm
raðhús á langbesta staðnum, í
efstu röð með plássmikilli aðkomu
og bílastæðum. Húsið er mikið
endurnýjað utan sem innan með
suðurgarði og fallegu útsýni. Verð
29,1 millj

FLÚÐASEL HAGSTÆÐ YFIRTAKA
LÁNA
Rúmgóð og vel skipulögð 4ra herb.
92fm íbúð ásamt 17 fm aukaherb. í
kjallara, þar innaf 9 fm sérgeymsla.
Alls 118 fm. Einnig fylgir stæði í
bílageymslu. Aukah. í kjallara upplagt
sem vinnustofa, hobbyherb., sér
unglingaherb. Snyrtil. sameign. ÍLS
lán kr. 19.1 millj. Verð 23,9 millj.

EIKARDALUR – REYKJANESBÆ
Einstakt hús alls 280 fm með
sérsmíðuðum innréttingum, sérlega
vönduðum tækjum og allur frágangur
mjög til fyrirmyndar, svo og arkitektúr
hússins og nýting. Segja má að
þetta sé með glæsilegri húsum á
þessu svæði og þó víðar væri leitað.
Hjónasvíta með fataherbergi og
sérbaðherbergi. 3 önnur rúmgóð
herbergi, stórar og opnar stofur með
mikilli lofthæð. Stórglæsilegt eldhús
og baðherbergin einnig. Sólpallar,
skjólgirðingar og heitur pottur í garði.
SJÓN ER SÖGU RÍKARI. ÝMISS
SKIPTI KOMA TIL GREINA. VERÐ
TILBOÐ.

ÞVERÁS - PARHÚS
ATH.SKIPTI Á STÆRRA SÉRBÝLI
Tvílyft alls 197 fm íbúð í tvíbýli á
rólegum stað í Selásnum. Innb.
bílskúr 29 fm. 4-5 mjög rúmgóð
herbergi og stórar stofur. Sólpallur og
skjólgirðingar. Verð 39,8 millj.

SUNNUBRAUT – KÓPAVOGI
Glæsilegt 209 fm einbýli á sjávarlóð
við Arnarnesvoginn með fallegu
útsýni til suðurs. Vandaðar tímalausar
innréttingar og gott skipulag. Fallegt
eldhús og baðherbergi. Sólpallar,
skjólgirðingar og heitur pottur.
ÓSKAÐ EFTIR TILBOÐI. Húsið er
laust ﬂjótlega.

TRÖNUHJALLI - KÓPAVOGI
Björt og falleg 3ja herb. 92 fm íbúð
á 2.hæð með fallegu suðurútsýni.
Parket og ﬂísar á gólfum. Rúmgóð
herbergi. Suðursvalir. Ath.skipti á
sérbýli í Kópavogi allt að 50 millj.
Verð 23,1 millj.

VÍÐIHVAMMUR - KÓPAVOGI
Mikið standsett 74 fm 3ja herb. Íbúð í
risi í þessu fallega húsi í suðurhlíðum
Kópavogs með miklu útsýni. Endurn.
baðherbegi og eldhús, gólfefni og ﬂ.
Ath.skipti á sérbýli í Kópavogi allt að
50 millj. Verð 19,9 millj.

FRAMNESVEGUR BRÁÐRÆÐISHOLTIÐ
Gott einbýlishús 176 fm á tveim
hæðum. Stór og góð herbergi með
góðum möguleika á útleigu hluta af
kjallara (sérinngangur þar). Óskað
eftir tilboði.

GULAÞING - HÆÐ
Stórglæsileg 127 fm efri hæð
m.sérinngangi. Vandaðar innréttingar
og tæki, innbyggð halogen lýsing í
loftum. Gólfhiti. Glæsilegt útsýni yﬁr
Elliðavatn. Þrennar svalir. Þvottahús
og geymsla innan íbúðar. Laus 1.okt.
Verð 29,5 millj.

LAXATUNGA – LEIRVOGSTUNGU
MOSÓ.
240 fm glæsihús á frábærum
útsýnisstað. Tvöfaldur innb.bílskúr. 4
stór herbergi, bjartar og ﬂottar stofur
með einstöku útsýni. Fullbúið hús að
innan sem utan, innréttað og hannað
á smekklegan hátt. Lóðin ófrágengin
að hluta. VERÐ TILBOÐ.
LYNGMÓAR
Björt og falleg 96 fm 4ra herb. íbúð
á 1.hæð ásamt 18,5 fm bílskúr eða
samt. 115 fm. Snyrtileg sameign.
Frábær staðsetning stutt í skóla og
aðra þjónustu. Verð 25,9 m.

ROÐASALIR
Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum.
Um er að ræða 248 fm kanadískt
einingahús, sem skiptist í 197 fm
einbýli, neðri hæð er steypt og efri
hæð úr timbri. Stóran 51 fm bílskúr.
Auk þess er um 50 fm ósamþykkt
rými sem er ekki inni í fermetratölu.
Fallegur garður með stórum palli og
leikkofa, strautsteypa fyrir framan
hús. Verð 58,9 millj.

ANDRÉSBRUNNUR
Falleg 5 herb íbúð á annarri hæð í
góðri lyftublokk á Grafarholtinu. Um
er að ræða 127 fm íbúð sem skiptist
í forstofu, þvottahús, 4 herbergi og
miðrými sem samanstendur að opnu
eldhúsi, borðstofu og stofu. Verð 28,5
millj.

HOLTSGATA - NÝLEG
Stórglæsileg 68 fm, 2ja herbergja
lúxus íbúð á 1. hæð í glænýju húsi
við Holtsgötu, miðbæ Reykjavíkur.
Bílastæðalyfta í húsinu, rúmgott
bílastæði fylgir íbúð. Sérgeymsla 7
fm í kjallara. Verð 22,4 millj.

SKÁLAHEIÐI – KÓPAV.
112 fm 5 herb. efri sérhæð. Skiptist í:
Forstofu, eldhús m/hvítri innréttingu,
þvottahús, 4 góð herbergi, gott
baðherbergi og rúmgóða stofu með
útg. út á sv-svalir með frábæru
útsýni. Fullbúinn bílskúr. Húsið er
allt nýstandsett að utan og nýmálað
ásamt því að íbúðin er öll nýmáluð.
Verð 29,9 m.

BAUGAKÓR – LAUS FLJÓTLEGA
Glæsileg 128 fm 4-5 herbergja
endaíbúð með sérinngang á jarðhæð
í nýju lyftuhúsi í Kórahverﬁnu auk
stæðis í bílageymslu. Íbúðin er fullbúin
með eikarparketi á öllum gólfum nema
á forstofu, baði og þvottahúsi þar eru
ﬂísar. Verð 34,9 millj.

FURUGRUND
Vorum að fá í sölu fallega 54 fm
2ja herbergja íbúð á 2. hæð. Eignin
skiptist í: Anddyri, eldhús með eikarinnréttingu, Herbergi með skápum,
baðherbergi ﬂísal. að hluta og
rúmgóð stofa með útg. út á stórar
suður svalir. Verð 14,9 millj.

OKKAR MARKMIÐ ERU: RÉTT VERÐMAT – HÁTT ÞJÓNUSTUSTIG – STUTTUR SÖLUTÍMI

VINSÆLU GESTAHÚSIN

OG

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
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Sverrir Kristinsson, Guðmundur
framkvæmdastjóri, Sigurjónsson,
lögg. fasteignasali lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St.
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

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

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Bústaðarvegur 7 - atvinnuhúsnæði

Vandað 1.994 fm hús. Húsið er tvær hæðir og kjallari. Efri hæðin skiptist í tvær
skrifstofuálmur, miðálmu með móttöku svo og stóran samkomusal. Neðri hæðin skiptist í mötuneyti, líkamsræktarsal, skrifstofur og tæknirými. Kjallari skiptist
m.a. í vinnusali, geymslur o.ﬂ.
Húsið býður uppá ýmiskonar nýtingarkosti. Stór lóð. Möguleiki á auknu
byggingarmagni. Falleg lóð með miklum gróðri. Vararafstöð í húsinu fylgir.
Húsið verður laust 1. október n.k.

Nánari upplýsingar veita:
Sverrir Kristinsson lögg. fasteignasali, Kjartan Hallgeirsson
lögg. fasteignasali og Geir Sigurðsson lögg. fasteignasali.

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

w w w. e i g n a m i d l u n . i s
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RNI 3TEF¹NSSON VIÈSKIPTAFR¾ÈINGUR OG LÎGGILTUR FASTEIGNASALI
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6ORUM AÈ F¹ Å SÎLU EINBÕLISHÒS MEÈ BÅLSKÒR ALLS
  FM ¹ ÖESSUM EFTIRSËTTA STAÈ Å SM¹ÅBÒÈA
HVERÙNU 5M ER AÈ R¾ÈA FALLEGA EIGN EN MEÈ
ELDRI INNRÁTTINGUM OG ÖARFNAST VIÈHALDS
6ERÈ   MILLJ

TIL LEIGU
Stangarhylur 7 – jarðhæð

464 m2. Lager- og iðnaðarhúsnæði.
Góð lofthæð. Góðarinnkeyrsludyr.
Góð bílastæði. Verð 970 kr pr/m2

Stangarhylur 7 – 2. hæð

450 m2 bjart og gott húsnæði.
Verð 800 kr pr/m2

Stangarhylur 7

Frábært 160 m2 skrifstofu- og
verslunarhúsnæði á 1. hæð.
Vel innréttað. Verð 1.000 kr pr/m2

Bæjarlind 14 –16

220 m2 skrifstofu-, þjónustu- og
fundaraðstaða á 2. hæð.
Verð 1.000 kr pr/m2

-6!(,¥¨ %&2) (¨
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 FM RA HERB ÅBÒÈ ¹  H¾È ¹SAMT  FM
SËLSK¹LA MEÈ ËVIÈJAFNALEGT ÒTSÕNI TIL ALLRA ¹TTA
SAMT  FM  %IGNIN SEM ER Å FALLEGU HÒSI Å
HJARTA BORGARINNAR ER LAUS NÒ ÖEGAR
6ERÈ  MILLJ

 FM RA HERB EFRI H¾È Å FJËRBÕLI ¹ EFTIRSËTTUM
STAÈ Å (LÅÈUNUM %IGNIN ER Å DAG TVÎ SVEFNHERB
STOFA OG BORÈSTOFA AUÈVELT ER AÈ GERA BORÈSTOFU
AÈ SVEFNHERB  %IGNIN ÖARFNAST STANDSETNINGAR
OG GETUR LOSNAÈ ÚJËTLEGA 6ERÈ   MILLJ

Upplýsingar í s. 895 8299 og 847 1986
+!0,!3+*«,36%'52
&ALLEG JA HERB ÅBÒÈ ¹  H¾È Å FJÎLBÕLI Å VEST
URB¾ 2EYKJAVÅKUR 4VÎ RÒMGËÈ HERBERGI OG STËR
OG BJÎRT STOFA 3UÈURSVALIR 'ËÈAR INNRÁTTINGAR
0ARKET OG DÒKUR ¹ GËLFUM 6ERÈ   MILLJ

30/2(!-2!2 -%¨ 3¡26%2®.$
&ALLEG  FM JA HERB ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È Å FJÎLBÕLI
4VÎ STËR SVEFNHERBERGI 3TËR OG BJÎRT STOFA ÖAÈAN
SEM ÒTGENGT ER ¹ SÁR SUÈVESTUR VERÎND &ALLEGAR
INNRÁTTINGAR 0ARKET OG ÚÅSAR ¹ GËLFUM 'ËÈ
SAMEIGN 6ERÈ   MILLJ

+,%0036%'52 *! (%2"
-JÎG GËÈ JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹  H¾È EFSTU Å
FALLEGU FJÎLBÕLI 4VÎ SVEFNHERB OG STËR OG BJÎRT
STOFA .ÕL INNRÁTTINGAR "AÈHERB NÕLEGA STAND
SETT 0ARKET OG ÚÅSAR ¹ GËLFUM (ÒS NÕL TEKIÈ Å
GEGN 6ERÈ   M

4RAUST ÖJËNUSTA Å YÙR  ¹R

Sími
568 2444
– www.asbyrgi.is

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 18-19.

Austurtún 14-16 225 Álftanesi.
OPIÐ

HÚS

%.'*!¶).'  +«0!6/')
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4IL SÎLU RA HERB FULLBÒIN GL¾SILEG   FM ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È MEÈ
SÁRINNGANGI AF SVALAGANGI  JARÈH¾È ERU Å EINU RÕMI   FM BÅLSKÒR
OG   FM GEYMSLA EÈA SAMT   FM (EILDARST¾È ER   FM
¥BÒÈIN SKIPTIST MA Å FORSTOFU HOL  STËR SVEFNHERBERGI   TIL  
FM HVERT ÖVOTTAHERBERGI BAÈHERBERGI STOFU OG ELDHÒS 4VENNAR SVA
LIR !UKALOFTH¾È Å STOFU OG ELDHÒSI OG INNFELD LÕSING -JÎG VANDAÈAR
INNRÁTTINGAR SK¹PAR Å ÎLLUM HERBERGJUM OG FORSTOFU &LÅSALAGT
BAÈHERBERGI MEÈ BAÈKARI STURTUKLEFA OG INNRÁTTINGU 0ARKET OG ÚÅSAR
¹ GËLFUM (ÒSIÈ ER STEINAÈ AÈ UTAN HITI Å ÒTITRÎPPUM OG PLANI FRAMAN
VIÈ BÅLSKÒRA ,ËÈ FULLFR¹GENGIN ¥BÒÈIN ER TIL AFHENDINGAR STRAX

!LLAR UPPL VEITIR )NGILEIFUR %INARSSON LÎGG FASTEIGNASALI
S 

SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790
WWW.LYNGVIK.IS
Sigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

3KIPTI ¹ ST¾RRA

"!5'!+«2 3+)04)  3422!
4IL SÎLU  FM ÙMM HERBERGJA
ENDAÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È Å NÕLEGU
LYFTUHÒSI ¹SAMT ST¾ÈI Å BÅLGEYMSLU
3KIPTI ¹ SÁRBÕLI ALLT AÈ  M

9ÙRTAKA ¹ L¹NUM

,).$!3-2) 9&)24!+!  ,.5-
-JÎG GËÈ  FM RA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹
H¾È Å GËÈU HÒSI VIÈ ,INDASM¹RA

LYNGVIK@LYNGVIK.IS

3KIPTI ¹ ÅBÒÈ

&5.!&/,$ 3+)04)  ¥"²¨
5M ER AÈ R¾ÈA MJÎG VEL STAÈSETT 
FM ENDARAÈHÒS MEÈ INNBYGGÈUM
TVÎFÎLDUM BÅLSKÒR 3TUTTUR
AFHENDINGARTÅMI

3KIPTI ¹ SÁRBÕLI

,&+/.5(6!2& 3+)04)  3¡2"µ,)
5M ER AÈ R¾ÈA MJÎG GËÈA RA HER
BERGJA ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È Å LYFTUHÒSI
¹SAMT ST¾ÈI Å BÅLGEYMSLU 6ANDAÈAR
INNRÁTTINGAR OG GËLFEFNI

3KIPTI ¹ ST¾RRA

(!-2!"/2' 3+)04)  3422!
'ËÈ JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹  H¾È Å
LYFTUHÒSI 3KIPTI ¹ ST¾RRI ÅBÒÈ MEÈ SÁR
INNGANGI

Einstaklega vel staðsett 204,6fm parhús með mjög fallegu útsýni yﬁr höfuðborgarsvæðið og víðar. Eignin skiptist í : Forstofu, eldhús, stofa, borðstofa, wc, 4-5 herbergi,
baðherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr. Húsin eru rúmlega fokheld. Hitalögn í
gólfum. Húsin er einangrað að utan og skilast fullbúið að utan. Beint göngufæri við
skóla. Skipti möguleg. Verð : 34,9 millj.

Sölumaður verður á staðnum í dag milli kl : 18-19.

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

'OTT VERÈ

(!,%)4)3"2!54 '/44 6%2¨
-JÎG VEL STAÈSETT  FM RA HERBERGJA
ÅBÒÈ ¹ H¾È ÅBÒÈIN ER UPPRUNALEG OG
F¾ST ¹ GËÈU VERÈI ,AUS STRAX

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

NANAUSTUM VIÈ 3ËLVALLAGÎTU 
 2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWNESEIGNIRIS
'UNNAR 6ALDIMARSS ,ÎGG FASTEIGNASALI

Þórarinn Jónsson Páll Guðmundsson
Lögg.fast. hdl.
Sölufulltrúi
S: 861-9300

Opið hús Mánudaginn 24 ágúst milli 17. Og 17:30

&ASTEIGNASALA o &YRIRT¾KJASALA o 3KIPASALA

Remax Lind kynnir:
Stórglæsilegt einbýlishús á einum besta stað í kópavogi Holtagerði 41. Ekkert hefur verið sparað til við
endurgerð húsins að utan sem innan. Þakið var tekið í gegn fyrir ári síðan og eru gluggar nýlegir.Húsið
er einstaklega bjart og fallegt. Húsið er skráð 251,7 fm. Garðurinn er einstaklega snyrtilegur og fallegur
og skemmtilega upplýstur. Hannaður af Stanislaz, Bílaplanið nýlegt og er með hitalögn og fallegri
lýsingu. Verð 69,900,000

'L¾SILEGT EINBÕLISHÒS 
'RAFARV  TVEIM H¾ÈUM
MEÈ AUKA ÅB ¹SETT VERÈ
 MILJ 5PPLS +¹RI
 

JA HERB NÕUPPGERÈ ÅBÒÈ ¹
ANNARI H¾È Å +2 BLOKKINI
¹SETT VERÈ  MILJ 5PPLS
5PPLS +¹RI  

(REFNUGATA  FRM
 HERBERGJA ÅBÒÈ Å 
2VK -IKIÈ ENDURNÕUÈ
'OTT L¹N 6ERÈ   MILJ
*ËHANNES S 

3UMARHÒS VIÈ "ERJABRAUT
Å +JËS ¹  H¾ÈUM .ÕLEGT
FULLBÒIÈ HÒS 6ERÈ  
MILJ ATH SKIPTI ¹ ÅBÒÈ
*ËHANNES S 

RA HERB ÅBÒÈ LÅTIÈ NIÈUR
GRAÙN VIÈ 3ÎRLASKJËL Å
LOKUÈUM BOTNLANGA ¹SETT
VERÈ  MILJ 5PPLS +¹RI
 

'L¾SILEGT 0ARHÒS 
'RAFARV ¹ TVEIM H¾ÈUM
 M ATH SKIPTI 5PPLS
+¹RI  

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur
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Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

108 Reykjavík

•

www.eignamidlun.is

Sumarbústaður við vatn óskast
– staðgreiðsla

%RUM MEÈ ÕMISS FYRIRT¾KI TIL SÎLU HJ¹ OKKUR 2¾STINGAFYRIRT¾KI SÎLUVAGNA INNÚUTTNING ¹ SNYRTIVÎRUM TRÁSMÅÈA
VERKST¾ÈI 'ÎTUSËP VÁLKNÒINN 6ANTAR FYRIR ¹KVEÈINN KAUPANDA FASTEIGNAFÁLÎG STËR OG SM¹ %INNIG VERSLANIR OG
ÖJËNUSTUFYRIRT¾KI %RUM EINNIG MEÈ NOKKRAR SUMARHÒSALËÈIR Å (¹LSASKËGI 3KORRADAL &LOTTAR LËÈIR ¹ FR¹B¾RUM
STAÈ (EITT VATN OG RAFMAGN 'ETUM BOÈIÈ EIGNIR ¹ 3P¹NI #OSTA "LANCA Å SKIPTUM FYRIR EIGNIR ¹ ¥SLANDI

6ANTAR ALLAR TEGUNDIR EIGNA ¹ SÎLULEIGU %RUM MEÈ
FJ¹RSTERKA FJ¹RFESTA (ESTA OG BÒJARÈIR MIKIL EFTIRSPURN

Nánari upplýsingar veita Geir Sigurðsson
eða Sverrir Kristinsson löggiltir fasteignasalar.

«SKUM EFTIR ÎÚUGUM REYNDUM SÎLUMÎNNUM  PL¹SS LAUS 5PPLS +¹RI  

)NGIBJÎRG ¶ËRÈARDËTTIR LÎGGILTUR FASTEIGNASALI

&2!-.%36%'52  /0)¨ (²3
-JÎG FALLEGT EINBÕLISHÒS   FM
3AMLIGGJANDI STOFUR ELDHÒS FJÎGUR
SVEFNHERBERGI OG BAÈHERBERGI ¹
AÈALH¾È ¥ RISI ER HERBERGI Å GAÚI OG
OPIÈ RÕMI FYRIR FRAMAN ¥ KJALLARA ER
GOTT VINNUHERBERGI STËR GEYMSLA
OG ÖVOTTAHÒS 3JARMERANDI EIGN
MEÈ SÎGU SEM VERT ER AÈ SKOÈA
®LL EIGNASKIPTI ERU SKOÈUÈ /0)¨
(²3 -.5$!')..  '²34
+,  

3

)

/0

2%9+*!&/,$ 

/0)¨ (²3 ¥ $!'
'L¾SILEGT OG VANDAÈ  FM
EINBÕLISHÒS MEÈ INNB BÅLSKÒR ¹
EFTIRSËTTUM STAÈ Å Å &OLDAHVERÙ (ÒSIÈ
SKIPTIST Å FALLEGAR STOFU MEÈ ARNI 
SVEFNHERBERGI TVÎ BAÈHERB 6ANDAÈ
ELDHÒS ÖVOTTAHÒS &LÅSAR OG PARKET ¹
GËLFUM %IGNASKIPTI MÎGULEG (²3)¨
%2 4), 3µ.)3 ¥ $!' -.5$!'
&2 +,  4), 

3

²
¨(

)

/0

3UMARHÒS VIÈ ,¾KJAR
HVAMM VIÈ ,AUGARVATN
  FRM ¹ EIGNARLËÈ
6ERÈ   MILJ SGEIR
S  ER EINNIG MEÈ
CA HEKTARA EIGNARLËÈ ¹
SAMA SV¾ÈI6ERÈ   MILJ

4IL SÎLU

Traustur kaupandi óskar eftir 80-130 fm
vönduðum sumarbústað við vatn.
Staðgreiðsla í boði.

²
¨(

 FRM ATVINNUHÒSN¾ÈI
MEÈ  FRM ÅBÒÈ ¹ 
HEKTURUM LANDS -IKLIR
MÎGULEIKAR Å FERÈA
ÖJËNUSTU OG Ú 3KIPTI
MÎGULEG ¹ EINBÕLI Å 2VK
*ËHANNES S 

45.'53%, 2! (%2" ¥"²¨

¶).'(«,3"2!54 3¡2(¨ - "¥,3+²2

6ORUM AÈ F¹ Å SÎLU FALLEGA  FM RA
HERB ÅBÒÈ ¹  H¾È Å FJÎLBHÒSI 3TËR
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Tökum að okkur alla almenna umhirðu
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577
4444 & 892 9999.

Málarar

Húsaviðhald

Tölvur

Bókhald
Þarf að kæra álagninguna ?? Framtöl,
bókhald, VSK uppgjör, stofnun EHF o.fl.
S 517-3977 framtalvisir.is
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Fjármál

Húsaviðhald
Geiðsluaðlögun,
fjármálaráðgjöf,
skattamál, stofnun fyrirtækja. S: 588
1177 www.allog.is

Smáverk - málning. Get tekið að mér
lítil verk, alhliða málningarvinna, ekkert
er of lítið. Uppl. í s. 663 7576, Jonni.
Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 896 6148.

Búslóðaflutningar
Trjáfellingar

Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Haustklippingar!

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

Tökum að okkur sprungu og
múrviðgerðir, trésmíðavinnu,
málningarvinnu utanhúss og
innan, þakviðgerðir og fleira
tengt almennu húsaviðhaldi.
Gerum föst tilboð að kostnaðarlausu eða tímavinna.
Bjóðum örugga þjónusta og
lærða fagmenn. Uppl. í s. 869
3934.

Tölvuviðgerðir
- vírushreinsanir Gagnabjörgun

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

Nudd
NUDD

Whole body massage. S. 841 8529.

Spádómar

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

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

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

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

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Lekur þakið ?

Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum.
Uppl. í s. 659 3598.

Húsaviðhald!

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

Húsasmíðameistari

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og viðhald. Uppl. í s. 894 0031.

Pípulagnir

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

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

Dulspekisíminn 908-6414

Símaspá og draumaráðningar. Spák.
Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!
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Rafvirkjun

Óska eftir ofni og keramik helluborði.
Uppl. í s. 899 6985.

Kennsla

Óskum eftir bílaþvottastöð. Óskum eftir
bílaþvottastöð. Uppl. í S. 897 8070

Gámur óskast.

Óska eftir að kaupa 20 feta gám. Þarf
að vera í þokkalegu standi og á góðu
verði. Uppl. í síma 862 2509.

Ungur tónlistarmaður óskar eftir æfingahúsnæði/vinnuaðstöðu. Sími 697 7273

Eftirlitsmyndavélar Gættu eigna þinna
með myndavélum frá okkur Móttakarar
okkar býður upp á allt frá einni myndavél og upp úr Uppl. simar 867 7866 og
862 2121.

3-4 herb. íbúð óskast til leigu sem
fyrst í póstnr. 201/203. Skilvísi. S. 699
7858.

Viltu verða stílisti?

Hljóðfæri

The Academy of Colour and Style býður
upp á nám í bæði fatastíl & litgreiningu
og innanhússtílistanámi. Nánari upplýsingar í síma 533-5101.

Ökukennsla
Heilsuvörur

www.aksturinn.is S. 694
9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf og akstursmat. Kenni á BMW
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

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.

Trésmíði
smidaland.is

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

Önnur þjónusta
Ódýr blekhylki í Brother, Canon og
Epson send samdægurs heim að
dyrum eða í vinnuna sjá nánar á www.
blekhylki.is.

Pípulagningaþjónusta

Viðhald, viðgerðir og breytingar fyrir
einstaklinga og fyrirtæki. Gummi pípari
s. 897 3159.

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

Tölvur
Er tölvan biluð?

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

Til bygginga

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

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

Óska eftir mjög stóru hornsófasetti lágmark 7 manna og ódýru veggsjónvarpi.
Uppl í síma 7716099
Óska eftir vönduðu queen size rúmi
og vönduðum kassagítar á góðu verði.
Uppl. egberglindgmail.com

Húsnæði í boði

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.
Krossviður, timbur, mótaborð, kambstál, gips og fl. uppl. í s: 840-7273 og
ulfurinn.is
Óska eftir að kaupa 5 khw rafstöð.
Bensín eða dísel. Uppl. í s. 896 1976.

Verslun

NUDD - HEILSULIND
TILBOÐ KR. 3.500.-

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.

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

1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj aðganur að internet, baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj Internet, bath,
kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

www.geymslaeitt.is

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

HÚSVAGNAGEYMSLA

Eigum ennþá nokkur upphituð rými
f. fellihýsi, tjaldv. hjólh. báta ofl. í
Borgarfirði. Gott verð. Áralöng reynsla.
S. 663 2130 eða á magnus1220hotmail.com

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

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.

Atvinna í boði

Bright furnished room(20sqms) in 105,
internet, bills included tel 662 2993.
Herb. nálægt HÍ til leigu. Room for rent
in R107. Tel. 861 1917.

Mikið úrval af saltkristal lömpum og
kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4.
græn gata Kópavogi. Sími 517-8060
www.ditto.is

Til leigu 2 herb. íbúð í borgarhverfi í
grafarvogi með sérinngangi og garði.
Uppl. í s. 899-7012.
Til leigu 3 herb. 100 fm íbúð á 1.
hæð ásamt sér bílastæði í lokaðri bílageymslu. Eignin laus fljótlega. Leiga 130
þús. Innifalið er hússjóður og hiti. Uppl.
í s 511 5005 eða 899 5611 Thelma.

Óskast keypt
Staðgreiðum gull, demanta og úr.

Herbergi til leigu. Með sér inngangi
W.C. og sturtu, einnig fylgir ísskápur.
Svæði 210. Uppl. í síma 565 8426 eða í
síma 865 2060 - 898 4635. Reglusemi
áskilin.

Ýmislegt
ANGIELSKI dla Poloków
Icelandic Enska fyrir börn

Level I: 4 weeks Md to Fr; 10-11:30,
start 31/8Level I: 4 w Md to Fr; 1819:30, st 31/8Level II: 4w Md to Frd
13-14:30 st. 31/8.Level I: 4 w Md to
Fr; 18-19:30, st 31/8Level II: 4w Md
to Frd 13-14:30 st. 31/8.Level III: 4w
Md to Frd 15-16:30 st. 31/8Level II: 7w
Md,Wd, Frd 19:45-21:15 st. 31/8Level
III: 7 weeks 19:45-21:15 st: 31/8.Level
IV: 10w. Sat/Sun 14:-15:30; st 29/8.
ANGIELSKI dla POLAKÓW: Level I: 4
weeks; Md to-Fr;18-19:30, Level II: 4
w;19:45-21:15.start 31/8, 28/9: ENSKA
f. BÖRN: start 31/8, 26/10; 8 vikur; kl
16:30-17:30; 5-8 ára; Md/Mið; 9-12 ára:
Þri/fim og föstd: framhstig: Ármúli 5,
s.5881169. www.icetrans.is/ice

Ertu sölumaður ?
Bílasala óska eftir sölu- og
þjónustufulltrúa
Hæfniskröfur:Hæfni í mannlegum samskiptum
Rík þjónustulund
Skipulögð og öguð vinnubrögð
Skilyrði:
Góð ensku- og íslenskukunnátta
Tölvukunnátta
Þekking á faratækjum
Við leitum að öflugum og
heiðarlegum einstaklingi
með frumkvæði, drifkraft og
góða athyglisgáfu. Góð laun
í boði. Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál
Umsóknir ásamt ferilskrá
sendist á solumennska@
visir.is

Gisting

Tantric Massage of
Sacred touch

Námskeið

Flóðljós 500w m/upptökutæki og
nándarskynjara fælir frá óboðna gesti.
Símar 867 7866 & 862 2121.

Geymsluhúsnæði

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakar í Mosfellsbæ
óskar eftir góðu fólki til starfa
í afgreiðslu. Vinnutími 13-19
virka daga og einn dag aðra
hvora helgi. Íslenskukunnátta
skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir
Áslaug í s. 660 2155, 566 6145,
eða á staðnum.

Pylsuvagninn í Laugardal

leitum að hressum, duglegum starfsmanni í afgreiðslu í hlutastarfi. Hentar
vel með skóla. Ef þú ert eldri en 18 ára,
getur unnið undir álagi, ert snyrtileg/ur
og dugleg/ur, sæktu þá um á umsokn.
foodco.is. Tekið skal fram að starfið
hentar konum jafnt sem körlum.

Okkur vantar íslenskumælandi fólk í
símasölu 2-5 kvöld vikunnar frá kl.1822. Góð laun í boði. Aldur 22+++
Uppl. í síma 699-0005 milli kl.13-17
virka daga.

Námsmenn!

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

Til leigu. Fákafen 140 fm. skrifstofuhúsnæði. Tunguháls 204 og 327 fm iðnaðrhúsnæði , lofthæð 4,70. Við sund. 20
og 45 fm vinnustofur á 2. hæð leiguval.
is simi 553 9820 og 894 1022.

Kvöldvinna - auka- eða
aðalvinna

Fullbúið einstaklingsherbergi með sérinngangi í einbýli við Sogaveg (R108).
Öll húsgögn, raftæki, ískápur, internet,
eldunaraðstaða og vaskur, Privat WC
/ þvottavél og þurrkaðstaða. 40þ. +
rafmagn. S. 892 0844.

Kaupi gull !

Atvinnuhúsnæði

geymslur.com

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

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.

Vil kaupa sumarh.; verktakah., eða
annað sambærilegt hús til flutnings.
30-50 fm, sem næst RVK. Einnig ca.
4fm kofa. S 864 7292.

www.buslodageymsla.is

www.leiguherbergi.is

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

Sumarbústaðir

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

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

Nonnabiti
Duglega starfskrafta vantar til
starfa á Nonnabitum. Reyklaus
og þarf að geta unnið undir
álagi.
Uppl. á staðnum eða í s. 898
5956.

Vil kaupa hús/sumarhús til flutnings.
40-100m2. Radius frá R.vík að 100
km. Aðeins góð hús koma til greina.
S. 899 0369.

Upphitað og nýstandsett hús á
Eyrarbakka. Hreint, þurrt og lyktarlaust.
Sömu verð og í fyrra. 10% stgr.afsl. S.
564-6500.

Fæðubótarefni

Nudd

Til sölu

Húsgögn

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Mér finnst Herbalife vera best. Ótrúlegur
árangur, Hjálpumst að. Sólrún Ósk s:
891 9883 www.heilsufrettir.is/solosk.

Fasteignir

Skrifstofu- og/eða lagerhúsnæði til
leigu í Ármúla, leiga.armuligmail.com
6943113

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla

29 ára kona óskar eftir lítilli íbúð á
höfuðborgarsv. Helst með sérinngangi.
Reykl. og reglus. S: 695-6342

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.
Til leigu 4 herb. íbúð í Hraunbæ (110
Rvk). Er laus strax. Leigist með eða án
húsgagna og til lengri eða skemmri
tíma. Uppl. í s. 893 3836; jonsistsimnet.is

Húsnæði óskast
Reglusöm og heiðarleg fjölskylda óskar
eftir 4-5 herb leiguhúsnæði í hlíðunum.
Getum lagt fram meðmæli, heitið góðri
umgengni og öruggum greiðslum. S:
6982947

Óska eftir starfsmanni til afgreiðslustarfa í bakarí á Seltjarnarnesi. Vinnutími
13-18 virka daga. Nánari uppl. gefur
Helena í s. 699 5423.
Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki
til úthringinga á kvöldin. Góð laun
í boði fyrir rétta fólkið. Uppl veitir
Ingibjörg í síma 661-2826 eftir kl 18:00
á daginn eða Elí á elitmi.is
Passion Reykjavík (Bakaríið Álfheimum
6) Auglýsir eftir fólki til starfa. Um er að
ræða 50 og 100% störf. Áhugasamir
hafið samband við Davíð í síma 822
7707.
Óskum eftir málurum og smiðum í
tímabundið starf. Uppl. í síma 5229272.
Hlynur sf óskar að ráða húsasmið til
starfa í tímabundin verkefni í 2-3 mánuði. Starfið felst aðallega í utanhússviðgerðum. Upplýsingar gefur Pétur í síma
8652300.
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Vantar heimilishjálp/ritara í hálft starf
í Kópavogi. Reynsla af bókhaldi og
ritarastarfi er kostur sem og við heimilishald. Sveigjanlegur vinnutími. Uppl.
og umsóknir sendist á bjorgmundurgmail.com

Símaþjónusta
Spjalldömur

Símadömur óskast

Finnst þér gaman að tala við karlmenn í
síma? Rauða Torgið leitar samstarfs við
djarfar og skemmtilegar símadömur,
25-45 ára. Nánar á vef okkar, raudatorgid.is (atvinna).

AÐALFUNDUR

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

Atorka Group hf.

Óska eftir starfskrafti í fullt og hlutastarf
í Videohöllina Lágmúla 7. Aldurstamark
18 ára. Umsóknareyðublöð eru á
staðnum.

Mánudaginn 31. ágúst 2009

Hótel Hilton Nordica

Aðalfundur Atorku Group hf. verður haldinn mánudaginn 31. ágúst 2009 kl. 10:00
á Hótel Hilton Nordica.

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

Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess fyrir liðið starfsár.
2. Ársreikningur félagsins fyrir síðastliðið starfsár lagður fram til skýringar og staðfestingar.
3. Ákvörðun um meðferð taps á síðastliðnu starfsári.
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins, þ.m.t. ákvörðun þóknunar til stjórnarmanna.
5. Kosning stjórnar.
6. Kosning endurskoðenda.
7. Önnur mál.
a. Fjárhagsleg endurskipulagning.

Ýmislegt
HARÐFISKUR óskast til kaups í
heildsölu,LÚÐA,ÝSA, ÞORSKUR OG
STEINBÍTUR. Uppl.um magn og verð
sendist:Fiskur09gmail.com

Rauða Torgið

Hringdu í Rauða Torgið þegar þú leitar
spennandi tilbreytingar. Svaraðu auglýsingum annarra eða leggðu inn þínar
eigin auglýsingar, spjallaðu við djarft
fólk á spjallrás eða fáðu útrás í heitum
símaleikjum með yndislegum símadömum. Skoðaðu símaskránna hér eða
á www.RaudaTorgid.is og veldu þína
símaþjónustu. Góðar stundir!

Einkamál

Stjórn Atorku Group hf.

Yfirburðir Fréttablaðsins staðfestir!
Fréttablaðið er með 106% meiri lestur en Morgunblaðið.

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna

72%

dagblað landsins með glæsilegt forskot

Lagerstarf

á samkeppnisaðila sinn eins og síðasta

Húsgagnaverslun vantar vanan lagermann til
starfa. Ekki undir 22 ára aldri.

Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum

könnun Capacent Gallup ótvírætt sýnir.

góða árangri og bendum auglýsendum

Vinsamlegast sendið starfsferil með mynd á
netfangið husgagnaverslun@gmail.com

á að notfæra sér forskot okkar þegar
þeir velja auglýsingamiðil.

35%
Grunnskólakennarar
Óskum að ráða grunnskólakennara í 50% starf í Námsver á elsta stigi-íslenska/
enska (tímabundin ráðning til 20.02.2010 vegna forfalla)
Upplýsingar um starﬁð gefa Sveinbjörn Markús Njálsson skólastjóri, í símum
5404700 og 8215007, netfang: sveinbjorn.njalsson@alftanesskoli.is og Erna
I. Pálsdóttir aðstoðarskólastjóri í símum 5404700 og 8215009 netfang: erna.
palsdottir@alftanesskoli.is
Umsóknir sendist skólastjóra eða aðstoðarskólastóra á netfang þeirra eða í
pósti til skólastjóra Álftanesskóla, 225 Álftanesi.
Skólastjóri

Auglýsingasími

MORGUNBLAÐIÐ

– Mest lesið

Meðallestur á tölublaði á höfuðborgarsvæðnu, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í maí 2009 – júlí 2009.

FRÉTTABLAÐIÐ
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Hahn til Íslands
Bandaríski fiðlusnillingurinn
Hilary Hahn er væntanleg til Íslands í mars á næsta ári og mun
leika einleik í fiðlukonsert eftir
Sergei Prokofíev með Sinfóníuhljómsveit Íslands. Tónleikarnir
verða liður í 60 ára afmælishaldi
Sinfóníuhljómsveitarinnar.
Hin 29 ára gamla Hilary Hahn
þykir standa á hátindi frægðar
sinnar en í fyrra hlaut hún bæði
Grammy-verðlaun og Gramophone-verðlaun sem einleikari ársins. Hún útskrifaðist úr Curtis-tónlistarháskólanum 16 ára gömul og
hefur síðan ferðast um heiminn og
haldið hátt í 2.000 tónleika. Hún lék
meðal annars einleik á fiðlu í tónlist kvikmyndarinnar The Village
eftir M. Knight Shyamalan, og nýr

GJÖFIN AFHENT Hanna Birna Kristjáns-

dóttir borgarstjóri heldur á merkri bók
sem Guðfinna Guðmundsdóttir, ekkja
Þórðar, færði henni að gjöf.

Borginni gefið
dýrmætt safn
Einstakt ferðabókasafn Þórðar
Björnssonar, fyrrverandi bæjarfulltrúa og síðar ríkissaksóknara,
var fært Reykjavíkurborg að gjöf
á afmæli borgarinnar. Við sama
tækifæri opnaði Hanna Birna
Kristjánsdóttir borgarstjóri sýningu á skjölum úr skjalasafni Þórðar.
Þórður Björnsson hóf söfnun
bóka um Ísland þegar hann dvaldist sem ungur maður í London og
Svíþjóð, strax eftir seinna stríð.
Í framhaldinu kom hann sér upp
tengslum við bóksala víða um lönd
enda er í safni hans að finna helstu
rit sem fjalla um ferðir erlendra
ferðalanga til Íslands. Einnig eru
þar greinar um Ísland og íslenska
menningu út frá ýmsum sjónarhornum frá 18. öld fram undir lok
20. aldar og eru verkin alls 2.150.
Þórður lést 21. mars 1993.
Bókasafn Þórðar er mikill
fengur fyrir þá sem vilja kynna
sér íslenska menningu og sögu
frá sjónarhóli þeirra sem horfa
á land og þjóð úr fjarlægð. Því
hefur verið valinn staður í Borgarskjalasafni Reykjavíkur þar sem
einkaskjalasafn hans er líka varðveitt. Bókasafninu fylgja átján
Íslandskort sem síðar stendur til
að skanna og gera aðgengileg á vef
Borgarskjalasafnsins.
- gun

Nýr vefur í tilefni afmælis
Tónlistarskóli Ísafjarðar hefur
opnað nýjan vef í tilefni af sextíu ára afmæli skólans á síðasta ári. Vefurinn er nú að
mestu tilbúinn og var settur á netið á dögunum. Á
vefnum má finna upplýsingar um starfsemi
skólans, námsframboð, hljóðfæri, starfsfólk og skóladagatal.
Þá verður þar ýmis
fróðleikur um ísfirskt tónlistarlíf,
svo sem tónleikahald, sögu skólans og ísfirska
tónlistarmenn.
Slóðin á vefinn er www.
tonis.is

HILARY HAHN Þykir með fremstu fiðluleikurum heims.

geisladiskur hennar með fiðlukonsert Sibeliusar fór beint í fyrsta
sætið á klassíska Billboard-listanum fyrr á þessu ári. Tónleikar
Hilary verða í Háskólabíói fimmtudagskvöldið 4. mars 2010.

NAFNIÐ MITT: KOLBRÚN PÁLÍNA HELGADÓTTIR

Kom ekkert annað til greina
„Foreldrar mínir gáfu mér Kolbrúnarnafnið um leið og ég kom í heiminn
og þau þurftu ekkert að ræða það
frekar, enda var ég þakin dökku hári,“
segir Kolbrún Pálína Helgadóttir,
blaðamaður og nýbökuð móðir.
Pálínu-nafnið er frá ömmu hennar.
„Ég er ákaflega ánægð með það nafn
í dag og stolt af því en þegar ég var
krakki voru hin og þessi dægurlög,
svo sem „Pálína með prikið“ og fleiri
að gera mér lífið leitt og ég var því
ekki alltaf sátt við það.
Kolbrún var kölluð Kolla sem krakki
og einnig eftir að hún eltist þótt
hún heyri æ oftar að fólk kalli hana
báðum nöfnum og hún er ánægð
með það.
Sjálf lét Kolbrún skíra nokkurra

vikna dóttur sína um þar síðustu
helgi og var henni gefið nafnið Tinna
Karítas. „Við ákváðum að leika okkur
svolítið og nefndum hana út í bláinn.
Hún er með kastaníubrúnt hár og
bæði nöfnin fannst okkur passa vel
við brúnrauða hárið hennar.“
- jma

VAR LENGI AÐ SÆTTAST VIÐ PÁLÍNUNAFNIÐ Kolbrún Pálína Helgadóttir segir

að þótt hún kunni vel við Pálínu-nafnið
í dag hafi hún ekki verið eins sátt sem
krakki.
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Þetta verður allt í lagi

M

ér þykir leiðinlegt að vera boðberi
slæmra tíðinda, en einhver verður
að taka það að sér. Það er ekki
lengur hægt að vona að haustið sé ekki
að koma. Það er eiginlega bara komið. Og
ég sem hafði ætlað að vera í hálfgerðu
sumarfríi í september og vonaðist eftir
góðu veðri. Nú er ég orðin heldur svartsýn á það. Og farin að kvíða örlítið fyrir
vetrinum.
Við munum væntanlega öll eftir síðasta
vetri. Hið hefðbundna skammdegisþunglyndi bliknaði í samanburði við það sem reið yfir þjóðina þá. Ég er hreinlega ekki viss
um það hvort við þolum annan
vetur eins og þann síðasta. Það
eru samt allar líkur á því að
það verði eitthvað svipað uppi á
teningnum áfram. Reyndar dynur að
öllum líkindum ekki sama áfallið yfir

NOKKUR ORÐ
Þórunn
Elísabet
Bogadóttir

Og ég sem hafði ætlað að vera í hálfgerðu
sumarfríi í september og vonaðist eftir góðu
veðri. Nú er ég orðin heldur svartsýn á það.
Og farin að kvíða örlítið fyrir vetrinum.
okkur og í lok september og byrjun október í fyrra, en við munum halda áfram
að fá fréttir af hörmungunum sem fram
undan eru sem og hörmungunum sem á
undan eru gengnar. En hvernig í fjandanum eigum við þá að lifa þetta af?
Það er vissulega klisja, en stundum verða þær bara að fá að heyrast. Það eina sem mögulega mun
koma okkur í gegnum veturinn
sem er fram undan er bjartsýni.
Og þrátt fyrir að allar líkur séu á
hinu gagnstæða hef ég enn þá trú á
því að það verði allt í lagi með okkur.
Einhvern tímann.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Bjór og
bananalíkjör!

Gildir út ágúst 2009

www.lyfja.is

Brjálaðir þjóðarleiðtogar
og kjarnorkuvopn!

Skólabörn og
blásturshljóðfæri!

Viðskipti og
skemmtun!
Setjast í
fangið?

kynnir:

ÞAÐsem

BANNAÐ
er að

BLANDA
saman

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Og glasið þitt er
undir sófanum.

Palli, diskurinn
þinn er á sófaborðinu.

Ég
veit.

Og servíettan líka.
Og skórnir
þínir.

Ég veit.

Ég veit.

AF HVERJU
GENGURÐU EKKI
FRÁ ÞESSU?!?

Ég veit.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Þessar gjafir
sem þú færir
þeim fátæku,
áttu einhverjar
kvittanir fyrir
þessu?

15% verðlækkun
LAMISIL ONCE

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

VECTAVIR frunsuáburður

ÍSLENSKA SIA.IS LYF 46904 08/09

Jæja Lalli, þetta er
fallegur dagur!

15% verðlækkun

En Mjási, þú
hefur ekki
gert annað
en að sofa!

Neibb.

■ Barnalán

En ég hef
lagt allt í
það!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvað seldirðu
marga kassa af
sælgæti í dag?

Engan.

– Lifið heil

„Að vita“ þýðir
ekki að ég hafi
áhuga.

Seldirðu
eitthvað í
gær?

Ekkert mál! Ég veit hvernig
Mamma
þú gerir þetta, bara með því
keypti einn.
að bæta tveimur orðum við
Ég þarf að
söluræðuna.
selja minnst
Hvaða
16 fyrir mánuorðum?
daginn!

Hæ, amma?
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Strumparnir aftur í sjónvarp

> Í „YNGINGARMEGRUN“
Kate Moss, 35 ára, hefur nú ákveðið að fara í sérstakt átak í von um
að hún muni líta út fyrir að vera
tíu árum yngri en hún er. Samkvæmt heimildum breska blaðsins The Daily Mail var fyrirsætan
sjokkeruð þegar hún sá myndir
af sjálfri sér á St. Tropez. Henni
líkaði sérstaklega illa að sjá ummerki öldrunar á húð sinni og
hefur ákveðið að fara í stranga
megrun í von um að endurheimta æskuljómann.

Stöð 2 hefur tryggt sér sýningarréttinn
á Strumpaþáttunum og munu sýningar
hefjast í næsta mánuði. Þættirnir sem
um ræðir eru sömu Strumpaþættir og
nutu mikilla vinsælda á níunda áratug
síðustu aldar, en Stöð 2 hefur endurbætt þættina með því að hreinsa þá og
færa á stafrænt form. Þá er einnig búið
að endurhljóðvinna talsetningu Þórhalls Sigurðssonar leikara, eða Ladda,
sem talaði fyrir alla Strumpana, Kjartan galdrakarl og köttinn hans.
STRUMPARNIR 50 ÁRA Laddi talar fyrir

alla Strumpana, Kjartan galdrakarl
og köttinn hans í Strumpaþáttunum sem hafa verið betrumbættir
fyrir sýningar á Stöð 2 í september, en í ár fagna Struparnir
50 ára afmæli sínu.

folk@frettabladid.is

þess kemur. „Ég vona að ég fái alla
vega eitthvað hlutverk. Ég efast um að
þeir láti mig lesa allt aftur, en það væri
gaman,“ segir hann og brosir.
- ag

Dómstóll í Bandaríkjunum
hefur leyft sölu á varningi
til minningar um poppgoðsögnina Michael Jackson.
Föt, leikföng og í raun allt
milli himins og jarðar er á
leiðinni í framleiðslu.

EINIR GUÐLAUGSSON Útskrifaðist úr

meistaranáminu með hæstu einkunn.
Félagi hans Örn er staddur í Danmörku
og gat því ekki verið með á myndinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

en ef það myndi bjóðast yrði það
örugglega gott.“
Einir er ekki ókunnur góðum
einkunnum því þegar hann
útskrifaðist úr FG á sínum tíma
dúxaði hann með 9,8 í einkunn,
sem er met. Einnig tók hann þátt
í Idol-keppninni árið 2004 en datt
út í 32 manna úrslitum, sem sýnir
þó að hann er hæfileikaríkur piltur með eindæmum.
- fb

Pulsaðu
þig upp
í Mosó!
Tilboð

Pylsa, gos og
súkkulaði
á aðeins 450 kr.

LADDI Stoltur af talsetningu sinni á Strumpun-

um.

Framleiðsla á minjagripum
um Michael Jackson leyfð

Félagar fengu
hæstu einkunn
Félagarnir Einir Guðlaugsson
og Örn Ingólfsson útskrifuðust
með hæstu einkunn, eða 12, úr
meistaranámi sínu í verkfræði
við Tækniháskólann í Danmörku.
„Maður er alveg í skýjunum og
er í rauninni ekki alveg búinn
að fatta að maður sé búinn með
þetta,“ segir Einir. „Þetta kom
skemmtilega á óvart en við vorum
búnir að vinna hart að þessu verkefni og stefndum á þetta.“
Lokaverkefnið, sem tók hálft
ár í vinnslu, fólst í því að hanna
sérstaka stýringu fyrir róbótaarm. Slíkir armar eru orðnir mjög
þekktir í færibandaiðnaði, bæði í
bílaiðnaði og hjá fyrirtækjum á
borð við Marel.
Einir og Örn útskrifuðust úr
Háskóla Íslands árið 2007 og
hafa fylgst að allan sinn háskólaferil. „Við erum búnir að vera í
nákvæmlega sömu kúrsum og
sama námi síðan við byrjuðum í
HÍ. Það er ekki mjög algengt að
menn séu að gera þetta. Síðan
máttum við taka tveir saman lokaverkefnið, þannig að það hefur
verið fínt samstarf á milli okkar,“
segir Einir. Spurður hvort þeir
ætli ekki að halda áfram að starfa
saman eftir námið segir hann það
óvíst. „Þrátt fyrir gott samstarf
held ég að það verði einhvern tímann að klippa á naflastrenginn

Aðspurður segist Laddi vera ánægður með að Strumparnir birtist aftur á
skjánum. „Ég var einmitt að fárast yfir
því að Strumparnir væru ekki komnir á
DVD, því þeir eru bara til á spólum. Það
eru komnar tvær kynslóðir sem hafa
fylgst með þeim og þeir eru sígildir,“
segir Laddi.
Í ár fagna Strumparnir 50 ára afmæli
sínu og af því tilefni er kvikmynd í
vinnslu. Ekki þykir ólíklegt að Laddi
verði fenginn til að talsetja myndina
yfir á íslensku og sjálfur segist hann til
í slaginn ef til

Pylsuvagninn

við Lágafellslaug

Síðan Jackson lést fyrir sjö vikum
hafa lögfræðingar og dómstólar
setið sveittir yfir erfðaskrá popparans og dánarbúi með það fyrir
augum að hámarka tekjur skyldmenna hans í framtíðinni.
Auk alls varningsins sem fer í
framleiðslu á næstu mánuðum eru
fjölmörg önnur verkefni í pípunum. Fyrst má nefna tónleikamynd
um kappann sem er í undirbúningi
og verður sýnd víða um heim, þar
á meðal hér á landi. Byggir hún á
upptökum frá æfingum Jackson
fyrir endurkomutónleika sína í
London sem aldrei urðu að veruleika. Einnig stendur til að endurútgefa sjálfsævisögu hans og gefa
út veglega Jackson-stofuborðsbók.
Þar fyrir utan hefur sala á geisladiskum með Jackson aukist gífurlega eftir dauða hans og telur fyrrverandi lögfræðingur hans og einn
af umsjónarmönnum erfðaskrárinnar, John Branca, að popparinn
eigi eftir að þéna hátt í 26 milljarða króna á plötusölu, einungis
á þessu ári. Þannig er safnplatan
Number Ones enn þá í efsta sæti
vinsældarlista bæði í Bretlandi
og Bandaríkjunum. „Við ætlum
að skoða hvað fjölskyldur stjarna
eins og Marilyn Monroe, Frank
Sinatra og Elvis Presley hafa gert
eftir dauða þeirra. Við viljum notfæra okkur það besta frá þeim
við mótun okkar stefnu,“ sagði
Branca.
Annar lögfræðingur sem tengist dánarbúi Jacksons segir: „Við

MICHAEL JACKSON Konungur poppsins skömmu fyrir dauða sinn á æfingu fyrir
endurkomutónleika sína í London.

eigum langa leið fyrir höndum.
Michael Jackson er gríðarlega
stórt nafn. Við höfum frábært
tækifæri til að græða mikla peninga fyrir þá sem tengjast dánarbúinu, sem í dag eru móðir hans og
börnin hans þrjú.“
Sú spurning kemur alltaf upp
þegar stjarna eins og Jackson
deyr hvort menn séu ekki á siðferðislega gráu svæði með því að
reyna að græða á henni. Caspar
Llewellyn-Smith, ritstjóri Observer Music Monthly-tímaritsins,
segir í viðtali við BBC að það sé
ekkert óeðlilegt við það. „Í hvert
skipti sem stór stjarna deyr þá
reyna allir að græða á henni á

skjótfenginn hátt,“ sagði hann.
„Það er hægt að halda utan um
þetta á varfærnislegan hátt. Fólki
þykir virkilega vænt um hann og
ég get vel skilið að fólk vilji eignast hluta af honum.“
Miðað við það magn minjagripa
og varnings tengdum Jackson
sem á eftir að fara í framleiðslu
og þann fjölda laga eftir hann sem
mun hljóma á öldum ljósvakans
er ljóst að þrátt fyrir dauða hans
á konungur poppsins eftir að lifa
um ókomin ár. Rétt eins og rokkkóngurinn Elvis Presley sem þénaði mest allra látinna stjarna á
síðasta ári, eða um 6,7 milljarða
króna.

Sólbrúnir með glænýja plötu

Gítarnámskeið
12 einkatímar
fyrir alla aldurshópa
verð: kr 47.000
innritun er haﬁn í síma 581 1281
www.gitarskoli.is
gitarskoli@gitarskoli.is

Baggalútur er kominn aftur á stjá eftir sumarfrí með
nýja plötu í farteskinu, Sólskinið í Dakóta, og stútfulla
heimasíðu af fréttatengdu gríni.
„Við erum bara kátir. Við erum búnir að sóla okkur
á Tortóla í allt sumar og erum orðnir sólbrúnir og
sætir,“ segir Bragi Baggalútur.
Nóg hefur verið um að vera í þjóðmálunum hér á
landi undanfarið og Baggalútsmenn ætla að tækla þau
eins og þeim einum er lagið. „Við erum upp fyrir haus
í skít að reyna að vinna okkur út úr þessu. Það stoppar ekki síminn á ritstjórnarskrifstofunni frá fólki sem
vill létta á sér. Við ætlum að reyna að hreinsa úr fjósinu,“ segir Bragi.
Platan Sólskinið í Dakóta, sem kemur út næsta
föstudag, hefur að geyma ellefu hressileg lög eftir
Braga við texta eftir Vestur-Íslendinginn Káinn, eða
Kristjáns Níels Júlíusar. „Hann var Baggalútur þeirra
Vestur-Íslendinga fyrir hundrað árum síðan. Hann
var afskaplega drykkfelldur og hress,“ segir hann.
Platan var gerð í tilefni af heimsókn Baggalúts
í Íslendingabyggðir í Kanada og í Norður-Dakóta í
Bandaríkjunum í vor. „Það var ólýsanlegt að koma
þarna og sjá níutíu ára gamla menn sem tala reiprennandi íslensku og hafa aldrei komið út fyrir sveitina í
Bandaríkjunum.“

Öll stílbrigði !
Fyrir byrjendur á öllum aldri og lengra komna

Gítarkennsla er okkar fag !

Í VESTURHEIMI Baggalútur í Winnipeg í Manitoba síðastliðið
vor í heimsókn sinni á slóðir Vestur-Íslendinga.
MYND/GÚNDI

Megas syngur í þremur lögum á plötunni og Gylfi
Ægisson í einu. „Þetta eru þjóðargersemar,“ segir
Bragi og minnist einnig á góða frammistöðu gamalla
Fóstbræðra í lokalagi plötunnar, Ísland, ég elska þig.
Platan kemur í búðir eftir nokkra daga og útgáfutónleikar fyrirhugaðir í byrjun september.
- fb
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Frá Tony Scott, leikstjóra
Deja Vu og Man on Fire
kemur magnaður
spennutryllir.

Fjölbreytni og ferskir vindar

Washington uppliﬁr sína
verstu martröð þegar hann
þarf að takast á við Travolta
höfuðpaur glæpamannanna.

MASTERCARD
FORSÝNING

35.000 MANNS!
Heimir og Gulli
Bítið á Bylgjunni.

Ó.H.T., Rás 2

S.V. MBL

SÍMI 564 0000

SÍMI 530 1919
ERCARD

MAST
INGLORIOUS BASTARD
kl. 8
FORSÝNING
THE GOODS: LIVE HARD, SELL HARD kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
TAKING OF PELHAM 123
kl. 5.30 - 8 - 10.30
TAKING OF PELHAM 123 LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
G.I. JOE
kl. 5.30 -11
KARLAR SEM HATA KONUR
kl. 5 - 8 - 11
ÍSÖLD 3 3D ÍSLENSKT TAL
kl. 3.30 D
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL
kl. 3.30

16
14
16
16
12
16
L
L

MASTERCARD

INGLORIOUS BASTARD
THE TIME TRAVELER’S WIFE
STELPURNAR OKKAR
G.I. JOE
FUNNY GAMES
KARLAR SEM HATA KONUR

kl. 8 FORSÝNING
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 6 - 8
kl. 5.30
kl. 10
kl. 6 - 9

12
L
12
18
16

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

TAKING OF PELHAM 123
G.I. JOE
KARLAR SEM HATA KONUR
INGLORIOUS BASTARD

kl. 8 - 10.10
kl. 5.45 - 8
kl. 5.20
kl. 10

16 THE TIME TRAVELER’S WIFE
12 TAKING OF PELHAM 123
16 MY SISTERS KEEPER
CROSSING OVER
KARLAR SEM HATA KONUR

MASTERCARD
FORSÝNING

24. ágúst 2009 MÁNUDAGUR

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.20
kl. 5.30
kl. 7 - 10

12
16
12
16
16

Sími: 553 2075

- bara lúxus

Það vakti nokkra undrun þegar
hundrað bestu plötur Íslandssögunnar voru valdar í vor að
hljómsveitin múm kæmist ekki
á blað. Hún er sennilega þekktasta og virtasta íslenska tónlistarnafnið erlendis á eftir Björk og
Sigur Rós og svo er það líka staðreynd að múm hefur aldrei gert
slæma plötu. Hljómsveitin hefur
tekið töluverðum breytingum á
þeim rúma áratug sem er liðinn
frá stofnun hennar. Meðlimir hafa
komið og farið þó að þeir Gunnar
Örn og Örvar hafi verið kjarni
múm frá byrjun. Tónlistin hefur
líka þróast heilmikið, hver og ein
hinna fimm platna sveitarinnar
hefur sinn karakter.
Sing Along to Songs You Don’t
Know er mjög vel heppnuð plata.
Hún hljómar þægilega í eyrum
strax í byrjun, en þegar maður
kynnist henni betur opnast fleiri
og fleiri hliðar á verkinu. Sing
Along … er poppaðasta múmplatan og sú lang fjölbreyttasta.
Á henni má m.a. heyra áhrif frá
þjóðlaga-tónlist, kántrý, tilraunakenndri raftónlist og indípoppi.
Sums staðar minna útsetningar
jafnvel á Bítlana og svo er eins
og áhrif frá hinni hljómsveitinni
sem Örvar er í, FM Belfast, hafi
lekið inn í stuðlaginu The Smell Of
Today Is Sweet Like Breastmilk In
The Wind.
Eins og áður segir er platan
mjög fjölbreytt. Hún hefst á tveimur ljúfum popplögum, If I Were A
Fish og Sing Along. Á eftir fylgja
svo tíu lög af ýmsum gerðum, allt
frá marglaga ópusum yfir í einfalt
píanópopp. Platan er samt öll mjög
melódísk. Strengjaútsetningar eru

MÚM Alltaf jafnhressir, krakkarnir.

TÓNLIST
Sing Along to Songs You Don’t
Know
múm

★★★★
Sing Along er ólík fyrri plötum múm,
bæði fjölbreyttari og poppaðri. Besta
íslenska platan á árinu hingað til.

áberandi og oft mjög flottar og
söngurinn er líka í forgrunni, en
þar njóta múm-liðar þess að hafa
þá frábæru söngkonu Mr. Sillu innanborðs. Kórútsetningarnar á plötunni setja sterkan svip á hana, en
þær eru eftir Högna Egilsson úr
Hjaltalín.
Á heildina litið er Sing Along

Söng- og gítarnámskeið
haustið 2009
Söngur og framkoma

Söngur og framkoma fyrir börn

Tímarnir byggjast á aðferð sem Kristin Linklater setur fram í
bókinni “Freeing the Natural Voice”. Aðferðin byggist meðal
annars á að geta notað röddina án óþarfa spennu og kvíða,
styrkja röddina og stækka með tækni sem styðst við öndun
og líkamsliðkun. Einnig eru gefin ráð um hvernig best er að
velja sér lög við hæfi og lögð áhersla á textameðferð.
Tvennir tónleikar verða yfir önnina og í lokin fær nemandinn
að velja sér eitt lag til að taka upp í hljóðveri.

Á þessu námskeiði verður aðaláhersla lögð á söng og
tjáningu. Krakkarnir munu vinna íslenska tónlist þar sem
hreyfileikir, tjáning, túlkun og framsetning texta verða
megin viðfangsefnin. Markmiðið er að í lok námskeiðs
geti hver og einn staðið á sviði og flutt sitt lag ásamt
því að syngja í hóp með öðrum.
Tónleikar í lokin sem verða teknir upp.

Fyrir börn 6 - 12 ára / 1 klst. á viku í 10 vikur.

14 ára og eldri / 1 klst. á viku í 10 vikur.

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG

42.000 manns
í aðsókn!

INGLORIOUS BASTERDS

kl. 7 -

THE GOODS

kl. 6, 8 og 10

forsýning 16
12

THE TAKING OF PELHAM 123 kl. 5.50, 8 og 10.10
G.I.JOE: THE RISE OF COBRA kl. 3.40

16

ÍSÖLD 3 - Íslenskt tal

kl. 3.50

L

ÍSÖLD 3 - 3D - Íslenskt tal

kl. 4

L

12

14 ára og eldri / 1 klst. á viku í 10 vikur.

SANDRA BULLOCK

SAM RAIMI

FRÁ
LEIKSTJÓRA EVIL DEAD OG SPIDER MAN MYNDANNA
SEM ER Í TOPPFORMI Í SINNI BESTU KVIKMYND TIL ÞESSA!

RYAN REYNOLDS

BÓNORÐIÐ
„

Gagnrýnendur
eru á einu máli;
Entertainment Weekly
- 100/100
Los Angeles Times
- 100/100
Wall Street Journal
- 100/100
Washington Post
– 100/100
Film Threat
– 100/100

HERE COMES THE BRIBE...

“

Kennarar: Margrét Eir, Erna Hrönn
og Heiða Ólafsdóttir

Kennarar: Margrét Eir, Erna Hrönn
og Heiða Ólafsdóttir

Söngur og framkoma - framhald

SÝND MEÐ
ÍSLENSKU TALI

to Songs You Don’t Know frábær
plata sem sýnir að sköpunargleðin
er ekkert að dvína hjá múm. Besta
íslenska platan á árinu hingað til,
múm er vanmetin sveit hér á landi.
Vonandi tekur þjóðin við sér í þetta
skiptið.
Trausti Júlíusson

Skilyrði eru að nemandi hafi lokið ”Söngur og framkoma”
eða sambærilegu námskeiði. Þetta námskeið er framhald af
"Söngur og framkoma" og haldið er áfram þar sem frá var
horfið af fyrri námskeiðum. Tvennir tónleikar verða haldnir,
upptökur á einu lagi, og 2 einkatímar
hjá Margréti Eir.

Söngleikjanámskeið

Unglingar 13 - 15 ára / 1.5 klst. á viku í 10 vikur.
Áhersla lögð á söng, leiklist og dans.
Valinn verður söngleikur og atriði úr honum flutt
á tónleikum í lok annar. Einnig verður kynnt fyrir
nemendum hvað felst í því að taka þátt í söngleik,
þar með talið búningar, sviðsmynd, förðun o.fl.
Kennarar: Margrét Eir og Heiða Ólafsdóttir

Kennarar: Margrét Eir, Erna Hrönn
og Heiða Ólafsdóttir

Tónvinnsluskólinn er aðili
að frístundakortakerfi
Reykjavíkurborgar

Erna Hrönn

Gítarnámskeið fyrir byrjendur

FRÁ

JERRY BRUCKHEIMER

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

KRINGLUNNI

DRAG ME TO HELL

ÁLFABAKKA
kl. 5:40 - 8 - 10:20

16

DRAG ME TO HELL

kl. 8

VIP

INGLOURIOUS BASTERDS kl. 10:20 MASTERCARD FORSÝNING 2 FYRIR 1 16

VIP

DRAG ME TO HELL
PUBLIC ENEMIES

kl. 8:20 - 10:30
kl. 8:20 - 11

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

16
16
L

PUBLIC ENEMIES
G-FORCE - 3D M/ ísl. Tali

kl. 5 - 8 - 10:50
kl. 4(3D) - 6(3D)

16

G-FORCE - 3D M/ Ensk. Tali kl. 6(3D)
L
THE PROPOSAL
kl. 3:40D - 8:20D - 10:40D L

L

HARRY POTTER

G-FORCE - 3D M/ ísl. Tali

kl. 3:40

L

THE PROPOSAL
HARRY POTTER

kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 L
kl. 5 - 8
10

HARRY POTTER

kl. 5

VIP

BRUNO

kl. 11

14

THE HANGOVER

kl. 8

12

INGLOURIOUS BASTERDS Forsýning kl. 10:20

DRAG ME TO HELL
THE PROPOSAL
PUBLIC ENEMIES

kl. 5
AKUREYRI
kl. 8 - 10
kl. 8
kl. 10

Heiða

-

Margrét Eir

Gítarnámskeið fyrir lengra komna

Fyrir alla aldurshópa / 50 mín. á viku í 12 vikur

Fyrir alla aldurshópa / 30 mín á viku í 12 vikur - Einkatímar

Langar þig að læra á gítar? Viltu vera stjarnan í
partýinu eða geta spilað lag fyrir ástina þína?
Langar þig kannski bara að koma þér af stað
og stofna í kjölfarið rokkhljómsveit?
Einhvers staðar verða menn að byrja og þetta
námskeið er kjörinn byrjunarreitur. Kennt er í
4-6 manna hópum þar sem raðað er niður eftir
stöðu hvers og eins. Markmið námskeiðsins er
að nemendur læri undirstöðuatriði gítarleiks,
kunni öll helstu gítargripin og þar með öll
helstu undirstöðuatriði gítarleiks.

Við bjóðum lengra komnum gítarleikurum upp á
einkakennslu þar sem farið er nánar í tækniatriði,
hljómfræði og kenndar upphafslínur og þekkt sóló úr
lögum flytjenda á borð við Metallica, Led Zeppelin,
Nirvana o.fl. Uppbygging gítarsólóa og notkun skala er
kennd í bland við skemmtileg gítar-"trix". Farið verður í
mismunandi “karakter”-tegundir gítara og
gítarmagnara og notkun þeirra í hljóðverum.
Þeir sem hafa verið áður hjá okkur
fá kennslu við hæfi miðað
við framfarir.

10

16
L
12

SKRÁÐU ÞIG Í FRÍÐINDAKLÚBB SAMBÍÓANNA Á
HTTP://FACEBOOK.SAMBIOIN.IS

-

Sponsored Digidesign School

MEIRIHÁTTAR

TILBOÐSDAGAR
ALLT AÐ 70% AFSLÁTTUR

70%

Allt í eldhúsið á frábæru verði
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Smátæki frá Severin
með 10-50% afslætti
Severin kæliskápar
á frábæru verði
Pottar, pönnur og
eldhúsáhöld með
15-70% afslætti
Öllum KitchenAid
hrærivélum fylgir
grænmetiskvörn
að verðmæti 15.900

Ath.

Takmarkað
magn!

Nokkur verðdæmi ...

OFN

99.900 kr.
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109.900 kr.
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99.900 kr.
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109.900 kr.
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17.900 kr.
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> Ná ekki að syngja „Ísland er land þitt“
Íslenska landsliðið þarf ekki að fara í langa
rútuferð til þess að komast frá hótelinu
niður á keppnisvöllinn í Tampere en
völlurinn er í fimm mínútna göngufjarlægð frá hótelinu. Þetta setur
ákveðna hefð í hættu því stelpurnar
syngja alltaf sama lagið á leið
sinni í leikina. „Við erum vanar
að syngja Ísland er land þitt á
leiðinni í leikina en við vorum
að spá í það hvort við næðum því í
rútunni núna. Þá verður við bara að
sitja áfram inni í rútu því við verðum
að syngja það,“ sagði Katrín Jónsdóttir,
fyrirliði íslenska liðsins.

LANDSLIÐSKONAN EDDA GARÐARSDÓTTIR: SPÁÐI HREKKJUSVÍNAFARALDRI Í TAMPERE Í PISTLI Á EMSTELPURNAR.IS

Edda segist ekki vera eitt af hrekkjusvínunum
Edda Garðarsdóttir skrifaði skemmtilegan pistil á heimasíðu Knattspyrnusambandsins sem birtist daginn áður en íslenska liðið
lagði af stað til Finnlands.
Mesta athygli vakti þó það að Edda boðaði hrekkjusvínafaraldur í Tampere og átti þá við uppátæki íslensku leikmannanna
bak við tjöldin.
„Nei, ég er ekki ein af hrekkjusvínunum. Það eru nokkur
andlit hérna í hópnum sem eru mjög góð í að koma með
svona hugmyndir. Þær eru kannski ekki að klekkja á okkur neitt
rosalega oft en þegar það er gert þá er það gert með stæl,“
sagði Edda og hún var tilbúin að nefna nokkra prakkaranna á nafn.
„Það eru nokkrir sprelligosar í liðinu. Katrín Ómarsdóttir er mjög dugleg við að koma stuði í hópinn
og svo er Rakel Logadóttir fræg fyrir uppátækin sín
en hún er komin inn í hópinn núna og það verður
mjög gaman að sjá hverju hún tekur upp á. Það
verður enginn dauður tími hjá liðinu. Þetta verður
mjög gaman,“ segir Edda.

sport@frettabladid.is

Jón Arnór í miklu stuði með íslenska landsliðinu:

Tveir 20 stiga leikir
KÖRFUBOLTI Jón Arnór Stefánsson

var allt í öllu í frábærum sigri
íslenska landsliðsins á Hollendingum í Smáranum á laugardaginn. Jón Arnór skoraði 23 stig í
leiknum og fylgdi þar með eftir
flottum leik sínum á móti Dönum
á miðvikudaginn þar sem hann
skoraði 21 stig.
Jón Arnór hefur nú skorað 44
stig og hitt úr 17 af 33 skotum
sínum (51,5 prósent) í fyrstu
tveimur Evrópuleikjum haustsins og íslenska liðið hefur
unnið þá báða með tólf
stiga mun. Jón Arnór
er sem stendur
sjötti stigahæsti
leikmaður B-deildarinnar með 17,3 stig
í leik.

Þetta var sögulegur landsleikur fyrir Jón Arnór því þetta var í
fyrsta sinn í 48 landsleikjum sem
hann nær að skora yfir 20 stig í
tveimur landsleikjum í röð. Fyrir
þessa tvo leiki hafði Jón Arnór náð
fjórum sinnum að brjóta 20 stiga
múrinn í 46 landsleikjum en mest
hefur hann skorað 28 stig á móti
Norðmönnum 27. ágúst 2005. Jón
hafði mest skorað 18 stig í næsta
leik eftir að hafa brotið 20 stiga
múrinn.
Jón Arnór hefur alls leikið 48
landsleiki fyrir Íslands hönd
og skorað í þeim 12,4 stig að
meðaltali í leik.
- óój
JÓN ARNÓR Er búinn að vera

sjóðandi heitur með íslenska
landsliðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Boltinn er hjá okkur!
Arsenal
Wigan

F í t o n / S Í A

18. – 20. september

Arsenal
Blackburn
3.– 5. október

Verð á mann í tvíbýli:

79.900 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum
greiðslum, hótelgisting í 2 nætur með
morgunverði og miði á leikinn.

Verð á mann í tvíbýli:

79.900 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum
greiðslum, hótelgisting í 2 nætur með
morgunverði og miði á leikinn.

Það verður gott úrval af leikjum í allan vetur hjá Express ferðum
Nánar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

„Þegar maður kemur í þennan hóp þá er þetta
svo gaman að maður fær aukaorku í líkamann. Við
höfum alltaf komist áfram á baráttunni, leikgleðinni
og styrknum. Við verðum bara að nýta okkur það til
þess að komast upp úr þessum riðli,“ segir Edda.
Edda verður í stóru hlutverki í íslenska liðinu á
mótinu en hún segist bara ætla að halda sínum
markmiðum fyrir sig.
„Ég reyni bara að gera allt sem Siggi Raggi
leggur upp með hundrað prósent og meira
til. Ég ætla að gera allt það besta fyrir
Ísland,“ segir Edda og hún hræðist ekki
mótherjana í riðlinum.
„Ég held að við höfum sannað það
á Algarve-mótinu að á góðum degi
getum við tekið hvaða lið sem er.
Við tökum á móti hvaða andstæðingi
sem er, hvar sem er,“ sagði Edda að
lokum.

Hollendingar skotnir í kaf
Karlalandslið Íslands í körfubolta gjörsigraði sterkt lið Hollands, 87-75, í B-deild
Evrópukeppninnar á laugardag. Frábær fyrri hálfleikur lagði grunn að sigri.
KÖRFUBOLTI „Þetta var frábært. Þó

svo að Hollendingarnir hafi litið
mjög illa út í fyrri hálfleiknum
þá er þetta mjög góður sigur hjá
okkur á heimavelli,“ sagði landsliðsþjálfarinn Sigurður Ingimundarson í leikslok eftir frábæran 87-75
sigur Íslands gegn Hollandi í Bdeild Evrópukeppninnar í Smáranum á laugardaginn.
Íslendingar byrjuðu leikinn af
miklum krafti og tóku hressilega á
Hollendingum sem virtust slegnir
út af laginu. Íslensku strákarnir
virkuðu tilbúnir í baráttuleik og
flest virtist ganga upp hjá liðinu
framan af leik, bæði varnarlega og
sóknarlega. Páll Axel Vilbergsson
og Jón Arnór Stefánsson röðuðu
niður þristum í fyrsta leikhlutanum og Jón Arnór var kominn með
15 stig þegar leikhlutanum lauk og
Ísland leiddi þá með helmings mun,
24-12.
Íslendingar héldu uppteknum
hætti í öðrum leikhluta og Jóni
Arnóri héldu engin bönd og hann
var kominn með 21 stig þegar
flautað var til hálfleiks í stöðunni
59-31.
Á pappírunum eru Hollendingar
með sterkara lið og eiga til að
mynda tvo leikmenn sem verða í
NBA-deildinni næsta vetur. Það
breytir þó litlu þegar á völlinn er
komið eins og Íslendingar sýndu í
fyrri hálfleiknum.
Íslendingar virkuðu örlítið kaldir
í upphafi þriðja leikhluta, fyrstu
stigin létu bíða eftir sér og Hollendingar söxuðu smátt og smátt á forskotið enda mátti búast við áhlaupi
frá þeim eftir að hafa verið teknir í bakaríið í fyrri hálfleiknum.
Staðan var orðin 66-55 fyrir lokaleikhlutann og spennan gríðarleg.
Það er skemmst frá því að segja
að Íslendingar héldu haus í fjórða
leikhlutanum og hleyptu Hollendingum aldrei nálægt sér og unnu
sem fyrr segir að lokum 87-75.

SIGUR LIÐSHEILDARINNAR Þrátt fyrir að íslenska liðið hafi hitt vel, sérstaklega í fyrri

hálfleik, má segja að grunnurinn að sigri liðsins hafi verið lagður í vörninni. Grimmur
varnarleikur liðsins í heild var stórkostlegur á að horfa.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Sigurinn var verðskuldaður og
sigur liðsheildarinnar hjá íslenska
liðinu sem skaust upp að hlið
Austurríkis í A-riðli. Næsti leikur
Íslands er gegn Svartfjallalandi á
miðvikudaginn.
„Það var mjög gaman að sjá
kraftinn í strákunum og ég er
hæstánægður með vinnuframlag þeirra í leiknum. Við bættum
hæðar muninn upp með mikilli
grimmd og skynsamlegum varnarleik með góðum færslum. Við lentum í smá vandræðum í seinni hálfleiknum en náðum okkur svo aftur
á strik og leikmennirnir voru það
einbeittir að þeir leystu öll vandamál sem upp komu með miklum

sóma. Nú verðum við bara að
halda áfram á sömu braut og klára
þessa leiki sem eftir eru. Það verður vissulega erfiðara gegn Svartfellingum en Austurríkismönnum
en ég hef fulla trú á liðinu,“ segir
Sigurður.
omar@frettabladid.is

ÍSLAND-HOLLAND

87-75

Stig Íslands: Jón Arnór Stefánsson 23
(5 fráköst), Páll Axel Vilbergsson 18,
Logi Gunnarsson 16, Fannar Ólafsson
13 (6 fráköst), Pavel Ermolinskij 7 (10
stoðsendingar, 8 fráköst), Magnús Þór
Gunnarsson 3, Helgi Már Magnússon
3, Hörður Axel Vilhjálmsson 2, Sigurður Þorsteinsson 2.

Chelsea og Tottenham saman á toppnum:

Enn skorar Drogba
FÓTBOLTI Lundúnafélögin Chelsea

og Tottenham eru efst og jöfn í
ensku úrvalsdeildinni eftir leiki
helgarinnar en bæði félögin
hafa unnið alla þrjá leiki sína til
þessa.
Didier Drogba
kom Chelsea
yfir gegn Fulham með marki
á 39. mínútu eftir
góðan undirbúning
frá Nicolas Anelka.
Þeir félagar skiptu
svo um hlutverk
í síðari hálfleik
þegar Drogba
lagði upp mark
fyrir Anelka á 76. mínútu og þar við sat.
DROGBA Byrjar keppnistímabilið af
miklum krafti.
NORDIC PHOTOS/GETTY

„Þeir eru frábærir saman. Þeir
eru með mjög ólíka hæfileika og
fullkomna hvor annan,“ sagði
knattspyrnustjórinn Carlo Ancelotti hjá Chelsea í leikslok.
Carlton Cole kom West Ham
yfir á í upphafi síðari
hálfleiks í gær en
Jermain Defoe náði
hins vegar að jafna leikinn
fimm mínútum síðar eftir mistök
hjá Cole. Aaron Lennon skoraði
svo sigurmark Tottenham tíu
mínútum fyrir leikslok.
Nýliðar Burnley sýndu að
sigur þeirra gegn Englandsmeisturum Manchester
United í miðri viku var
engin heppni með því
að vinna Everton 1-0.
Wade Elliot skoraði
eina mark leiksins.
- óþ

BARRICHELLO Sýndi snilli sína í Valenciu
kappakstrinum í gær.
NORDIC PHOTOS/AFP

Valenciu-kappaksturinn í F1:

Barrichello stal
senunni á Spáni
KAPPAKSTUR Brasilíumaðurinn
Rubens Barrichello náði að hrifsa
sigurinn af heimsmeistaranum
Lewis Hamilton á lokasprettinum
í Valenciu-kappakstrinum í
Formúlu 1 á Spáni í gær. Bretinn
Hamilton leiddi kappaksturinn
nær allan tímann en Barrichello
og Brawn-liðið náðu að nýta sér
klúður McLaren-liðsins á ögurstundu.
- óþ
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Við erum stórt lið frá litlu landi
Katrín Jónsdóttir, fyrirliði íslenska landsliðsins, getur ekki beðið eftir fyrsta leiknum á EM sem verður í
kvöld á móti Frökkum. „Við ætlum að ná að hefna fyrir síðasta leik á móti Frökkum,“ segir Katrín.
HITTUST Á VELLINUM Sigurður Ragnar
Eyjólfsson og Bruno Bini ræða málin.
MYND/ÓSKARÓ

Bruno Bini, þjálfari Frakka:

Meira með Sigga
en konunni
FÓTBOLTI Bruno Bini, þjálfari
Frakka, var léttur á blaðamannafundi fyrir leikinn í gær. Hann
vildi þó lítið ræða um hvað hann
óttaðist mest hjá íslenska liðinu
og svaraði því aðspurður að hann
ætlaði að einblína á að stoppa alla
leikmenn liðsins nema kannski
þriðja markvörðinn.
„Við erum ekkert að hugsa sérstaklega um íslenska liðið. Ég einbeiti mér bara að því að gera mitt
lið tilbúið,“ sagði Bini.
„Það er ekki óskastaða að mæta
íslenska liðinu í fyrsta leik þar
sem liðin voru saman í undankeppninni og eru síðan að fara
mætast aftur í undankeppni HM.
Liðin eru farin að þekkjast mjög
vel og ég er liggur við farinn að
eyða meiri tíma með Sigga þjálfara íslenska liðsins en ég eyði
með konunni,“ sagði Bini.
- óój

BYRJUNARLIÐ ÍSLANDS
Markvörður:
Þóra Björg Helgadóttir
Hægri bakvörður: Erna B. Sigurðard.
Miðvörður:
Katrín Jónsdóttir
Miðvörður: Guðrún S. Gunnarsdóttir
Vinstri bakvörður:
Ólína G. Viðarsd.
Varnartengiliður: Edda Garðarsdóttir
Varnartengiliður: Katrín Ómarsdóttir
Sóknartengiliður: Sara B. Gunnarsd.
Hægri kantur:
Dóra M. Lárusdóttir
Vinstri kantur: Hólmfríður Magnúsd.
Framherji: Margrét Lára Viðarsdóttir

FÓTBOLTI Stelpurnar okkar leika í

kvöld fyrsta leik íslensks knattspyrnulandsliðs á stórmóti, þegar
þær mæta góðkunningjum sínum
í franska landsliðinu í Tampere.
Leikurinn hefst klukkan 17.00
að íslenskum tíma og er í beinni
útsendingu í Sjónvarpinu.
Katrín Jónsdóttir, fyrirliði
íslenska liðsins, mun leiða íslenska
liðið á þessari sögulegu stundu í
íslenskri íþróttasögu. Hún og fleiri
í íslenska liðinu eru ekki búnar að
gleyma tapinu í Frakklandi fyrir
ári síðan sem sá til þess að íslenska
liðið komst ekki beint á EM heldur
þurfti að fara í gegnum umspil.
Katrín talaði um það strax eftir
leikinn að hún ætlaði að mæta
Frökkum aftur á EM og fékk
heldur betur ósk sína uppfyllta.
„Seinni hálfleikurinn í síðast leik
á móti Frökkum situr enn í mér.
Mér fannst við betri en þær í þeim
hálfleik en við náðum því miður
ekki að skora fleiri mörk en þær.
Við sýndum þar að við erum ekkert með síðra lið en þær. Auðvitað
verður þetta erfitt en á góðum
degi tel ég okkur eiga fulla möguleika á sigri,“ segir Katrín. Katrín
hefur mikla trú á leikskipulagi
íslenska liðsins. „Þetta snýst allt
um návígin, halda liðinu þéttu og
fylgja skipulaginu sem hefur verið
sett upp. Það skiptir rosalega miklu
máli fyrir okkur að vinna baráttuna út á velli og að við náum að
vera agaðar. Við þurfum að ná að
fylgja varnarleiknum og lágpressunni eftir. Ef allar eru samstilltar
í því þá er enginn að fara í gegnum
okkur,“ segir Katrín.
Frakkarnir eru með frábært
lið sem flestir spekingarnir hér
úti spá að keppi við Þýskalandi

STYTTIST Í ALVÖRUNA Íslensku stelpurnar gera sig klárar fyrir mikilvægasta leik sinn á ferlinum gegn Frökkum í dag. Á myndinni

fær Dóra María Lárusdóttir aðhlynningu frá sjúkraþjálfara landsliðsins.

um sigurinn í riðlinum. „Þegar
er komið í svona mót þá eru ekki
margir veikleikar hjá andstæðingunum. Siggi hefur talað um
að þær séu með eina öskufljóta á
hægri kantinum, séu sterkar í föstum leikatriðum og þá eru þær með
leikreyndan fyrirliða sem spilar á
miðjunni og er góð að dreifa boltanum og róa spilið.
Þær eru kannski ekki með mikla
veikleika en þær eru heldur ekki
með marga styrkleika,“ segir
Katrín.
Íslenska liðið er nú búið að vera í
Finnlandi frá því á föstudaginn og
allir kunna vel við sig. „Mér finnst
andinn vera léttur, það er smá
spenna sem er eðlilegt en mest

hlakka allir til. Flestar í hópnum
voru einnig úti í Frakklandi og
muna svekkelsið eftir þann leik.
Við vitum líka að þetta er fyrsti
leikurinn og það er mikilvægt að
ná upp góðri spilamennsku upp á
framhaldið. Við ætlum að ná að
hefna fyrir síðasta leik,“ segir
Katrín og hún segir að liðið hafi
lært mikið af þeim leik.
„Spennustigið var rosalega hátt
og við vorum eiginlega allar of
stressaðar. Þá er maður fljótur að
losa sig við boltann og við þorðum
ekki nógu mikið að halda og spila
boltanum. Þegar við vorum orðnar
aðeins rólegri þá náðum við að
sýna hvað í okkur býr og mér
fannst við betri en þær í seinni

MYND/OSSI AHOLA

hálfleiknum. Ef að við náum að
halda spennustiginu réttu frá byrjun þá verður þetta mjög gaman,“
segir Katrín.
„Það er engin pressa á okkur frá
öðrum þjóðum og það búast ekki
margir við einhverju af okkur. Við
vitum hvað við getum og höfum
sett pressu á okkur sjálfar. Ég
veit að öll íslenska þjóðin fylgist
vel með,“ segir Katrín en hún veit
vel að mótherjarnir í riðlinum óttast ekki íslenska liðið. „Önnur lið
búast ekki við miklu af okkur og
það gæti gagnast okkur. Við erum
litla liðið samkvæmt öðrum en
ekki samkvæmt okkur sjálfum.
Við erum stórt lið frá litlu landi,“
segir Katrín.
ooj@frettabladid.is

BRUGÐIÐ Á LEIK Katrín Ómarsdóttir á hér eitthvað vantalað við Guðnýju Björk

Óðinsdóttur á æfingu liðsins í gær.

MYND/OSSI AHOLA

Sigurður Ragnar Eyjólfsson um íslenska liðið á EM:

Ætla sér að gera
þjóðina stolta
FÓTBOLTI Sigurður Ragnar Eyjólfs-

son, landsliðsþjálfari hefur lagt
mikið í undirbúninginn fyrir
Frakkaleikinn í kvöld.
„Það er mikilvægt fyrir okkur
að fá góða byrjun á mótinu. Þetta
eru ekki margir leikir og þeir eru
á móti sterkum þjóðum. Liðið má
ekki misstíga sig mikið ef það
ætlar áfram upp úr þessum riðli.
Við vitum það og ætlum að leggja
allt í sölurnar en við tökum bara
hvern leik fyrir sig og núna erum
við bara að hugsa um Frakkaleikinn. Góð byrjun í þeim leik
myndi fleyta okkur langt áfram,“
segir Sigurður Ragnar.
„Við erum lægst skrifaða
liðið á EM. Það eru ekki margir
sem reikna með neinu af okkur
í þessu móti. Við höfum trú á
okkur og það er það sem skiptir
mestu máli. Við ætlum að spila
þannig að þjóðin verði stolt af
okkur og við stefnum klárlega
áfram í keppninni,“ segir Sigurður Ragnar, en það hefðu flestir
viljað sleppa við það að mæta
Þýskalandi, Frakklandi og Noregi, þremur sterkum knattspyrnuþjóðum með gríðarlega
mikla hefð.

„Þetta er dauðariðillinn á pappírnum en svo veit maður aldrei
þegar er komið út á völlinn,“
segir Sigurður Ragnar.
Hann hefur miðað undirbúning
fyrir mótið við að liðið hefur
verið að spila sína leiki á móti
mjög sterkum þjóðum.
„Við höfum verið inni í öllum
þessum sjö leikjum og sumir
þeirra hafa verið á móti bestu
þjóðum heims. Þessir leikir
gefa okkur sjálfstraust og hjálpa
okkur í undirbúningnum. Síðan
erum við með fjölmarga atvinnumenn sem hafa verið hálft ár
í atvinnumennsku og vonandi
hjálpar það okkur líka. Við erum
mjög vel á vegi stödd með liðið
okkar sem er líka frekar ungt
þannig að það er framtíð í þessu
liði líka,“ segir Sigurður Ragnar
en hann viðurkennir að þetta
gæti líka verið keppni lífsins hjá
þessum leikmönnum.
„Þetta er mikil reynsla fyrir
liðið því vonandi förum við á
fleiri stórmót í framtíðinni. Það
gæti alveg orðið þannig að Ísland
komist ekki aftur á stórmót í
hundrað ár en vonandi er þetta
komið til að vera.“
- óój
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Heil umferð fór fram í Pepsi-deild karla í fótbolta um helgina:

FH-ingar steinlágu í Krikanum
FÓTBOLTI Íslandsmeistarar FH

FRÍSKIR GRINDVÍKINGAR Leikmenn Grindavíkur höfðu ærna ástæðu til þess að fagna
á Kaplakrikavelli um helgina.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

áttu tölfræðilegan möguleika á að
hampa titlinum um helgina þegar
18. umferð Pepsi-deildar karla fór
fram en það var langur vegur frá
því að það væri að veruleika.
Grindvíkingar gerðu sér lítið
fyrir og unnu 0-3 sigur gegn FHingum í krikanum og engin merki
þess að Suðurnesjaliðið hafi farið
illa út úr svínaflensunni á síðustu
vikum.
„Við ákváðum á fundi fyrir leikinn að ræða ekkert um þessi veikindi. Þau eru bara að baki núna er
bara bein leið áfram,“ sagði varnarmaðurinn Óli Stefán Flóventsson
hjá Grindavík í leikslok.
KR og Fylkir eygja enn von á því

að ná FH að stigum en KR-ingar
gerðu góða ferð til Keflavíkur og
hirtu stigin þrjú eftir 1-2 sigur.
Logi Ólafsson þjálfari KR telur þó
að liðið eigi litla möguleika á að ná
Hafnarfjarðliðinu.
„Ég held að FH glutri þessu
ekki niður en við erum í hatrammri baráttu um annað sætið,“ sagði
Logi en KR er jafnt Fylki að stigum eftir að Fylkismenn gerðu 22 jafntefli við Fjölni í Árbænum.
Ólafur Þórðarson þjálfari Fylkis var ekki kátur með sína menn
í leikslok.
„Það er alger aulaskapur að vera
2-1 yfir þegar þrjár mínútur eru
eftir og geta ekki hangið á því,“
sagði Ólafur.

Framarar unnu ótrúlegan 3-2
sigur gegn Stjörnunni eftir að hafa
lent tvisvar sinnum undir í leiknum og hafa verið stígandi í leik
sínum á síðustu vikum. Sama er
ekki hægt að segja um erkifjendur þeirra í Val því Valsmenn töpuðu 0-3 gegn Breiðabliki að Hlíðarenda og hafa tapað þremur af
síðustu fjórum leikjum sínum í
deildinni.
Staða Eyjamanna í botnbaráttunni vænkaðist mjög eftir 1-0
sigur gegn Þrótturum í hávaðaroki
á Hásteinsvelli í gær en ÍBV er nú
í tíunda sæti, sjö stigum á undan
Fjölni og níu stigum á undan Þrótti
og á tvo leiki til góða á bæði lið.
- óþ

ÚRSLIT
Pepsi-deild karla
ÍBV-Þróttur

1-0

1-0 Augustine Nsumba (18.).

FH-Grindavík

0-3

0-1 Scott Ramsay (5.), 0-2 Gilles Mbang Ondo
(25.), 0-3 Jóhann Helgason (82.). Rautt spjald:
Tor Erik Moen, Grindavík (85.).

Fylkir-Fjölnir

2-2

1-0 Albert Brynjar Ingason (19.), 1-1 sjálfsm.(62.),
2-1 Einar Pétursson (84.), 2-2 Illugi Gunnarsson
(90.). Rautt spjald: Ingimundur Níels Óskarsson,
Fylki (77.).

Fram-Stjarnan

3-2

0-1 Magnús Björgvinsson (27.), 1-1 Guðmundur
Magnússon (38.), 1-2 Jóhann Laxdal (42.), 2-2
Hjálmar Þórarinsson (46.), 3-2 Jón Guðni
Fjóluson (82.).

Keflavík-KR

1-2

1-0 Guðmundur Steinarsson (45.), 1-1 Gunnar
Örn Jónsson (57.), 1-2 Björgólfur Takefusa (60.).

Valur-Breiðablik

0-3

0-1 Guðmundur Kristjánsson (8.), 0-2 Guðmundur Pétursson (10.), 0-3 Guðmundur
Pétursson (27.).

STAÐAN Í DEILDINNI
1. FH
18 14 1 3 49-20 43
2. KR
17 10 3 4 38-25 33
3. Fylkir
18 10 3 5 32-21 33
4. Fram
17
7 4 6 29-23 25
5. Breiðablik 18
7 4 7 30-30 25
6. Keflavík
18
6 7 5 26-31 25
7. Stjarnan
18
7 3 8 37-30 24
8. Valur
18
7 2 9 20-32 23
9. Grindavík 16
6 3 7 27-29 21
10. ÍBV
16
6 2 8 19-26 20
11. Fjölnir
18
3 4 11 22-38 13
12. Þróttur
18
3 2 13 20-44 11
*Frekari umfjöllun um pepsi-deildina með
tölfræði og viðtölum má finna á Vísi.is.

Enska úrvalsdeildin
Arsenal-Portsmouth

4-1

1-0 Abou Diaby (18.), 2-0 Diaby (21.), 2-1 Younes
Kaboul (37.), 3-1 William Gallas (51.), 4-1 Aaron
Ramsey (68.).
*Hermann Hreiðars. var ekki í hópi Portsmouth.

Birmingham-Stoke
Hull-Bolton

0-0
1-0

1-0 Kamel Ghilas (61.).
*Grétar Rafn Steins. sat á bekknum hjá Bolton.

Manchester City-Wolves

1-0

1-0 Emmanuel Adebayor (17.).

Sunderland-Blackburn

2-1

0-1 Gael Givet (21.), 1-1 Kenwyne Jones (32.), 2-1
Jones (53.).

Wigan-Manchester United

0-5

0-1 Wayne Rooney (56.), 0-2 Dimitar Berbatov
(58.), 0-3 Rooney (65.), 0-4 Michael Owen (85.),
0-5 Nani (90.).

West Ham-Tottenham

1-2

1-0 Carlton Cole (49.), 1-1 Jermain Defoe (54.),
1-2 Aaron Lennon (79.).

Burnley-Everton

1-0

1-0 Wade Elliot (34.).

Fulham-Chelsea

0-2

Ítalska úrvalsdeildin
Inter-Bari

1-1

1-0 Samuel Eto‘o (55.), 1-1 Vitali Kutuzov (73.).

Genoa-Roma

3-2

1-0 Domenico Cristcito (49.), 1-1 Rodrigo Taddei
(54.), 1-2 Francesco Totti (64.), 2-2 Alberto Arjol
(69.), 3-2 Giuseppe Biava (83.).

Juventus-Chievo

1-0

1-0 Vicenzo Laquinta (11.).

Lazio-Atalanta

1-0

1-0 Tommaso Rocchi (22.).

Palermo-Napoli

2-1

1-0 Edinson Cavani (45.), 1-1 Marek Hamsik(73.),
2-1 Fabrizio Miccoli (75.).

Udinese-Parma

2-2

0-1 Alberto Paloschi (43.), 1-1 Antonio Di Natale
(45.), 1-2 Alessandro Lucarelli (49.), 2-2 Antonio
Di Natale (90.).

Supercopa á Spáni
Barcelona-Athletic Bilbao

3-0

1-0 Lionel Messi (50.), 2-0 Lionel Messi (68.),
3-0 Bojan Krkic (72.).
*Barcelona vann samanlagt 5-1

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

0-1 Didier Drogba (39.), 0-2 Nicolas Anelka (76.).
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> Gordon Ramsey

VIÐ TÆKIÐ VÍÐIR SMÁRI PETERSEN HELDUR ÁFRAM AÐ SKORA Á RÍKISSJÓNVARPIÐ

„Vandamálið við Kana er að
þeir eru vælukjóar.“

Vil fá að sjá gömlu teiknimyndirnar
Þrátt fyrir tilgangsleysi ríkisstofnunar á borð við Ríkissjónvarpið, sem vogar sér að innheimta fé án tillits til samþykkis, þykir mér ágætlega vænt um stöðina. Ástæðan
gæti mögulega verið að ég hafði ekkert annað val í æsku,
enginn SkjárEinn og gloppótt áskrift fjölskyldunnar að
Stöð 2. Þess vegna hef ég tileinkað RÚV undanfarna
sjónvarpspistla mína í þeirri veiku von að stofnunin taki
eitthvert mark á mér, þó sá síðasti um döbbið
hafi verið grín. Las ég yfir sjónvarpsdagskrána í
gær í tilefni af því að komið var að vikulegum sjónvarpspistli mínum og hjó strax
eftir því hvað dagskrá barnatímans
var leiðinleg hjá Ríkissjónvarpinu.
Kannaðist ég ekki við helminginn
af teiknimyndunum en var þó feginn
að Pósturinn Páll og Bangsímon
eru enn til staðar. Þar að auki hefur

MÁNUDAGUR

SJÓNVARPIÐ

07.00 Pepsí deildin 2009 Útsending frá

Kalli litli Kanína og vinir, Ævintýri Juniper Lee

leik í Pepsí-deild karla.

sending frá leik Þjóðverja og Norðmanna á
Evrópumóti landsliða sem fram fer í Finnlandi.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (4:25)
10.00 Doctors (5:25)
10.30 Eldsnöggt með Jóa Fel (7:10)
11.05 60 mínútur
11.50 Wildfire (8:13) Önnur þáttaröð-

17.10 Pepsí deildin 2009 Útsending frá

sending frá leik Íslendinga og Frakka á Evrópumóti landsliða sem fram fer í Finnlandi.

19.00
19.30
19.35
20.20

Fréttir
Veðurfréttir
Kastljós

▼

Breska konungsfjölskyldan (5:6) (Monarchy - The Royal Family at
Work) Heimildamyndaflokkur um bresku
konungsfjölskylduna og opinber störf hennar.

19:20

Kitchen Nightmares

SKJÁREINN

21.15 Glæpahneigð (49:65) (Criminal
Minds) Bandarísk þáttaröð um sérsveit lögreglumanna sem hefur þann starfa að rýna
í persónuleika hættulegra glæpamanna til
þess að reyna að sjá fyrir og koma í veg
fyrir frekari illvirki þeirra.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 EM-kvöld Fjallað um leiki dagsins
á EM kvenna sem fram fer í Finnlandi.

19.45

Two and a Half Men

STÖÐ 2

22.50 Íslenski boltinn Sýnd verða
mörkin úr síðustu leikjum á Íslandsmótinu
í fótbolta.
23.35 Fé og freistingar (14:23) (Dirty
Sexy Money 2) (e)

00.20 Kastljós (e)
01.00 Dagskrárlok

21.15

08.00 No Reservations
10.00 Beethoven‘s 2nd
12.00 Oprah Winfrey Presents. Mitch

Glæpahneigð

SJÓNVARPIÐ

Albom‘s For One More Day

Back To You

STÖÐ 2 EXTRA

12.35 Nágrannar
13.00 You, Me and Dupree Rómantísk
gamanmynd með Owen Wilson, Kate Hudson og Matt Dillon í aðalhlutverkum.

15.10 ET Weekend
15.55 Barnaefni: Njósnaraskólinn, Galdrastelpurnar, Ævintýri Juniper Lee

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 Friends (16:24) Joey ræður ekki
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 (7:24)
20.10 So You Think You Can Dance
(20:23) Aldrei fyrr hafa jafn margir hæfileikaríkir dansarar skráð sig. Þessari miklu þátttöku
fylgir óhjákvæmilega að þátttakendur hafa
aldrei verið skrautlegri.

21.35 So You Think You Can Dance
(21:23)

22.25 The Best Years (8:13)
23.10 John From Cincinnati (1:10) Fersk

Albom‘s For One More Day

22.00 Primer
00.00 Sin City
02.00 Krámpack
04.00 Primer
06.00 Rent

01.45 Bones (24:26)
02.30 You, Me and Dupree
04.15 The Best Years (8:13)
05.00 The Simpsons
05.25 Fréttir og Ísland í dag

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.50 Monitor (6:8) (e)
17.20 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem

þáttur þar sem Magnús Gylfason og Tómas
Ingi Tómasson fara yfir alla leiki umferðinnar
ásamt íþróttafréttamönnum Stöðvar 2 Sport.

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

20.00 Barcelona - Atl. Bilbao Útsend-

18.05 America’s Funniest Home Videos (16:48) (e)

ing frá leik Barcelona og Atl. Bilbao í Supercopa.

21.40 Eiður Smári Guðjohnsen Sjöundi
þátturinn af tíu í þessari mögnuðu þáttaröð um tíu bestu knattspyrnumenn Íslandssögunnar. Í þessum þætti verður Eiður Smári
Guðjohnsen tekinn fyrir og hans mögnuðu
afrek skoðuð.

22.25 F1: Við endamarkið Keppni helgarinnar krufin til mergjar. Gunnlaugur Rögnvaldsson og sérfræðingar skoða keppnina
gaumgæfilega og leiða áhorfendur í gegnum
allan sannleikann.
22.55 Meistaradeild Evrópu. Panathinaikos - Atl. Madrid Útsending frá leik í
3. umferð Meistaradeildar Evrópu.

við sig lengur og játar tilfinningar sínar í garð
Rachel fyrir Ross.

og áhugaverð þáttaröð frá HBO. Yost-fjölskyldan er ein þeirra sem lifir fyrir stærstu
og svakalegustu öldurnar. En þessi fjölskylda
hefur í raun verið í öldudal um langa hríð
þótt enginn vilji horfast í augu við það. Það á
eftir að breytast þegar tvær manneskjur koma
óvænt inn í líf þeirra.

14.00 School for Scoundrels
16.00 No Reservations
18.00 Beethoven‘s 2nd
20.00 Oprah Winfrey Presents: Mitch

21.40

in um vandræðastúlkuna Kris sem send er
nauðug í sveit.

leik í Pepsí-deild karla.

19.00 Pepsímörkin 2009 Magnaður

18.30 Robin Hood (10:13) (e).
19.20 Kitchen Nightmares (1:13)
21.00 Bachelorette (7:12)
22.30 Home James (8:10) Skemmti-

leg þáttaröð um fyrirtæki í Los Angeles
sem býður óvenjulega þjónustu. 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. Einkabílstjórarnir eru skrautlegir og farþegarnir ennþá skrautlegri, hvort
sem það eru rokkstjörnur, leikarar, leikstjórar eða fólk sem er með stóra draumu um
að slá í gegn.

23.00 Murder (8:10) Bandarísk raunveruleikasería 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.

07.00 Enska úrvalsdeildin: Fulham Chelsea Útsending frá leik Fulham og Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.
16.05 Enska úrvalsdeildin: Man. City
- Wolves Útsending frá leik Man. City og
Wolves í ensku úrvalsdeildinni.
17.45 Premier League Review
2009/10 Rennt yfir leiki helgarinnar í ensku
úrvalsdeildinni og allt það helsta úr leikjunum skoðað gaumgæfilega.

18.50 Enska úrvalsdeildin: Liverpool - Aston Villa Bein útsending frá leik
Liverpool og Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni.

▼

STÖÐ 2 SPORT 2

SKJÁREINN

07.00 Barnaefni: Áfram Diego, áfram!,

▼

beint

Liverpool - Aston Villa -

STÖÐ 2

13.30 Út og suður (e)
14.00 EM kvenna í fótbolta Bein út-

16.05 Táknmálsfréttir
16.15 EM-stofan
17.00 EM kvenna í fótbolta Bein út-

18.50

RÚV hafið að sýna Einu sinni var, sem voru mínar uppáhaldsteiknimyndir þegar ég var barn, um miðjan 10. áratug síðustu
aldar. Flestar hinna teiknimyndanna hafa undarleg nöfn
á borð við „Geirharður Bojng Bojng“ og „Gló magnaða“. Aðeins nöfnin lofa ekki góðu.
Því skora ég á RÚV að sýna gömlu,
góðu teiknimyndirnar sem börn
nútímans eru að missa af. Ef ekki fyrir
þær sakir þá fyrir nostalgíu ungmenna
um tvítugt. Þar bæri helst að nefna
Lísu í Undralandi, Mozart-sveitina, Arthúr
konung og riddara réttlætisins, Essin þrjú,
Dagbókina hans Dodda (sem hét Dúi þegar
Stöð 2 keypti þættina), Turtles og Sögur úr
Andabæ. Ekki má gleyma Múmínálfunum, sem
ekki aðeins höfðu skemmtanagildi heldur lærði
maður svo margt af Múmínpabbanum.

▼

Gordon Ramsey er stjórnandi þáttarins
Kitchen Nightmares
sem sýndur er á
Skjáeinum kl. 19.20

21.00 Premier League Review
2009/10 Rennt yfir leiki helgarinnar í ensku
úrvalsdeildinni og allt það helsta úr leikjunum skoðað gaumgæfilega.

22.00 Coca Cola-mörkin 2009/2010
Sýnt frá öllum leikjunum í Coca-Cola deildinni. Öll flottustu mörkin og tilþrifin á einum
stað.

22.30 Enska úrvalsdeildin: Liverpool
- Aston Villa Útsending frá leik Liverpool
og Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni.

23.50 Penn & Teller: Bullshit (45:59)
Skemmtilegur þáttur þar sem háðfuglarnir Penn & Teller leita sannleikans. Takmark
þeirra er að afhjúpa svikahrappa og lygalaupa með öllum tiltækum ráðum.

00.20 The Dead Zone (10:13) (e)
01.10 CSI: Miami (20:21) (e)
02.00 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 hafa umsjón með þættinum.
21.30 Í nærveru sálar Umsjón hefur Kolbrún Baldursdóttir sálfræðingur.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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VIÐ MÆLUM MEÐ

Breska konungsfjölskyldan
Sjónvarpið kl. 20.20
Heimildarmyndaflokkur í sex þáttum
um frægustu fjölskyldu heimsins
og opinber störf hennar heima og
erlendis. Elísabetu drottningu er
meðal annars fylgt í opinberar heimsóknir og almennt leitast við að svara
spurningunni um hvað kóngafólkið
gerir og hvernig er að upplifa allt
tilstandið frá sjónarhóli starfsfólksins.

STÖÐ 2 KL. 20.10
So You Think You Can Dance
Sex dansarar standa eftir í stærstu danskeppni heims, og því aðeins tvær
vikur í úrslitin. Ný pör dansa tvo dansa ásamt því að allir keppendur dansa
sólódans. Í lok kvöldsins verða tveir dansarar að halda heim. Ótrúleg tilþrif,
dramatísk dansatriði, magnaðir dansarar og kolruglaðir dómarar í kvöld í So
You Think You Can Dance.

16.45 Hollyoaks (260:260)
17.15 Doctors (1:25)
17.40 E.R. (4:22) Stöð 2 og Stöð 2 Extra
sýna eina allra vinsælustu þáttaröð síðari
ára frá upphafi. Þættirnir gerast á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem erillinn er
næstum óviðráðanlegur.

▼

18.25 Seinfeld (18:22)
18.45 Hollyoaks (260:260)
19.15 Doctors (1:25)
19.40 E.R. (4:22)
20.25 Seinfeld (18:22)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.20 Ísland í dag
21.40 Back To You (3:17)
22.05 Monk (9:16) Einkaspæjarinn og
sérvitringurinn Adrien Monk er mættur í
þessari sjöundu og bestu þáttaröð til þessa
og heldur uppteknum hætti við að aðstoða
lögregluna við lausn allra undarlegustu sakamálanna.

22.50 Numbers (6:23) Þættirnir fjalla um
tvo ólíka bræður sem sameina krafta sína við
rannsókn flókinna sakamála.
23.35 Lie to Me (10:13)
00.20 The 4400 (3:13)
01.05 Sjáðu
01.30 Fréttir Stöðvar 2
02.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.05 Only Fools and Horses 10.55 Only Fools
and Horses 11.45 Absolutely Fabulous 12.15
Absolutely Fabulous 12.45 Only Fools and Horses
13.35 The Weakest Link 14.20 The Weakest Link
15.05 Only Fools and Horses 15.55 Only Fools
and Horses 16.45 EastEnders 17.15 The Weakest
Link 18.00 My Hero 18.30 Extras 19.00 Coupling
19.30 Blackadder the Third 20.00 Torchwood
20.50 Coupling 21.20 Blackadder the Third
21.50 EastEnders 22.20 The Weakest Link 23.05
Torchwood 23.55 Coupling

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Historien
om Norges polarområder 11.05 Aftenshowet
11.35 OBS 11.40 Zanzibar - drømmen om paradiset 12.00 Det lille hus på prærien 12.50 Nyheder
på tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr
13.10 Boogie Mix 14.00 Skråplan 14.30 Braceface
14.55 Den lyserøde panter 15.00 Troldspejlet
15.15 Robotboy 15.30 Pippi Langstrømpe 16.00
Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport 17.00
Aftenshowet med Vejret 17.30 Gør det selv 18.00
Verdens værste naturkatastrofer 19.00 TV Avisen
19.25 Horisont 19.50 SportNyt 20.00 Et felthospital i Bagdad 21.05 Bag tremmer 21.55 OBS 22.00
Eureka 22.40 Seinfeld

10.00 NRK nyheter 10.10 Med hjartet på rette
staden 11.00 NRK nyheter 11.05 Par i hjerter
11.55 Mine dager 12.00 NRK nyheter 12.05
Program ikke fastsatt 12.30 Andre avenyen 13.00
NRK nyheter 13.10 Sjukehuset i Aidensfield 14.00
NRK nyheter 14.10 Dynastiet 15.00 NRK nyheter
15.10 Oddasat - nyheter på samisk 15.25 Tid for
tegn 15.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 15.55
Nyheter på tegnspråk 16.00 Små Einsteins 16.25
Vennene på Solflekken 16.40 Distriktsnyheter
17.00 Dagsrevyen 17.30 Puls 17.55 Velg! 09
18.50 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30
The Street 20.30 Donna Bacalao - historien om
en opera 21.00 Kveldsnytt 21.15 Derrick 22.15
Kjærlighetens sommer 23.10 Kulturnytt 23.20
Sport Jukeboks

SVT 1
10.05 Sportspegeln 10.35 Solens mat 12.25 Lågor
i dunklet 14.00 Rapport 14.05 Gomorron Sverige
14.55 Systrarna mot strömmen 15.25 Att vara
adoptivbarn 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport med
A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15 Min
älskade, tokiga mamma 16.40 Klokast i klassen
16.55 Anslagstavlan 17.00 Kulturnyheterna 17.15
Regionala nyheter 17.30 Rapport med A-ekonomi
18.00 Himmelblå 18.45 Avdragsgilla Karin 19.00
En brusande färd 20.00 Necrobusiness 20.45
Kulturnyheterna 21.00 Puls på Sverige 22.00 Jag
älskar mig! 23.00 Sändningar från SVT24

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.38
06.50
07.03
07.30
08.11
08.30
09.05
09.45
10.13
11.03
12.02
12.20
13.00
14.03
15.03
FM
FM
FM
FM
FM

Morgunfrúin
Bæn
Morgunfrúin - heldur áfram
Fréttayfirlit
Morgunstund með KK
Fréttayfirlit
Okkar á milli
Morgunleikfimi
Stefnumót
Samfélagið í nærmynd
Hádegisútvarp
Hádegisfréttir
Vítt og breitt
„Þar sem Haydn er, gerist ekkert illt”
Útvarpssagan: Nafnabókin

88,5
95,7
97,7
90,1
105,5

XA-Radíó
FM957
X-ið
Rás 2
Útvarp Boðun

FM
FM
FM
FM

90,9
96,3
98,9
102,2

15.25
16.00
16.13
17.03
18.00
18.16
19.00
20.00
20.30
21.10
22.12
22.15
22.45
23.20
00.07

Fólk og fræði
Síðdegisfréttir
Hlaupanótan
Víðsjá
Kvöldfréttir
Spegillinn
Endurómur úr Evrópu
Leynifélagið
Kvika
Framtíð lýðræðis
Orð kvöldsins
Kvöldsagan: Syndin er lævís og lipur
Bláar nótur í bland
Lostafulli listræninginn
Næturtónar

Gullbylgjan
FM Suðurland
Bylgjan
Útvarp Latibær

FM
FM
FM
FM

93,5
96,7
99,4
102,9

Rás 1
Létt Bylgjan
Útvarp Saga
Lindin
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HVAÐ SEGIR MAMMA?
„Gaman
fyrir
hann að
fá útrás
í þessu
sem hann
langaði
til, þetta
er ákveðin reynsla
líka.
Hann hefur sýnt þessu áhuga
frá því að hann var krakki.
Grímurnar og trúðurinn komu
seinna þegar hann fór að vera í
leikhúsunum í Reykjavík og vildi
skoða eitthvað meira.“
Dorothea Emilsdóttir leikskólakennari
um trúðslæti sonar síns, Benedikts Karls
Gröndal, en hann lauk nýlega námi í The
Commedia School í Danmörku.
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LÁRÉTT
2. gleðimerki, 6. frá, 8. þróttur, 9.
nögl, 11. voði, 12. glæsibíll, 14. gleði,
16. í röð, 17. af, 18. drulla, 20. gangflötur, 21. könnun.
LÓÐRÉTT
1. hyski, 3. guð, 4. stormur, 5. slagbrandur, 7. hraðstreymi, 10. skelfing,
13. gifti, 15. mylsna, 16. þunnur vökvi,
19. holskrúfa.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. bros, 6. af, 8. afl, 9. kló,
11. vá, 12. kaggi, 14. unaðs, 16. lm, 17.
frá, 18. aur, 20. il, 21. próf.
LÓÐRÉTT: 1. pakk, 3. ra, 4. ofviðri, 5.
slá, 7. flaumur, 10. ógn, 13. gaf, 15.
sáld, 16. lap, 19. ró.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1 Hænsnaleður.
2 Tólf og hálfur milljarður króna.
3 Vilhjálm Vilhjálmsson lögmann.
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Sömdu tékkneskt þjóðlag fyrir bjórauglýsingu
Tónlistarmaðurinn Þórhallur Skúlason,
gítarleikarinn Kristinn Árnason og fiðluleikarinn Hjörleifur Valsson sömdu í sameiningu lag fyrir tékkneska bjórframleiðandann Baltika. Lagið var samið fyrir
auglýsingu á bjórtegundinni Zatecky GUS
og verður hún sýnd í Tékklandi og Rússlandi næstu tvö árin.
„Ég fékk verkefnið í gegnum framleiðslufyrirtæki í Moskvu sem ég hef unnið fyrir
áður. Ég var beðinn um að semja tékkneskt
þjóðlag fyrir auglýsinguna, sem er eiginlega út í hött, að rússneskt fyrirtæki biðji
Íslending um að semja tékkneskt þjóðlag.
En ég náði að koma þessu í gegn með aðstoð
Kidda Árna og Hjörleifs, sem stundaði einmitt fiðlunám í Prag og var því besti maðurinn í verkefnið,“ segir Þórhallur.
Að sögn Þórhalls var tónlistin unnin að
mestu í gegnum netið þar sem Hjörleifur

var staddur úti á landi á þeim tíma. „Hjörleifur var í fríi á Húsavík en samþykkti þó
að vinna verkið með okkur. Hann fór og
fann stað á Húsavík þar sem hann gat tekið
upp fiðluleikinn sem hann svo sendi mér
í gegnum tölvuna og svona gekk þetta á
milli okkar þar til verkinu var lokið,“ segir
Þórhallur sem er ánægður með útkomuna.
„Auglýsingin er fín, kannski svolítið sveitó.
Ég vil þó koma fram þeirri ósk minni að
Vínbúðin taki nú upp á því að flytja inn Zatecky GUS-bjórinn fyrir mig til að smakka.“
Áhugasamir geta skoðað umrædda auglýsingu á vefsíðunni www.youtube.com undir
heitinu Zatecky GUS.
- sm

GÓÐ SAMVINNA Þórhallur, Kristinn og Hjörleifur unnu

verkið að mestu í gegnum tölvupósta sín á milli.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

RAGNHILDUR ZOËGA: HEFUR FYLGST LENGI MEÐ SIGRÍÐI THORLACIUS

Framleiddi plötu í tilefni
stórafmælis foreldra sinna
„Ég er búin að fylgjast með Sigríði
Thorlacius í nokkur ár og langaði
að gera eitthvað skemmtilegt með
henni,“ segir Ragnhildur Zoëga,
verkefnastjóri Alþjóðaskrifstofu
háskólastigsins.
Hún gerði sér lítið fyrir og fékk
Sigríði, söngkonu Hjaltalíns, og
hljómsveitina Heiðurspilta til að
taka upp plötu með lögum Jóns
Múla Árnasonar í tilefni stórafmælis foreldra sinna, Sigríðar
og Geirs Zoëga. Tveir af meðlimum Heiðurspilta eru þeir Sigurður
Guðmundsson úr Hjálmum og
Guðmundur Óskar Guðmundsson
úr Hjaltalín og því ljóst að engir
aukvisar eru þar á ferðinni.
„Pabbi er mikill djassgeggjari
og er hrifinn af Jóni Múla. Því
vaknaði hugmyndin að gera eitthvað skemmtilegt með þeim,“
segir Ragnhildur, sem þekkir Sigríði í gegnum dóttur sína. Einnig hefur hún fengið Sigríði til að
syngja fyrir erlenda gesti á ráðstefnum sem tengjast starfi hennar.
Foreldrar Ragnhildar fengu
fyrstu eintökin af plötunni afhent
á áttræðisafmæli pabba hennar
síðastliðinn fimmtudag og að sjálfsögðu tóku Sigríður og Heiðurspiltarnir lagið við góðar undirtektir. Foreldrarnir, sem höfðu
ekki hugmynd um verkefnið, voru
himinlifandi. Sömuleiðis þótti
þeim gaman að sjá gamlar partímyndir af sjálfum sér frá sjötta
áratugnum framan á plötunni.
„Ég var svolítið smeyk um að þau
yrðu ekki glöð en svo var þetta
bara mjög skemmtilegt,“ segir
Ragnhildur. Platan sjálf kemur í
búðir 9. september, sem er einmitt
75 ára afmælisdagur móður hennar. Þá verða haldnir útgáfutónleikar í Austurbæ.
Ragnhildur kostaði sjálf gerð

FRÉTTIR AF FÓLKI
Kvikmyndagerðarfólkið
frá Tollywood, sem svo
er nefnt eftir hinni indversku mállýsku Telegud
og Fréttablaðið hefur
greint frá, kom til
borgarinnar í gær
eftir langa veru
á landsbyggðinni.
Kvikmyndagerðarfólkið hefur unað
sér vel hér á landi en eyddi sunnudeginum í að taka upp efni við
Bláa lónið og í hrauninu þar í kring.
Elísabet Agnarsdóttir hjá Jöklum
ehf. og Grétar Örvarsson hljóta
að hlæja í laumi því ekkert hinna
stóru framleiðslufyrirtækja á Íslandi
vildi taka Indverjana að sér en nú
streyma þeir til landsins.
Raunasaga Ragnheiðar
Elínar Clausen á Facebook hefur vakið þó
nokkra athygli enda
eru ófáir Íslendingar
inni á þessum
samskiptavef og
hafa haft gagn
og gaman af.
En ekki Ragnheiður því henni
hefur verið hent út tvívegis, án
þess að hafa hugmynd um af
hverju. Meðal þeirra sem tjá sig
um málið er kóngurinn sjálfur,
Bubbi Morthens, en hann spyr á
Facebook-síðu sinni: „Hvernig fara
menn að því að finna út að Ragnheiður Clausen geti verið varasöm,
ég spyr eða væri kanski einhver á
Fésinu til í að útskýra þetta?“

SUNGU Í
AFMÆLINU
Ragnhildur Zoega
framleiddi plötu Sigríðar
Thorlacius og Heiðurspilta
og gaf foreldrum sínum í
afmælisgjöf.

plötunnar á vegum fyrirtækis
síns Skrjóða, en útgáfufyrirtækið
Borgin annast dreifingu. Allur
ágóði rennur til góðgerðarmála.

„Þetta er mitt fyrsta verkefni.
Það er mjög skemmtilegt að vinna
með svona frábærum listamönnum,“ segir hún. freyr@frettabladid.is

Og Egill Helgason lýsir því yfir á
bloggi sínu að hann sé tiltölulega
ánægður með Menningarnótt.
Allavega fram til klukkan tíu um
kvöldið en þá gerist eitthvað með
hina íslensku þjóð sem sé henni
til vansa. Þannig hafi Egill vaknað
á sunnudagsmorguninn og séð
úti í garðinum hjá sér að þar var
jakki, tómur sígarettupakki og
kókdós auk þess sem
einhverjum virtist
hafa orðið bumbult
á meðan hann
gekk um garð
Egils í miðbæ
Reykjavíkur.
- fgg

Íslendingur farðar fyrir úlfamynd
Íslenska förðunarmeistaranum, Stefáni Jörgen, brá
heldur betur í brún þegar hringt var í hann fyrir
nokkru og hann beðinn um að koma til starfa við
Hollywood-kvikmyndina The Wolf Man. Sá sem
bað sérstaklega um Stefán heitir Rick Baker og er
einn sá allra besti í þessum bransa, hefur hlotið ótal
verðlaun í kvikmyndabransanum, meðal annars sex
Óskarsverðlaun. Baker er því hálfgerð hetja í förðunarbransanum hvað kvikmyndir varðar.
Stefán viðurkennir að hann hafi fyrst haldið að
símtalið væri eitthvert djók en kona frá Pinewoodmyndverinu í Beckingham-skíri var hinu megin á
línunni. „Ég var bara spurður hvort ég væri laus
í vinnu, Baker hefði beðið sitt fólk um að athuga
hvort ég væri til,“ segir Stefán sem var nývaknaður
þegar kallið barst og var því ekki viss um hvort
hann væri að dreyma eður ei. Svo reyndist ekki
vera og förðunarmeistarinn hélt utan til Englands.
Hann upplýsir þó fljótlega að hann hafi ekki hitt
neina af þeim stórstjörnum sem leika í The Wolf
Man en meðal þeirra eru Óskarsverðlaunahafarnir
Benicio Del Toro og Anthony Hopkins auk barnabarns Charlie Chaplin, Geraldine Chaplin. „Nei,
nei, það gerði heldur ekkert til, þetta var bara
fyrst og fremst skemmtilegt en um leið ákaflega
stressandi. Það er svolítið stress við svona stórar

ENGAR STÓRSTJÖRNUR Í STÓLNUM Stefán Jörgen hitti hvorki
Benicio Del Toro né Anthony Hopkins, sem leika í The Wolf
Man, en var hluti af förðunarliði myndarinnar í Englandi.

myndir,“ segir Stefán en hann hefur þó áður fengið
að bragða á Hollwyood-stórmyndum því Stefán var
hluti af förðunarliði Flags of our Fathers og Letters
from Iwo Jima sem Clint Eastwood tók upp hér á
landi. Stefán hefur engu að síður ekki hugmynd um
hvort hann muni endurtaka þetta í bráð. „Kannski,
kannski ekki. Það kemur bara í ljós.“
- fgg

Söngleikurinn sem Íslendingar elska!
Miðasala í fullum gangi á sýningar haustsins
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Tryggðu þér miða í
ánudag.
Miðasalan opnar á m
leikhússins::
Áskriftarkort Borgar
8.900 kr.
4 sýningar á aðeins

Fös 4/9
Lau 5/9

kl. 19
kl. 19

UPPSELT
UPPSELT

Sun 6/9
Mið 9/9

kl. 19
kl. 20

Páll Baldvin Baldvinsson, Fréttablaðið
P

„Eintóm yndislegheit“
„E
Jón Viðar Jónsson, DV
Jó

„B
„Borgarleikhúsið
er með stórsýningu í höndunum,
ve
vel heppnaða, skemmtilega og afar vel unna“
Ingibjörg Þórisdóttir, Morgunblaðið
Ing

„Þakið ætlaði að rifna af Borgarleikhúsinu“
„Þa
Björn Ingi Hrafnsson, pressan.is
Bjö

Örfá sæti
UPPSELT

Fim 10/9 kl. 19
Fös 11/9 kl. 19

Örfá sæti
Örfá sæti

Sett upp í samstarfi við

Miðasala er í síma 568 8000
og á borgarleikhus.is

Fös 18/9 kl. 19
Lau 19/9 kl. 19

UPPSELT
Örfá sæti

Sun20/9 kl. 14
Lau26/9 kl. 14

þér
Tryggðu ax
r
miða st

UPPSELT
UPPSELT

- Lifið heil

Opið 07 til 01
Lyfja Lágmúla
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BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Lykillinn að
farsælli framtíð

Þ

ótt nóg séu tilefnin til klökkva,
þá er fyrsti skóladagur lítils barns einkar upplagður fyrir
væmnu gleðitárin. Bæði auðvitað
vegna þess að litli unginn hennar mömmu sinnar er að stíga
fyrstu skrefin á eigin spýtur en
líka vegna þess að þá sér fyrir
endann á bleika tímabilinu. Þessum álögum sem leggjast á meirihluta leikskólastúlkna með dyggri
aðstoð þeirra eigin foreldra uns
tæpast fersentimetri af innihaldi
fataskápsins er í öðrum lit. Skólastúlkan tilvonandi vill nú skyndilega aðgreina sig frá hinni bleiku
frumbernsku, fjölbreytnin er í
augsýn.

Sumar 2009

Sjóðheit
Evrópa!

FJÖLDAFRAMLEIÐSLA á fagurbleikum prinsessum er auðvitað
hjalli sem við munum vonandi
einhvern tíma komast yfir, sú tilhneiging að hnoða dætur okkar í
mót sem einkum eiga að sýna hvað
þær eru sætar, þægar og góðar.
Þó er í menningunni vissulega
svigrúm fyrir hinar svokölluðu
strákastelpur en alls ekki fyrir
stelpustráka. Smádrengur í bleikum knipplingakjól yrði grýttur af
hópnum og samstundis sendur til
sálfræðings. Strákar eiga nefnilega helst að vilja bara vera ofurhetjur, það væri óeðlilegt fyrir
töffara að vilja frekar vera óvirk
undirmálsdúlla.

DÁLÍTIÐ

ergelsi yfir svona
smotteríi minnir á hversu vel við
erum þrátt fyrir allt stödd á vegi
jafnréttis. Reyndar hefur mér oft
dottið í hug að smæð þjóðarinnar,
góð menntun og landfræðileg einangrun gæti hjálpað okkur til að
verða fyrirmyndarríki á ýmsum
sviðum, þar á meðal í jafnréttismálum. Gætum orðið svona „best í
heimi“ og átt í alvörunni innistæðu
fyrir þeirri fullyrðingu. Til þess
þurfum við að æfa okkur betur í
eigin hugsunarhætti og uppfæra
verðmætamat á kvenlegum gildum. Því eins og hjálparstofnanir
víða um heim hafa uppgötvað, þá
eru konur hin vannýtta auðlind og
lykillinn að lausnum stóru vandamála veraldarinnar. Nú þegar við
höfum tækifæri til að velja þjóðfélag framtíðarinnar er mikilvægt
að muna að það sem við fáum verður ekki sjálfkrafa betra en það
sem hrundi.

EN ÞAÐ er ekki tilefni til annars
en bjartsýni. Ekki þegar fylgst er
með kotroskinni stelpu með ljósar
krullur raða vandlega í nýja pennaveskið og telja dagana fram til
skólasetningar. Full sjálfstrausts
og tilhlökkunar, með – þrátt fyrir
allt – fagurbleika skólatösku.

GÓÐAN DAG!
Í dag er mánudagurinn 24.
ágúst 2009, 236. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

5.47
5.23

Hádegi

Sólarlag

13.30
13.14

21.11
21.04

Heimild: Almanak Háskólans

Haust &
vetur
2009 - 2010

Berlín
B
London
Lo
Kaupmannahöfn
Kaupm
Friedrichshafen
Alicante
Varsjá

Framlengdu sumarið
Enn er frábært veður í Evrópu og um að gera að skella sér út með
Iceland Express. Það er engin ástæða til að setja á sig lambhúshettuna
alveg strax, bókaðu sól og blíðu í Evrópu á www.icelandexpress.is!

Dior Kiss gloss fást í vélum
Iceland Express.
Nánar á www.aallravorum.is

með ánægju

