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VEÐRIÐ Í DAG

EDDA MARÍA BALDVINSDÓTTIR

Á forláta kistil sem
hún erfði eftir afa sinn
• heimili

           Í MIÐJU BLAÐSINS

Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

„Þessi kistill er ættargripur og má ætla að hann hafi verið smíðaður í kringum 1880,“ segir Edd MBald i

„Langafi geymdi síðan brennivíog skro í ki l

Geymdi brennivín og skro
Edda María Baldvinsdóttir á forláta kistil sem langafi hennar keypti á uppboði árið 1910. Kistill þessi 

hefur í gegnum tíðina geymt allt frá brennivíni og skroi til nótnabóka og málningarpensla.

GAMALDAGS GLERHURÐARHÚNAR  geta virkað 
skemmtilega í eldhúsinu eða baðherberginu sem handklæða-
hengi. Svo getur líka verið fallegt að blanda saman mismun-
andi húnum sem oft má finna á flóamörkuðum.

Edda María Baldvinsdóttir tyllir sér á kistilinn sem hefur tilheyrt ættinni í um hundrað ár.
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VIKTOR ARNAR INGÓLFSSON

Hefur selt 150 þúsund 
bækur í Þýskalandi
Ný bók væntanleg í vikunni

FÓLK 30

Með bjartsýni 
að leiðarljósi
Ágústa og Hildur 
Hilmarsdætur 
stofnuðu Kraft 
fyrir tíu árum.

TÍMAMÓT 16

Núna er ég tré
Þóra Björk Þórðar-

dóttir gerir tónlist 
á eigin forsend-

um.
FÓLK 22

HÆG BREYTILEG ÁTT   Í dag 
verður breytileg átt á landinu. 
Hætt við lítilsháttar vætu NA-lands 
fyrri partinn. Hiti verður á bilinu 
1-8 stig, hlýjast sunnanlands.

VEÐUR 4
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LÖGREGLUMÁL Fimm ára stúlka 
liggur þungt haldin á Landspít-
alanum eftir lífshættulega árás. 
Lögregla handtók um miðjan dag í 
gær 22 ára gamla konu í Keflavík, 
sem grunuð er um að hafa stungið 
stúlkuna með eggvopni.

Stúlkan hlaut djúpt sár á brjóst-
kassa, skammt frá hjartanu. Hún 
var flutt á Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja, og þaðan á Landspít-
alann. Stungan var að mati læknis 
á gjörgæslu Landspítalans lífs-
hættuleg, en stúlkan var ekki talin 
í lífshættu í gærkvöldi. Hún gisti á 
gjörgæslu í nótt.

Lögreglan á Suðurnesjum vildi 
í gær ekki upplýsa um tildrög 
árásar innar, né um tengsl hinnar 
handteknu við stúlkuna eða for-
eldra hennar. Von er á tilkynningu 
frá lögreglu í dag.

Fram kom á Vísi í gærkvöldi 
að grunur léki á að konan hefði 
verið að hefna sín á foreldrum 
litlu stúlkunnar. Heimildir Vísis 
herma að foreldrar stúlkunnar 
hafi gefið skýrslu hjá lögreglu þar 
sem meint árásarkona var bendluð 
við skemmdarverk á mótorhjóli.

„Þetta er áfall fyrir samfélagið 
allt,“ segir sr. Skúli S. Ólafsson, 
sóknarprestur í Keflavíkurkirkju. 
„Það eru allir slegnir yfir þessu.“

Skúli segist ekki hafa komið að 
málinu, en augljóst sé að gerandinn 
hljóti að vera manneskja sem eigi 
við andleg vandamál að stríða.

Svo virðist sem húsið hafi verið 
undir eftirliti lögreglunnar í Kefla-
vík nokkurn tíma. Sjónarvottar 
segja að hópur lögreglumanna 

hafi farið þangað inn fyrir nokkr-
um dögum og borið út úr því hluti 
sem líktust hassplöntum. 

Bæjarbúi sem Fréttablaðið 
ræddi við sagði húsið þekkt í 
Keflavík. Annar sagði íbúa þess 
ekki bestu nágrannana. Læti hefðu 
fylgt húsinu, bæði frá tónlist og 
mótorhjólum.

Hjördís Árnadóttir, félagsmála-
stjóri Reykjanesbæjar, segir að 
málið sé ekki barnaverndarmál, 
og sé alfarið í höndum lögreglu. 

„Við munum skoða hvort við 
getum komið inn með stuðning 
við fjölskylduna sem varð fyrir 
þessu,“ segir Hjördís. Ekkert bendi 
til vanrækslu á barninu heldur sé 
um sakamál að ræða sem rannsak-
að verði af lögreglu.

Fjórir lögreglumenn frá tækni-
deild voru að störfum í húsinu 
þegar blaðamann Fréttablaðsins 
bar að garði. Mynduðu þeir húsið 
að innan sem utan og fínkembdu 
vettvang glæpsins. 

Að sögn nágranna hefur maður 
sem býr í húsinu verið meðlimur 
vélhjólasamtakanna Fáfnis. Sam-
tökin breyttu nýverið um nafn og 
tengjast nú vélhjólasamtökunum 
Hells Angels. Samkvæmt nágrann-
anum kom maðurinn að húsinu um 
tvöleytið í gær þegar lögreglan 
var þar að störfum en fékk ekki 
að fara inn.

Á bréfalúgu á húsinu þar sem 
árásin átti sér stað eru límmiðar 
þar sem fólk er hvatt til að styðja 
vélhjólasamtökin Hells Angels og 
MC Norway.

 - bj, fb

Keflvíkingar 
slegnir eftir 
ofbeldisglæp
Lögregla í Reykjanesbæ handtók í gær 22 ára gamla 
konu sem grunuð er um að hafa stungið fimm ára 
stúlku í brjóstið með eggvopni. Húsið þar sem árásin 
átti sér stað er merkt Hells Angels-samtökunum.

Blikar í Meistaradeild
Breiðablik tryggði 

sér í gær 
þátttökurétt í 
Meistaradeild 

Evrópu á næstu 
leiktíð.

ÍÞRÓTTIR 26

Samkeppni 
á samdráttartímum
„Virk og heilbrigð samkeppni 
er nauðsynleg forsenda þess 
að íslenskt efnahagslíf geti náð 
vopnum sínum á ný,“ skrifar Gylfi 
Magnússon.

Í DAG 14

HEIMILI STÚLKUNNAR Tæknideild lögreglu fór vandlega yfir vettvang árásarinnar í 
gær. Litla stúlkan var ekki talin í lífshættu í gærkvöldi en hún liggur á gjörgæsludeild 
Landspítalans.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

EFNAHAGSMÁL Höfuðstóll verð-
tryggðra lána verður áfram verð-
tryggður, en afborganir tengdar 
launavísitölu, samkvæmt kynningu 
á tillögum félagsmálaráðherra hjá 
Hagsmunasamtökum heimila í 
gær.

Friðrik Ó. Friðriksson, stjórnar-
maður í samtökunum, staðfestir 
þetta en segir of snemmt að úttala 
sig um tillögurnar enn.

„Okkur sýnist að þetta sé skref 
í rétta átt en grunar að töluvert 
kunni að vanta í viðbót upp á,“ segir 
hann. 

Meðal tillagna Árna Páls Árna-
sonar félagsmálaráðherra er að 
færa greiðslubyrði aftur til maí-
mánaðar 2008. Þetta gæti gerst 
strax 1. nóvember, með tilheyrandi 
lægri afborgunum.

Áður hefur verið fjallað um 

tengingu lána við launavísitölu í 
blaðinu, eftir að Joseph Stiglitz hag-
fræðingur reifaði hana á dögunum.

Þá sagði Jón Bjarki Bentsson hag-
fræðingur að þessi leið gæti haft 
ýmsa ókosti í för. Hann benti meðal 
annars á að launavísitala hefði 
hækkað um 29 prósent umfram vísi-
tölu neysluverðs síðan 1991. 

Ekki náðist í félagsmálaráðherra 
í gærkvöldi.  - kóþ

Hagsmunasamtök heimilanna segja tillögur félagsmálaráðherra skref í rétta átt:

Höfuðstóll áfram verðtryggður
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Auður Capital veitir fjárfestingaþjónustu
með áherslu á gagnsæi og áhættumeðvitund.

   Við getum séð um 
 séreignarsparnaðinn þinn

Velkomin á opna kynningu til okkar
mánudaginn 28. sept. kl. 17:15,
Borgartúni 29, 3. hæð.

Auður fyrir þig

Eignastýring - Fjárfestingar - Fyrirtækjaráðgjöf -  Séreignarsparnaðurnars ððurnana spsp rðunarspapar ðnaðaðaðeigneignSéSér

audur.is - 585 6500

PERSÓNUVERND Réttarfarsnefnd 
mun skoða hvort breyta eigi lögum 
til að taka á ólöglegri birtingu per-
sónuupplýsinga á netinu í kjölfar 
ábendinga Persónuverndar, segir 
Ragna Árnadóttir dómsmála-
ráðherra.

„Þetta er áhugaverð ábending og 
brýnt að taka þetta upp. Það veit 
það hver sem hefur farið inn á 
síður eins og ringulreid.is. Ég hef 
fengið til mín foreldra sem voru 
örvilnaðir vegna þess að úrræði 
vantar til að stöðva birtingu á net-
inu,“ segir Ragna.

Sigrún Jóhannesdóttir, forstjóri 
Persónuverndar, sendi dómsmála-
ráðherra bréf á dögunum þar sem 
lagt var til að dómstólar fengju 
völd til að loka fyrir aðgengi 
íslenskra netnotenda að síðum sem 
brjóta gegn persónuverndarsjónar-
miðum, eins og fram hefur komið í 
Fréttablaðinu.

Fjarskiptafyrirtækin ákváðu 
nýlega að loka fyrir aðgang að 
netsíðunni ringulreid.org, sem 
er vistuð erlendis en haldið úti 
af íslenskum aðilum. Þar birtust 
reglulega myndir af fáklæddum 
barnungum stúlkum og drengjum, 
og jafnvel upplýsingar á borð við 
símanúmer og netföng.

Verði hugmyndir Persónuverndar 
að veruleika getur lögregla krafist 
þess að lokað sé fyrir viðlíka síður. 
Þá munu dómstólar fjalla hratt um 
málið og ákveða hvort lokað verð-
ur fyrir síðurnar.

„Þetta er málefni sem þarf að 
taka til athugunar, og mjög gott að 
Persónuvernd vakti máls á þessu 
með þessum hætti,“ segir Ragna. 
Hún segir þá leið virðast skynsam-

lega sem Persónuvernd leggi til, og 
því rétt sé að skoða hana nánar.

Í málum af þessu tagi togast á 
tjáningarfrelsið og persónuverndar-
sjónarmið, og því eðli legt að vald 
til að grípa í taumana liggi hjá 
dómstólum, segir Ragna.

„Mannréttindin eru þannig úr 
garði gerð að einstaklingur má 
ekki beita sínum mannréttindum 
þannig að hann gangi á réttindi 
annarra. Það er ekki hægt að skýla 
sér á bak við tjáningarfrelsið 
ef augljóslega er verið að brjóta 
gegn réttindum annarra, eins og 
hefur borið við á ýmsum síðum,“ 
segir Ragna.

Persónuvernd á netinu hefur 
einnig verið til skoðunar á hinum 
Norðurlöndunum, og verður 
norræn ráðstefna um málefnið 
haldin í Reykjavík 19. nóvember 
í Háskóla Íslands.

 brjann@frettabladid.is

Skoðar hertar reglur 
til að stöðva netníð
Örvilnaðir foreldrar hafa rætt skort á úrræðum vegna netníðs við dómsmálaráð-
herra. Ráðherra segir brýnt að skoða málið. Óskar eftir áliti réttarfarsnefndar á 
hugmyndum Persónuverndar um að dómstólar geti lokað fyrir netsíður.

BRUNI Rannsókn lögreglu hefur leitt í ljós að 
bilun í rafmagni olli líklegast eldinum í Höfða 
á föstudagskvöld. Ekkert bendir til annars.

„Þetta var uppi á háaloftinu og þar var ekk-
ert annað sem gat kviknað út frá nema raf-
magn,“ segir Jón Viðar Matthíasson slökkvi-
liðsstjóri.

Hann segir að eldvarnir hússins hafi verið 
ágætar, en nú gefist tækifæri til að færa þær 
„í átt að nútímatækni“. Hann nefnir sérstak-
lega vatnsúðakerfi.

Jón Viðar gat stólað á hátt í hundrað starfs-
menn sína í björgunarstarfinu, fyrir utan 
lögreglu og borgarstarfsmenn. Slökkviliðs-
mennirnir þurftu meðal annars að kafa inn 
í reykinn, og var hitinn þá nokkur hundruð 
gráður, segir Jón Viðar.

Öryggiskerfi hússins voru yfirfarin fyrir 

stuttu og Sigurður Egilsson, sem var hús-
vörður í Höfða í nokkur ár, segir að borgin 
hafi haldið húsinu vel við að þessu leyti. 

Spurður hvort einhver vanræksla kunni að 
hafa ollið eldinum. „Þvert á móti,“ segir hann.

Fjöldi fólks hjálpaði til við björgunarstarfið 
og Sigurður, sem frétti af brunanum í fréttum, 
var einn af þeim sem drifu sig á staðinn.

Ólafur Jónsson, innkaupastjóri Reykjavíkur-
borgar, segir að björgunin og flutningar inn-
búsins hafi verið afar faglegir og undir eftir-
liti lögreglu.

„Þetta var eins og vel smurð vél. Allir list-
munir voru færðir á Kjarvalsstaði og hitt í 
kjallara í Höfðatorgi, þar sem húsgögn og 
annað var þurrkað og sett í geymslu,“ segir 
hann.

Skemmdir á húsinu séu verri en hægt er 
að sjá utan frá, helst vatnsskemmdir, en þó 
„mjög þolanlegar miðað við að það kviknaði í 
því“.  - kóþ

Ekki hægt að kenna lökum frágangi um brunann í Höfða, en þó mætti nútímavæða eldvarnirnar:

Bilun í rafmagni talin orsök eldsins

AF LITLUM NEISTA Klæðning í lofti fór víða illa út úr 
vatnsflaumnum.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

UTANRÍKISMÁL Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra 
lýsti yfir megnri óánægju með að framgangur áætlun-
ar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) fyrir Ísland hafi 
verið tengdur Icesave, í ávarpi á allsherjar þingi Sam-
einuðu þjóðanna á laugardag.

„AGS bauð Íslandi upp á áætlun til að ná stöðugleika 
á ný, og hefur sú áætlun staðist að mestu, en ég verð 
fyrir Íslands hönd að lýsa megnri óánægju vegna þess 
að ótengdar tvíhliða deilur [við Bretland og Holland] 
hafa komið í veg fyrir að áætlunin nái fram að ganga,“ 
sagði Össur í ávarpi sínu. Þjóðir heims yrðu að vinna 
saman gegn þeirri spillingu sem hefði leitt til hruns-
ins, í anda Sameinuðu þjóðanna, gera yrði út af við 
alþjóðleg skattaskjól og tryggja yrði að spákaupmenn 
fengju ekki framar að leika sér með líf almennings. 
Þá yrði að sameinast um nýtt alþjóðlegt regluverk.

„[Ísland] var fyrsta landið sem varð fórnarlamb 
græðgi og öfga íslenskra og alþjóðlegra fjárfesta sem 
misnotuðu reglur, fylgdu vafasömu vinnusiðferði, 
földu peninga í skattaskjólum og innleiddu óábyrgt 
kerfi bónusa sem hvöttu til óábyrgrar hegðunar langt 
umfram það sem heimurinn hefur séð til þessa,“ sagði 
Össur.  - bj

Utanríkisráðherra hvatti til alþjóðlegra lausna á kreppunni á allsherjarþingi SÞ:

Lýsti yfir óánægju með AGS

BREYTINGAR Alþjóðasamfélagið ætti að sameinast um nýtt 
alþjóðlegt regluverk til að koma í veg fyrir að sagan endurtaki 
sig, sagði Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra. MYND/SÞ

PERSÓNULEGT Engin úrræði eru í íslenskum lögum til að taka á ólöglegri birtingu 
persónuupplýsinga á erlendum vefsíðum, að mati Sigrúnar Jóhannesdóttur, forstjóra 
Persónuverndar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Mannréttindin eru 
þannig úr garði gerð 

að einstaklingur má ekki beita 
sínum mannréttindum þannig að 
hann gangi á réttindi annarra.

RAGNA ÁRNADÓTTIR 
DÓMSMÁLARÁÐHERRAMaðurinn sem lést í bílslysi 

í Jökulsárhlíð á föstudag hét 
Stefán Björnsson, til heimilis 
að Lónabraut 25 á Vopnafirði. 
Stefán var 68 ára að aldri og 
lætur eftir sig eiginkonu og 
uppkomin börn.

Lést í 
umferðarslysi

Steinþór, voru þetta þrettán 
Réttir?

„Hárréttir. Það gerist ekki oft en 
það kemur fyrir að tippið hjá manni 
hittir í mark.“

Steinþór Helgi Arnsteinsson, einn af 
skipuleggjendum tónleikaraðarinnar Rétta 
sem var haldin í Reykjavík um helgina.

STJÓRNMÁL   Ólafur Örn Nielsen 
var kjörinn formaður Sambands 
ungra sjálfstæðismanna á sam-
bandsþingi sem fór fram á Ísa-
firði um helgina. Fanney Birna 
Jónsdóttir, fyrrverandi formaður 
Heimdallar, bauð sig fram gegn 
Ólafi og hlaut Ólafur 106 atkvæði 
en Fanney Birna 98.

„Ég er virkilega ánægður með 
að taka við þessu starfi með því 
góða fólki sem tekur núna sæti 
í stjórninni,“ segir Ólafur Örn, 
sem er 23 ára vefforritari. „Það 
sem ég vil gera er að efla sam-
bandið til muna. Sjálfstæðismenn 
þurfa að láta miklu meira í sér 
heyra, sér í lagi í þessum stormi 
sem við erum að ganga í gegnum 
á þessum misserum.“  - fb

Sambandsþing á Ísafirði:

Ólafur  kjörinn 
formaður SUS

BANDARÍKIN Gestkomandi karl-
maður í dýragarði í San Francisco 
gerði sér lítið fyrir á laugardag-
inn og laumaðist inn á svæði 
þar sem grábirnir hafast við. 
Starfsmenn dýragarðsins brugð-
ust skjótt við og tókst að bjarga 
manninum án þess að hann hlyti 
skaða af. 

Dýragarðurinn komst í heims-
fréttirnar árið 2007 þegar tígr-
isdýr slapp þaðan úr búri með 
þeim afleiðingum að einn lést. 
Eftir það voru öryggismál dýra-
garðsins tekin sérstaklega í gegn, 
sem skýrir líklega skjót viðbrögð 
starfsmanna við fífldjörfum 
athöfnum gestsins.  - jma

Hættulegur leikur í dýragarði:

Bjargað af 
starfsmönnum

Stjórn Ungra vinstri grænna
Jan Eric Jessen var kjörinn formaður 
Ungra vinstri grænna á landsfundi á 
Hvolsvelli um helgina. Guðrún Axfjörð 
Elínardóttir var kjörin varaformaður, 
og Tómas Gabríel Benjamín ritari.

STJÓRNMÁL

HEILSURÆKT Þrátt fyrir norðan-
garra tóku tæplega þrjú hundruð 
manns þátt í  Hjartadagshlaupinu 
sem var haldið í þriðja sinn í 
Kópavogi í gær. Hlaupið var hald-
ið í tilefni af Alþjóða hjartadeg-
inum sem er haldinn í samvinnu 
við Hjartaheill, Neistann, ÍSÍ og 
Kópavogsbæ. 

Sigurvegarar í tíu kílómetra 
hlaupi voru Birkir Markússon og 
Fríða Rún Þórðardóttir. Í fimm 
km hlaupi unnu Þórólfur Ingi 
Þórsson og Ásdís Káradóttir. 
Allir hlauparar fengu verðlauna-
pening auk þess sem Hjartaheill 
og Neistinn lögðu til ávexti og 
vatn. ÍSÍ bauð upp á kennslu í 
stafagöngu og nýtti sér hana 
góður hópur fólks.  - fb

Hjartadagshlaup í þriðja sinn:

Þrjú hundruð 
þátttakendur

HJARTADAGSHLAUP Þátttakendur í 
Hjartadagshlaupinu voru tæplega þrjú 
hundruð talsins.

SPURNING DAGSINS
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Í samstarfi við

Öruggara Internet

Það er

Internet

1

2

3

Netvarinn fylgir án 
aukagjalds!

hjá

 Síminn er í samstarfi við SAFT, 
vakningarátak um örugga tækni-

notkun barna og unglinga á Íslandi.Kynntu þér Netheilræðin á saft.is
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sumarferdir.is

Í dag er spáð 27°C 
hita á Tenerife 

ALÞINGI Þing verður sett á fimmtu-
dag, 1. október, líkt og kveðið er 
á um í stjórnarskrá. Þingsetning 
verður með hefðbundnum hætti: 
guðsþjónustu í Dómkirkjunni og 
ræðu forseta Íslands. 

Sama dag verður fjárlagafrum-
varpinu dreift en, líkt og fram 
hefur komið, verður í því lagður 
til meiri niðurskurður í ríkis-
útgjöldum en dæmi eru um áður.

Forsætisráðherra flytur stefnu-
ræðu sína að kveldi mánudagsins 
5. október og verða umræður um 
hana á eftir.  - bþs

Alþingi kemur saman eftir hlé:

Fjárlögin kynnt 
á fimmtudag

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.

Alicante

Amsterdam

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

New York

Orlando

Osló

París

Róm

Stokkhólmur

24°

17°

22°

19°

16°

19°

20°

21°

14°

18°

26°

21°

26°

33°

 19°

21°

26°

18°
Á MORGUN 

Vestan 8-12 m/s. Líkur á 
slydduéljum norðanlands.

MIÐVIKUDAGUR 
Úrkoma norðanlands, 

vindur á bilinu 1-8 m/s.

8 5

BJARTUR DAGUR  
Í dag verða breytilegar 
áttir og verður vindur 
frekar hægur. Búast má 
við stöku skúrum norð-
austan til en úrkoma 
minnkar þegar líður á 
daginn. Eins og menn 
hafa orðið varir við þá 
hefur töluvert kólnað í 
veðri síðustu daga og 
sumstaðar hefur snjóað 
í byggðum. Hitinn í dag 
verður á bilinu 1 til 8 
stig, og hlýjast verður 
sunnanlands. 
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Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

BRETLAND Gordon Brown, forsætis-
ráðherra Breta, ætlar að banna 
bónuslaunakerfi sem tíðkaðist í 
bönkum fyrir 
fjármálakreppu 
og neyða banka 
til að hegða sér 
með ábyrgari 
hætti.

Brown sagði í 
samtali við BBC 
að stjórnendur 
banka skildu 
ekki hvílíkan 
skaða þeir hefðu unnið hagkerfinu 
og hann ætlaði að grípa til ráða til 
að beina þeim á réttar brautir.

„Þetta verða hörðustu aðgerðir 
sem gripið hefur verið til í heimin-
um,“ sagði Brown. „Við ætlum ekki 
að standa hjá og snúa aftur til gam-
alla tíma,” bætti hann við.

Forsætisráðherra Breta:

Bónuslaunin 
verða bönnuð

GORDON BROWN

Bundið slitlag til Ísafjarðar
Bundið slitlag er nú komið á leiðina 
milli Ísafjarðar og Reykjavíkur en í gær 
var lokið við að klæða síðasta kaflann 
á veginum um Arnkötludal. Vegurinn 
styttir jafnframt leiðina til Hólmavíkur 
um fjörutíu kílómetra.

SAMGÖNGUR

Brotist inn í Réttó 
Brotist var inn í Réttarholtsskóla í 
Reykjavík í fyrrinótt og þaðan stolið 
flatskjá. Þjófurinn braut rúðu í 
skólastofu til að komast inn. Hann var 
horfinn á braut þegar öryggisverðir 
komu á vettvang.

LÖGREGLUFRÉTTIR

KJARAMÁL Ásókn í styrktarsjóði 
stéttarfélaga hefur aukist umtals-
vert frá því að kreppan skall á. 
Hjá þeim stéttarfélögum sem haft 
var samband við stóð þó ekki til að 
skerða greiðslur úr sjóðunum, sem 
eru sagðir standa vel þrátt fyrir 
að tekjur hafi í sumum tilvikum 
einnig dregist saman.

Stærsti útgjaldaliður sjúkra-
sjóða stéttarfélaganna er dagpen-
ingagreiðslur vegna veikinda. Hjá 
Rafiðnaðarsambandi Íslands hafa 
dagpeningagreiðslur aukist um 
147 prósent, séu fyrstu sex mán-
uðir ársins bornir saman við sama 
tímabil í fyrra.

„Við áttum von á að þetta myndi 
aukast eitthvað, það gerist yfir-
leitt þegar á bjátar í íslensku 
sam félagi,“ segir Guðmundur 
Gunnarsson, formaður Rafiðnaðar-
sambands Íslands.

Þrátt fyrir gríðarlega útgjalda-
aukningu stendur sjóðurinn vel, 
segir Guðmundur. Þrátt fyrir 
kreppu virðist heildarlaun félags-
manna hafa hækkað um í kringum 
fimm prósent, sem hækki greiðslur 
í sjóði félagsins um sama hlutfall. 
Félagið hafi raunar aukið greiðslur 
úr sjóðum, sér í lagi til atvinnu-
lausra félagsmanna.

Dagpeningagreiðslur úr sjúkra-
sjóði Eflingar hafa aukist um 13,5 
prósent og öðrum styrkjum fjölg-
að, segir Guðrún Kr. Óladóttir, for-
stöðumaður sjúkrasjóðs Eflingar. 
Á sama tíma hafa tekjur sjóðsins 
dregist verulega saman, mögulega 
um í kringum fimmtung.

Guðrún segir að þó gengið sé 
nærri sjóðnum búi hann að góðri 
ávöxtun á undanförnum árum. Því 

hafi hún ekki trú á því að skerða 
þurfi greiðslur til félagsmanna.

Greiðslur dagpeninga úr sjúkra-
sjóði VR hafa aukist um 43 prósent 
þegar fyrstu sex mánuðir ársins 
eru bornir saman við fyrstu sex 
mánuði ársins 2008, segir Kristinn 

Örn Jóhannesson, formaður VR.
„Okkar sjóður stendur mjög vel. 

Tekjur félagsins hafa vissulega 
dregist saman, en tekjur sjúkra-
sjóðsins standa undir útborgun-
um, svo við þurfum ekki að snerta 
höfuðstólinn,“ segir Kristinn.

Þó að greiðslur hafi aukist um 
43 prósent er fjölgun félagsmanna 
sem þiggja greiðslur aðeins um 
sautján prósent. Kristinn segir 
þetta koma til af því að sjúkra-
dagpeningar séu tekjutengdir. Af 
því megi draga þá ályktun að fleiri 
tekjuháir félagsmenn hafi fengið 
greitt úr sjóðnum í ár en í fyrra.

 brjann@frettabladid.is

Stóraukin ásókn í 
sjóði stéttarfélaga
Ekki stendur til að skerða greiðslur úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga sem haft var 
samband við þrátt fyrir aukin útgjöld. Tekjur sjóðanna dragast saman með lækk-
andi launum og auknu atvinnuleysi. Sjúkradagpeningar stærsti útgjaldaliðurinn.

ÖRORKA Vitað er að ásókn í örorkubætur eykst í kreppu, og þar með ásókn í dag-
peninga úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tekjur félagsins hafa vissu-
lega dregist saman, en 

tekjur sjúkrasjóðsins standa undir 
útborgunum, svo við þurfum ekki 
að snerta höfuðstólinn.

KRISTINN ÖRN JÓHANNESSON 
FORMAÐUR VR

MANILA, AP Að minnsta kosti 83 
hafa látist og 23 er saknað eftir 
að fellibylurinn Ketsana gekk 
yfir norðurhluta Filippseyja. 
Flóðin á svæðinu eru þau mestu 
í fjóra áratugi. Rigningu kyngdi 
látlaust niður í einn sólarhring og 
var hún álíka mikil þennan sóla-
hring og meðaltal alls september-
mánaðar. Rúmlega 330 þúsund 
manns þurftu að glíma við afleið-
ingar fellibylsins. Þar af voru 
59 þúsund manns flutt í um eitt 
hundrað skóla, kirkjur og önnur 
húsnæði. Margir íbúar misstu 
allar eigur sínar en voru engu 
að síður þakklátir fyrir að vera 
enn á lífi. „Við erum komin aftur 
á byrjunarreit,“ sagði einn íbú-
anna.  - fb

Fellibylur á Filippseyjum:

83 látnir og 
margra saknað

ALLT Á FLOTI Allt var á floti í Manila, 
höfuð borg Filippseyja, eftir að fellibylur-
inn gekk yfir. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HEILBRIGÐISMÁL Ögmundur Jónasson 
heilbrigðisráðherra vill skoða vel 
hugmyndir um einkarekið sjúkra-
hús, en óttast afleiðingar þess að 
opna dyr einkarekinnar heilbrigðis-
þjónustu hér á landi.

Fyrirtækið PrimaCare áformar 
að reisa spítala með 120 herbergj-
um sem mun sérhæfa sig í hnjá- 
og mjaðmaaðgerðum fyrir erlenda 
ríkisborgara, eins og fram kom í 
Fréttablaðinu á fimmtudag. 

„Þetta er lagt upp sem fyrirtæki 
sem ekki á að fjármagna með skatt-
fé. Það vakna hins vegar spurningar, 
til dæmis hvort það muni skapast 
þrýstingur á slíkar greiðslur þegar 
fram í sækir,“ segir Ögmundur. 

Hann segir að forvitnilegt verði 
að heyra hugmyndir og framtíðar-
sýn forsvarsmanna PrimaCare, 
og á von á því að funda með þeim 
í næstu viku. 

„Það er ekki einfalt mál að taka 
heilbrigðisþjónustu og færa hana 
út á markaðstorgið. Hún er, þegar 
á heildina er litið, fjármögnuð með 
almannafé, skattgreiðslum okkar 
allra. Auðvitað mun ég sem heil-
brigðisráðherra og gæslumaður 
almannahagsmuna vilja sjá alla 
enda í þessu máli áður en ég móta 
mér skoðun. En ég hef aldrei verið 
sérlega hugfanginn af hugmyndum 
um einkarekna spítala,“ segir 
Ögmundur.

Ekki þarf samþykki heilbrigðis-
ráðherra til að starfrækja einka-
rekinn spítala hér á landi, en land-
læknir verður að veita starfseminni 
starfsleyfi.  - bj

Ráðherra geldur varhug við hugmyndum um einkasjúkrahús fyrir útlendinga:

Óttast ásókn í skattfé almennings

FLÓKIÐ Ekki er einfalt mál að einkavæða 
heilbrigðisþjónustu segir heilbrigðis-
ráðherra. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

EFNAHAGSMÁL Togstreita innan 
ríkis stjórnarinnar vegna sam-
skipta við erlenda fjárfesta og 
beislunar og nýtingar orkuauð-
linda er á góðri leið með að valda 
þjóðinni miklum búsifjum, að mati 
stjórnar Samtaka iðnaðarins. 

Engar haldbærar skýringar 
hafa komið fram á því hvers 
vegna viljayfirlýsing vegna álvers 
við Bakka hafi ekki verið fram-
lengd, segir í ályktun stjórnar-
innar.

Þá bæti ekki úr sök þegar 
forsætisráðherra boði orku-, 
umhverfis- og auðlindaskatta. Það 
verði ekki til þess að hvetja til 
nýtingu grænnar orku.  - bj

Ályktun Samtaka iðnaðarins:

Togstreita getur 
valdið búsifjum

GENGIÐ 25.09.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

235,6194
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

124,53  125,13

199,56  200,54

182,94  183,96

24,577  24,721

21,488  21,614

18,004  18,110

1,3801  1,3881

197,05  198,23 

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



King Koil hefur framleitt hágæða heilsurúm
í Bandaríkjunum í 111 ár. King Koil hefur verið 
gríðarlegum fjármunum og tíma í þróun og
prófanir. Á þessum tíma hefur King Koil náð

miklum og góðum árángri sem endurspeglast
í viðurkenningum sem fyrirtækinu hafa verið

veitt í gegnum árin. í dag er King Koil einu
heilsurúmin sem eru bæði með vottun frá

FCER (Alþjóðasamband Kiropraktora)
og Good Housekeeping

(Stærstu neitandasamtök í Bandaríkjunum).

HÁGÆÐA AMERÍSK
HEILSURÚM Í 111 ÁR

KING KOIL AMELIA
Queen size (153x203)

Verð 155.800 kr.

NÚ MEÐ
25% AFSLÆTTI
116.850 kr.

KING KOIL CORSICA
Queen size (153x203)

Verð 241.740 kr.

NÚ MEÐ
25% AFSLÆTTI
181.305 kr.

KING KOIL JADE
Queen size (153x203)

Verð 443.300 kr.

NÚ MEÐ
25% AFSLÆTTI
332.475 kr.

JADE PILLOW TOP
• 7 svæðaskipt Svefnsvæði
• 5 svæðaskipt perfect countor
  gormakerfi eitt það sterkasta
  á markaðnum í dag
• 10 ára ábyrgð
• Svefnsvæðið er úr þrýstijöfnunarsvampi
  og latexi sem skorið er með leysi (Laser)
• Lagar sig að líkamanum
• Veitir fullkomna slökun
• Stuðningur við bak og önnur

viðkvæm svæði líkamans  viðkvæm svæði líkamans
• Steyptir kantar
• 20% stærri svefnflötur
• Þarf ekki að snúa• Þarf ekki að snúa

CORSICA PLUSH/FIRM
• 5 svæðaskipt Svefnsvæði
• 5 svæðaskipt Sleep design
  gormakerfi eitt það fullkomnasta
  á markaðnum í dag
• Tvíhert sérvalið stál í gormunum
• 10 ára ábyrgð
• Lagar sig að líkamanum
• Veitir fullkomna slökun
• Stuðningur við bak og önnur
  viðkvæm svæði líkamans
• Steyptir kantar
• 20% stærri svefnflötur
• Þarf ekki að snúa

AMELIA
• 5 svæðaskipt Svefnsvæði
• 3 svæðaskipt Spine support
 gormakerfi eitt það reyndasta
 á markaðnum í dag

• Tvíhert sérvalið stál í gormakerfi
• 5 ára ábyrgð
• Lagar sig að líkamanum
• Veitir góða slökun
• Stuðningur við bak
• Styrktir kantar
• Þarf ekki að snúa

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

Lykillinn að góðri heilsu er m.a. góður svefn og því skildi enginn spara við sig þegar kemur að rúmi.  
Góður svefn hjálpar okkur að takast á við eril dagsins og þar sem við verjum þriðjungi ævinnar í rúminu er mikilvægt að vanda valið.

Sefur þú illa, er bakið aumt, er kannski komin tími á nýtt rúm?  Hvað hentar þér; Mjúkt, stíft, stutt, langt, gormar eða latex? 
Komdu og láttu sérfræðinga okkar hjálpa þér við að finna rétta rúmið.

KING KOILHEILSURÚM

Vorum að taka upp 2010 línuna af rúmum frá King Koil

25%
AFSLÁTTUR!

A
R

G
H

! 0
90

9

ATH! Öll rúmin eru til í nokkrum stærðum
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Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. 
Stjórn Almenna lífeyrissjóðsins.

Nánari upplýsingar og tillögur um breytingar á samþykktum
eru á heimasíðu sjóðsins, www.almenni.is. 

Sjóðfélagafundur
Almenni lífeyrissjóðurinn boðar til sjóðfélagafundar 
fimmtudaginn 29. október á Hilton Reykjavík
Nordica og hefst kl. 17:15.

ATH!  Breytt dagssetning og staðsetning.

DAGSKRÁ
1.  Fundarsetning. 

2. Skýrsla stjórnar um rekstur og afkomu
 Almenna lífeyrissjóðsins. 

3.  Tillaga og ákvörðun um sameiningu Almenna lífeyris-
 sjóðsins og Eftirlaunasjóðs starfsmanna Glitnis banka hf. 

4.  Tillögur um breytingar á samþykktum. Lagt er til
 að sameina deildir samtryggingarsjóðs. 

5.  Önnur mál. 

A
N
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N
&
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R
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Hann er 73 ára, ekki gráhærður (aldrei litað á sér 
hárið). Ekki með hrukkur (aldrei farið í andlitslyftingu). 
Aldrei bakveikur og við hestaheilsu … allt dansinum 
að þakka því dansinn er allra meina bót. Kennarinn 
heitir Heiðar Ástvaldsson og hann hefur fundið tíma á 
þriðjudögum klukkan 19 til að hjálpa landsmönnum að 
rifja upp gömlu góðu sporin. 

Eitt okkar besta danspar er í 12 daga golfferð á Spáni 
fyrir rúmar 400 þúsund, þú getur dansað árum saman 
hjá okkur fyrir slíkan pening!

Innritun í síma 551-3129 eða í heidarast@gmail.com
á milli klukkan 16-19 daglega til laugardagsins 03. október.

50 ára og eldri
Upprifj unarnámskeið!
Reyndasti danskennari Íslandssögunnar 

kennir

AKRANES Bæjarstjórn Akraness 
samþykkti á fundi sínum á þriðju-
dag, með atkvæðum meirihlutans, 
að fara ekki í útboð á tölvuþjón-
ustu bæjarins. Þess í stað var 
samningur við fyrirtækið T. Þ. 
SecureStore framlengdur, en það 
er í eigu Bjarna Ármannssonar 
og Arnar Gunnarssonar. Örn er 
sonur Gunnar Sigurðssonar, for-
seta bæjarstjórnar.

Gísli S. Einarsson bæjarstjóri 
segir bæinn hafa sparað tvær til 
2,5 milljónir króna með því að fara 
þessa leið, en það sé kostnaðurinn 
við útboð. Könnun hafi sýnt að aðrir 
væru ekki tilbúnir að greiða lægra 
verð en SecureStore.

Bæjarráð samdi við fyrirtækið 
í fyrra, en þá hafði það hætt við 
útboð. Á fundi sínum 30. júní síð-
astliðinn fól ráðið bæjarstjóra að 
undirbúa útboð á tölvuþjónustu. Á 
næsta fundi þar á eftir var honum 
einnig falið að leita eftir afslætti á 
öllum fyrirliggjandi samningum.

Samningaviðræður við fyrir-
tækið leiddu til 25 prósenta lækk-
unar á samningnum og Gísli segist 
sannfærður um að það sé hagstæð-
ast fyrir bæjarfélagið.

Eyjólfur R. Stefánsson, tölvunar-
fræðingur á Akranesi, kærði 
ákvörðunina í fyrra til samgöngu-
ráðuneytisins. Ráðuneytið úrskurð-
aði að ákvörðunin um að falla frá 
útboði þá hefði ekki verið ólög-
mæt. Hins vegar hafi stjórnsýsla 
Akranes kaupstaðar ekki verið án 
annmarka. Ráðuneytið brýndi fyrir 
sveitarfélaginu „enn og aftur að 
gæta að bæði skráðum sem óskráð-
um reglum stjórnsýsluréttarins við 
stjórnsýslu sína“.

Eyjólfur segist mjög ósáttur við 
niðurstöðu bæjarstjórnar nú. Hann 
segir meirihlutann beita blekk-
ingum; látið sé sem kostnaður við 
samninginn sé um sex milljónir 
króna. Raunin sé sú að þar sé bara 
tekið til hýsingar og afritunar, sem 

sé brot af heildarkostnaðinum sem 
nemi um þrjátíu milljónum króna.

„Mér er því algerlega misboðið 
hvernig meirihluti bæjarstjórnar 
beitir enn á ný blekkingum og útúr-
snúningum til að ganga frá eins 
umdeildum samningi og þessum.  
Ljóst er að í sambærilegum útboðum 
hefur kostnaðarlegur ávinningur 
náðst og ekki síst í ljósi þeirrar 
stöðu sem er í þjóðfélaginu þá ætti 
ekki síður að vera hægt að gera 
hagstæða samninga.  Skýtur það 
því svolítið skökku við þegar mikill 
niðurskurður er á öllum sviðum 
bæjarfélagsins að þá skuli farið eins 
kæruleysislega með fjármuni bæjar-
sjóðs eins og gert er í þessu máli.“
 kolbeinn@frettabladid.is

Háværum kröfum 
um útboð ekki sinnt
Akraneskaupstaður framlengdi samning um tölvuþjónustu við fyrirtæki í eigu 
Bjarna Ármannssonar og sonar forseta bæjarstjórnar. Tölvunarfræðingur segir 
meirihlutann blekkja með tölum og hefur kært málið til samgönguráðuneytis.

EYJÓLFUR R. 
STEFÁNSSON

GÍSLI S. 
EINARSSON

AKRANES Enn var hætt við útboð á tölvuþjónustu á vegum bæjarins. Tölvunarfræð-
ingur gagnrýnir ákvörðunina harðlega og sakar meirihlutann um að fela kostnað.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hefurðu heimsótt Höfða?
Já 21%
Nei 79%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Eiga stjórnvöld að breyta lögum 
um Seðlabankann til að knýja 
niður stýrivexti?

Segðu þína skoðun á visir.is

BERLÍN, AP Angela Merkel, kanslari Þýskalands, náði 
endurkjöri í þingkosningum í landinu í gær eftir að 
flokkur hennar, Kristilegi demókrataflokkurinn, 
hlaut 33,5 prósent atkvæða samkvæmt útgönguspám. 
Búist er við því að Merkel myndi nú ríkisstjórn með 
Frjálsa demókrataflokknum sem náði mjög góðri 
kosningu og fékk um fimmtán prósent atkvæða.

„Við höfum afrekað mikið,“ sagði Merkel þegar 
hún fagnaði sigrinum. „Okkur hefur tekist að ná tak-
marki okkar um öruggan meirihluta í Þýskalandi 
fyrir nýju ríkisstjórnina.“  Hún bætti því við að við-
ræður hennar við leiðtoga Frjálsra demókrata, Guido 
Westerwelle, myndu ganga hratt fyrir sig. Talið er að 
Westerwelle verði næsti utanríkisráðherra Þýska-
lands.

Stjórn Kristilega demókrataflokksins og Sósíal-
demókrata hættir nú störfum, enda hafði Merkel 
lýsti því yfir fyrir kosningarnar að hún vildi mynda 
ríkisstjórn með Frjálsa demókrataflokknum. Merkel 
telur að styrkan meirihluta þurfi að mynda í Þýska-
landi til að takast á við aukinn vöxt efnahagsins eftir 
djúpa kreppu. Með því að fá Frjálsa demókrata til 
liðs við sig vonast hún til að lækka skatta og loka 

öllum kjarnorkuverum landsins fyrir árið 2021. „Í 
dag getum við fagnað en við eigum mikið verk fyrir 
höndum,“ sagði kanslarinn. „Það þurfa ekki allir að 
vera allsgáðir í fagnaðarlátunum en við megum ekki 
gleyma því að við þurfum að leysa mörg vandamál.“  
 - fb

Kanslarinn Angela Merkel náði endurkjöri í þingkosningunum í Þýskalandi:

Myndar nýjan meirihluta

ANGELA MERKEL Kanslari Þýskalands fagnar sigri í þing-
kosningunum. Hún ætlar að mynda stjórn með Frjálsa 
demókrataflokknum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VIÐSKIPTI Fjármálaeftirlitið svaraði 
aldrei bréfi sem því var sent árið 
2002 um meinta glæpi Björgólfs-
feðga. Bréfið var sent þegar feðg-
arnir voru að fara að kaupa Lands-
bankann á ellefu milljarða króna. 
Fjallað hefur verið um málið af og 
til og nú síðast í helgarblaði DV. 

Ingimar H. Ingimarsson, fyrr-
um eigandi Baltic Bottling Plant 
(BBP) segir þetta, en hann skrif-
aði bréfið. Þar hélt hann því fram 
að feðgarnir Björgólfur Thor 
Björgólfs son og Björgólfur Guð-
mundsson hefðu falsað skjöl til 
að komast yfir ráðandi hlut í BBP. 
Fyrirtækið varð síðan grunnur að 
veldi Björgólfsfeðga.

Fölsunin á að hafa farið fram í 
Pétursborg árið 1995, meðan Ingi-
mar lá bakveikur á Landspítalan-
um. Samkvæmt skjölunum áttu 
Ingimar og félagi hans að hafa selt 

65 prósenta hlut í BBP fyrir 500 
þúsund Bandaríkjadali. Fyrirtækið 
mun þá hafa verið metið á fimmtán 
til tuttugu milljónir dala.

Í greininni í DV segir jafnframt 
að í Rússlandi hafi ellefu dómar 
fallið Ingimar í vil og að í Héraðs-
dómi Reykjavíkur hafi meint undir-
skrift Ingimars verið úrskurðuð 
ógild. Síðan hafi stefnurnar verið 
dregnar til baka af fyrrverandi 
fjármálastjóra BBP, Þór Kristjáns-
syni, sem fór seinna að vinna fyrir 
Björgólfsfeðga.

Ingimar vill ekki ræða þessi mál 
opinberlega, en segir að allt sé rétt 
í frétt DV, að svo miklu leyti sem 
hann þekki til. Málið sé fjórtán ára 

gamalt fyrir sér, en einnig fyrir 
FME og einkavæðingarnefnd, sem 
fékk afrit af bréfinu.

FME svaraði ekki bréfinu, sem 
fyrr segir, en fjallaði um það í 
úrskurði um hæfi Björgólfsfeðga 
til að eiga banka. Í úrskurðinum 
var ekki minnst á meinta glæpi, 
heldur sagt að deilumálið hefði 
ekki áhrif á fjárhagsstöðu feðg-
anna.

Ásgeir Friðgeirsson, talsmaður 
Björgólfsfeðga, vildi ekki bregðast 
við fréttinni með beinum hætti í 
gærkvöldi en benti á að „maðurinn 
[Ingimar] er búinn að halda þessu 
fram fyrir dómstólum, án þess að 
hafa orðið neitt ágengt“.  - kóþ

Björgólfsfeðgar sagðir hafa rænt bjórverksmiðju í Pétursborg frá rúmliggjandi manni:

Fjármálaeftirlitið svaraði aldrei bréfinu

BJÖRGÓLFUR 
THOR

BJÖRGÓLFUR 
GUÐMUNDSSON

KJÖRKASSINN
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Great Power Dominance versus 

Transnational Cooperation: 

From Obama´s Foreign Policy to the 
“Scramble for the Arctic”

MÁLSTOFA 

ALÞJÓÐAMÁLASTOFNUNAR 
HÁSKÓLA ÍSLANDS

Christopher Coker, prófessor í alþjóðasamskiptum við London School of Economics.
Transatlantic Relations and the Obama Administration

Valur Ingimundarson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands.
The “Scramble for the Arctic” and “Ideologies of the Return”

Fundarstjóri: Alyson Bailes, gestakennari við Háskóla Íslands. 

Þriðjudaginn 29. september 

frá kl. 12.00 til 13.00 

í Norræna húsinu

Fundurinn fer fram á ensku og allir eru velkomnir.

Forræði stórvelda og þverþjóðleg samvinna: Frá utanríkisstefnu Obama til „kapphlaupsins um norðurpólinn“

HEILBRIGÐISMÁL Ögmundur Jónas son 
heilbrigðisráðherra viðurkennir að 
úthýsing starfa hjá Landspítalan-
um (LSH) fari mjög í taugarnar á 
sér. Hann hefur gagnrýnt færslur 
starfa frá spítalanum til einkaaðila 
afar hart í tíð forvera sinna. Hann 
telur sig þó ekki geta tekið fram 
fyrir hendurnar á forsvarsmönn-

um spítalans og 
snúið þróuninni 
við.

Ríkiskaup 
hefur boðið 
út ræstingar í 
fjölda bygginga 
Landspítalans og 
nú hillir undir 
að einkaaðilar 
annist verkið 
nær alfarið því 

útboð á ræstingum í aðalbygging-
um spítalans við Hringbraut er til 
skoðunar. Þá verður lokið ferli sem 
hófst fyrir fimm árum. 

„Ég hef gagnrýnt þetta afar hart, 
það er rétt. Þetta á sér langa sögu 
en það þarf enginn að fara í graf-
götur með það að ég tel þetta ekki 
heppilegt fyrirkomulag,“ segir 
Ögmundur. „Útvistun á starfsemi 

hefur yfirleitt bitnað á kjörum 
þeirra sem vinna þessi störf og ég 
er ekki hlynntur slíku, það er öllum 
kunnugt. Slíkt á ekki að líðast.“

Spurningunni um hvort hann 
geti ekki gripið inn í og stopp-
að frekari útvistun starfa á LSH 
svarar Ögmundur neitandi. „Ég 
hef farið varlega í að grípa inn í 

stjórnun heilbrigðisstofnana með 
boðvaldi. En það kemur dagur eftir 
þennan dag og almennt séð höfum 
við verið að sveigja kerfið af þess-
ari útvistunarleið.“

Ögmundur mun hafa látið þau 
orð falla á flokksráðsfundi fyrr í 
þessum mánuði að skúringafólk 
myndi ekki missa vinnuna á hans 

vakt. Voru það viðbrögð hans við 
áhyggjum flokksráðsmanna um að 
niðurskurður í heilbrigðiskerfinu 
kæmi helst niður á störfum þeirra 
lægst launuðu. „Ég hef sagt við 
stjórnendur Landspítalans að ég 
vildi að séð yrði til þess að fólk sem 
vinnur í ræstingunni missi ekki sín 
störf við vistaskiptin. Aðalatriðið 
er að fólk haldi vinnunni og að því 
er ég best veit hefur svo verið.“

Ræstingar á Landspítalanum í 
Fossvogi voru nýlega boðnar út. 
Þegar LSH sá um verkið unnu 27 
starfsmenn við ræstingar. Hjá Bón-
bræðrum, sem nú sjá um ræstingar 
eftir útboð, vinna átján manns. Sjö 
af þeim unnu áður undir merkjum 
LSH. Skal það tekið fram að öllum 
starfsmönnum var boðin vinnan 
áfram en margir þáðu hana ekki 
ýmissa hluta vegna.

Ingólfur Þórisson, fram-
kvæmdastjóri eignasviðs LSH, 
segir sparnaðinn fyrir LSH vera 
um fimmtíu milljónir króna. 
Kostnaður verktakans við verkið 
er sextíu milljónir. Sparnaðinum 
er að mestu leyti náð með fækkun 
starfsfólks.

 svavar@frettabladid.is

Ræstingafólki úthýst þvert 
á vilja heilbrigðisráðherra
Heilbrigðisráðherra hefur beðið stjórnendur LSH að gæta að starfsöryggi fólks þegar verkefni eru færð frá spít-
alanum til einkaaðila. Hann telur það hafa tekist. Dæmi frá Landspítala Fossvogi virðist sýna hið gagnstæða.

LSH Í FOSSVOGI Starfsmenn sem annast ræstingar á spítalanum nú eru átján. Þeir 
voru 27 fyrir útboð verksins og sparnaðurinn er um 50 milljónir. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

DÓMSMÁL Ríflega fertugur Kefl-
víkingur hefur fyrir dómi játað 
brot gegn valdstjórninni, en hann 
ýtti við tveimur lögreglumönnum 
við skyldustörf við skemmtistaðinn 
Players í Kópavogi fyrir réttu ári.

Eftir hrindingarnar var maður-
inn færður í lögreglubíl í járnum 
og á leiðinni hótaði hann lögreglu-
mönnunum tveimur ítrekað lífláti. 
Það er jafnframt lögbrot og var 
maðurinn ákærður fyrir það. Hann 
gekkst einnig við því.

Ákæran í málinu var þingfest í 
Héraðsdómi Reykjaness í gær og 
var málið dómtekið að því loknu í 
ljósi játningar mannsins.  - sh

Játaði brot gegn valdstjórn:

Hrinti tveimur 
lögregluþjónum

LÖGREGLUMÁL Mikil ölvun var í 
Laufskálarétt um helgina og naut 
lögreglan á Sauðárkróki aðstoð-
ar lögreglu frá Akureyri. Flytja 
þurfti ungu stúlku á sjúkrahús en 
hún taldi að sér hefði verið byrl-
uð ólyfjan. Auk þess var meðvit-
undarlaus karlmaður fluttur á 
sjúkrahús. 

Þá var maður handtekinn eftir 
að hafa gengið berserksgang á sal-
erni reiðhallarinnar og sextán ára 
piltur gisti fangaklefa eftir að hafa 
misst stjórn á skapi sínu í bíl og 
veist að samferðafólki sínu.  - jma

Lögreglan á Sauðárkróki:

Ölvun og ólæti 
í Laufskálarétt

1 Hvaða ár fór leiðtogafundur 
Reagans og Gorbatsjovs fram í 
Höfða?

2 Hvaða kvikmynd hlaut Gyllta 
lundann á RIFF?

3 Hver lærður orgelsmíði 
fyrstur Íslendinga?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

SVÍÞJÓÐ Sænska lögreglan hefur 
handtekið þyrluflugmann úr 
þyrluráni sem framið var í 
Stokkhólmi á miðvikudaginn, 
eftir því sem fram kemur í blað-
inu Expressen. Lögregluþjónar 
fóru í dag á heimili mannsins til 
að gera húsleit þar. Fleiri hafa 
verið handteknir í dag vegna 
málsins.

Arne Andersson, varðstjóri hjá 
sænska ríkislögreglustjóranum, 
segir að handtökur hafi farið 
friðsamlega fram. Hann segir að 
engar beinar vísbendingar hafi 
leitt til þeirra heldur hafi þær 
verið niðurstaða mikillar rann-
sóknarvinnu.

Þyrluránið í Svíþjóð:

Flugmaðurinn 
handtekinn

HEILBRIGÐISMÁL „Niðurstaðan úr 
söfnuninni sýnir skýrt hvað þjóð-
in vill. Hún vill að þessir hlutir séu 
í lagi,“ segir Edda Heiðrún Back-
man leikkona sem haldið hefur 
utan um söfnunina Á rás fyrir 
Grensás. Á föstudagskvöld söfn-
uðust 120 milljónir króna í pen-
ingum og um 20 milljónir í formi 
vinnuframlags. Helstu listamenn 
þjóðar innar gefa svo listaverk 
með því að teikna listaverk inn í 
umhverfi Grensásdeildar. Edda 
Heiðrún segist sjá fyrir sér að 
Grensásdeild gæti nýtt það fram-
lag og gert út á að selja almenningi 
aðgang að listaverkunum sem þar 
verður að finna.

„Það verður spennandi að sjá 
hvort ekki verði hreinlega áhugi 
hjá fólki að koma og borga aðgang. 
Og það hjálpar okkur að þurfa þá 
ekki alltaf að leggjast á fjórar og 
biðja um pening. Það lætur fólki 
misvel að biðja um það. Við erum 
himinlifandi að finna þennan rót-
tæka stuðning og þessi deild á 
skilið 1000 milljónir og við setjum 
markið þangað nú. Það hefur verið 
gengið framhjá þessari stofnun allt 
of lengi en það er ekki nóg að vís-
indin hafi kennt okkur hvernig við 
getum bjargað mannslífum. Það 
þarf líka að koma fólki út í sam-
félagið þegar búið er að bjarga 

þeim.“ 900-símanúmerin verða 
opin í nokkra daga í viðbót og Holl-
vinir Grensásdeildar munu halda 
áfram í fjáröflunarbaráttunni. 
Edda Heiðrún segir að viðbrögð 
hafi komið alls staðar að og þrátt 
fyrir slæmt árferði sé þetta greini-
lega á forgangslista þjóðarinnar. 
„Allir þekkja einhvern, sem þekk-
ir einhvern sem hefði ekki komist 
út í lífið án Grensásdeildar.“  - jma

Helstu listamenn þjóðarinnar skreyta Grensásdeild:

Hægt væri að selja 
almenningi aðgang

ÓTRÚLEGA MIKIL VIÐBRÖGÐ FRÁ 
FYRRVERANDI SJÚKLINGUM Mikið var 
um að fólk sem fengið hefur hjálp frá 
Grensásdeild við að ná sér eftir slys 
leggði söfnuninni lið. 

SAMFÉLAGSMÁL Óvíst er hvort þær 
bætur sem eyrnamerktar voru 
Breiðavíkurdrengjum í fjárauka-
lögum 2008, rúmar 120 milljónir, 
muni renna til fórnarlambanna 
óskiptar, eða hvort rannsóknar-
nefnd Breiðavíkurmálsins eigi 
að þiggja laun sín úr þeim potti. 
Nefndarstörf kosta nú um sextíu 
milljónir.

„Það liggur ekkert fyrir hvort 
peninga fyrir nefndarstörf eigi 
að taka af þessum peningum,“ 
segir Friðrik Þór Guðmunds-
son, sem situr í stjórn Breiða-
víkursamtakanna. „Menn eru 
ekki á eitt sáttir um orðalag það 
sem viðhaft er um þessar bætur 

og hvernig beri að túlka það. Ef 
þessar 120 milljónir tilheyra 
sameiginlegum potti fyrir fórnar-
lömb og nefndarmenn þýðir það 

að helmingurinn er strax farinn 
í rannsóknarstarfið. Það kemur 
hins vegar ekkert í veg fyrir að 
þá verði bara ný fjárveiting sam-
þykkt.“ 

Bótafrumvarp fyrir Breiða-
víkurdrengina fór aldrei í gegn-
um þing fyrir hrun en Friðrik 
segir að það frumvarp hafi bæði 
verið með of lágum tillögum og 
einnig hafi aðferðafræðin við að 
ákvarða bæturnar verið mein-
gölluð. „Bæturnar áttu að vera 
háðar mati geðlækna. Nú vinn-
um við með nefnd að nýju frum-
varpi þar sem ekki snýst allt um 
að sanna þurfi eitthvað fyrir geð-
læknum.“  - jma

Óvissa hvaðan greiðsla skuli koma fyrir rannsókn á vistheimilum:

Mat geðlækna ekki aðalatriði

RANNSAKA MÖRG VISTHEIMILI Nefndin 
sem rannsakar Breiðavíkurheimilið rann-
sakar einnig önnur vistheimili, svo sem 
stúlknaheimilið Bjarg og Kumbaravog.

VEISTU SVARIÐ?
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KAUPUM GEGN 
STAÐGREIÐSLU

Mercedes Benz GL, ML 320 Cdi
Landrover Discovery Dísel
LandCruiser 200 (bensín & dísel)

Range Rover Vogue V8 Dísel
Range Rover Sport Dísel
Audi Q7 Dísel

Árgerð 2007 og yngra

Sendu myndir og upplýsingar í tölvupósti á: 

german.cranes@gmail.com eða hringdu í síma 821 9980.

BANDARÍKIN, AP Öryggisráð Sam-
einuðu þjóðanna samþykkti fyrir 
helgina einróma að „skapa skilyrði 
þess að heimurinn verði án kjarn-
orkuvopna“.

Í ályktun ráðsins er þess krafist 
að frekari hömlur verði lagðar á 
útbreiðslu kjarnorkuvopna, betra 
eftirlit verði með búnaði og efnum 
í kjarnorkuvopn, hvatt verði til 
kjarnorkuafvopnunar og þess gætt 
að slík vopn komist ekki í hendur 
hryðjuverkamanna.

Ályktun ráðsins var samin af 
Bandaríkjastjórn, en Rússar, Kín-
verjar og önnur ríki í Öryggisráð-
inu tóku vel í málið og samþykktu 
öll ályktunina.

Í beinu framhaldi af því jók 
Obama síðan þrýstinginn á Írans-
stjórn í gær, þegar hann upplýsti 
um kjarnorkuver í Íran sem þar-
lendir hafa hingað til reynt að 

halda leyndu fyrir umheiminum.
„Íranar eru að brjóta reglur 

sem öll ríki verða að fylgja,“ sagði 
Obama, og vill að samþykktar 
verði nýjar refsiaðgerðir á Írana 
bæti þeir ekki ráð sitt. Aðrir þjóðar-
leiðtogar á leiðtogafundi G20-ríkj-
anna í Pittsburgh tóku undir þetta 
með honum.

Norður-Kórea er einnig undir 
auknum þrýstingi fyrir að lúta 
ekki alþjóðlegum lögum um með-
ferð kjarnorku.

„Þetta snýst ekki um það að taka 
neitt eitt ríki fyrir,“ sagði Obama. 
„Alþjóðalög eru ekki innantóm 
loforð, og samningum verður að 
fylgja eftir.“ - gb

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna stefnir að kjarnorkuvopnalausum heimi:

Aukin pressa á Íransstjórn

SARKOZY, OBAMA OG BROWN Á fundi 
G20-ríkjanna voru leiðtogar Frakklands, 
Bandaríkjanna og Bretlands á einu máli 
í gagnrýni sinni á Írana. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HEILBRIGÐISMÁL Helsta dánar-
mein Íslendinga í fyrra var sem 
fyrr sjúkdómar í blóðrásarkerfi, 
aðallega hjarta- og heilaæðasjúk-
dómar. Þetta kemur fram í úttekt 
Hagstofunnar á dánarorsökum 
landsmanna á síðasta ári.

Alls létust 1.987 manns sem áttu 
lögheimili hér á landi á síðasta ári, 
1.005 konur og 982 karlar. Af þeim 
lést rúmur þriðjungur úr sjúkdóm-
um í blóðrásarkerfi. Krabbamein 
var næstskæðasta dánarmeinið, 
og eins og áður felldi lungna-
krabbamein flesta. Öndunarfæra-
sjúkdómar voru þriðja algengasta 
dánarmeinið.  - bj

Helstu dánarmein óbreytt:

Hjartasjúkdóm-
ar skæðastir

Verkfærum stolið
Brotist var inn í húsnæði í Breiðholti 
í fyrrinótt og stolið þaðan handverk-
færum. Þá var brotist inn í verslun í 
Kauptúni í Garðabæ og tölvubúnaði 
stolið.

LÖGREGLUFRÉTTIR

SVISS Roman Polanski kvikmynda-
leikstjóri var handtekinn í Sviss á 
föstudag vegna handtökuskipun-
ar frá árinu 1977. Polanski var 
þá fundinn sekur um að hafa haft 
samræði við ólögráða barn, þrett-
án ára gamla stúlku, sem sat fyrir 
hjá honum sem ljósmyndamódel. 
Polanski kom til Sviss til að taka 
við heiðursverðlaunum á kvik-
myndahátíð í Zürich. 

Polanski hefur náð að forðast 
handtöku í 32 ár og eytt mestum 
tíma í Frakklandi og Póllandi en 
hann hefur franskan ríkisborgara-
rétt. Frakkland hefur ekki haft 
framsalssamning við Bandaríkin 
sem nær yfir brot af hans tagi. 

„Við höfðum handtökuskipun og 
við vissum að hann væri að koma,“ 
sagði talsmaður svissneska dóms-
málaráðuneytisins. Polanski hefur 
forðast ríki sem kynnu að fram-
selja hann og í málaferlum hans 
við tímaritið Vanity Fair árið 2005 
fóru vitnaleiðslur fram í gegnum 
síma.

Stúlkan sem Polanski misnot-
aði heitir Samantha Geimer en 
foreldrar hennar höfðu gefið Pol-
anski leyfi til að mynda hana 
fyrir tímaritið Vogue. Samantha 
sagði í vitnaleiðslum að Polanski 
hefði á síðari fundi þeirra veitt 
henni áfengi og róandi lyf og svo 

misnotað hana kynferðislega en 
Polanski fékk íbúð leikarans Jack 
Nicholson lánaða fyrir tökurnar 
þar sem brotin áttu sér stað.  

Polanski hefur farið fram á að 
málið verði látið niður falla en 
bandarísk stjórnvöld hafa vísað 
beiðninni frá. Samantha Geimer, 
sem komst að bótasamkomulagi 
við Polanski utan réttarsala, hefur 
einnig lýst því yfir að hún vilji að 
málinu sé vísað frá.   

Menntamálaráðherra Frakk-
lands, Frederic Mitterand, segist 
orðlaus yfir handtöku Polanskis og 
segir Frakklandsforseta, Nicolas 
Sarkozy, fylgjast náið með málinu 
og vonast til að það „leysist“. 

Mitterand sagði jafnframt að 
honum þætti afar miður að Pol-
anski þyrfti nú að ganga í gegn-
um enn eina þrekraunina. „Maður 
sem hefur nú þegar þurft að 
ganga í gegnum þær svo margar.“ 
Menntamálaráðherrann vísar þar 
í æsku Polanskis, sem náði að flýja 
gyðingagettó í Póllandi en móðir 
hans lést í útrýmingarbúðum í 
Auschwitz. Þá var fyrrverandi 
eiginkona Polanskis, Sharon Tate, 
myrt af Manson-genginu árið 1969. 
Susan Atkins, ein af morðingjun-
um, lést í fangelsi daginn áður en 
Polanski var handtekinn.

 juliam@frettabladid.is

Hefur forðast 
handtöku í 
þrjá áratugi
Kvikmyndaleikstjórinn Roman Polanski var hand-
tekinn í Sviss á föstudag. Bandarísk yfirvöld krefjast 
þess að Polanski verði framseldur vegna kynferðis-
brots gegn ungri stúlku fyrir 32 árum. 

HANDTEKINN Á LEIÐ Á KVIKMYNDAHÁTÍÐ Roman Polanski hefur haft varann á sér 
og forðast lögsögur landa sem hugsanlega framselja hann til Bandaríkjanna. Hér er 
Polanski ásamt eiginkonu sinni, Emmanuelle Seigner. NORDICPHOTOS/AFP
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Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Sjóðheitur 

VETUR

Bókaðu betur í vetur á 
www.plusferdir.is

Skráðu þig í netklúbb Plúsferða og 
vertu fyrstur til að fá bestu tilboðin!
Engin bókunargjöld ef bókað er á netinu.

Tenerife Verð frá:

110.350kr.
Sértilboð frá Tropical Playa á Tenerife: 
Vikuferðir í  október og nóvember. Verð miðast við 
2 fullorðna í stúdíóíbúð með hálfu fæði.

 

STJÓRNSÝSLA Sendiráð Íslands í 
Washington flytur um mánaða-
mótin í nýtt húsnæði. Er það í 
eigu sænska ríkisins og hýsir 
meðal annars sendiráð Svíþjóðar 
í borginni. 

Flutningar voru óumflýjan legir 
þar sem eigandi eldra húsnæðis-
ins, sem sendiráðið var í í fimm-
tán ár, ætlar að nýta það undir 
aðra starfsemi. 

Í tilkynningu frá utanríkis-
ráðuneytinu segir að flutningur 
sendiráðsins skapi umtalsverð 
tækifæri til hagræðingar og auk-
innar hagkvæmni í rekstri. - bþs

Sparað í utanríkisþjónustunni:

Leigt af Svíum 
undir sendiráð

INDÓNESÍA, AP Talið er að Akbar 
Risuddin hafi slegið heimsmet 
þegar hann kom í heiminn, en hann 
var 8,7 kíló á þyngd og 62 senti-
metrar á hæð við fæðingu. Ekki er 
vitað til þess að þyngri börn hafi 
fæðst.

„Ég er mjög ánægður með 
að barninu mínu og móður þess 
heilsist vel,“ sagði Muhammad 
Hasanuddin, faðir drengsins. 
Drengur inn kom í heiminn á mánu-
dag, og var tekinn með keisara-
skurði sökum þyngdar.

„Ég vona bara að ég hafi efni á 
að kaupa nógan mat fyrir barnið, 
hann drekkur miklu meiri mjólk en 
önnur börn,“ sagði Hasanuddin.  - bj

Fæddi þyngsta barn í heimi:

Nýfætt barn vó 
8,7 kíló

STÓR Akbar Risuddin ber höfuð og herð-
ar yfir jafnaldra sína á fæðingardeildinni.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NÁM Fyrirtækið Sjóvá afhendir 
Forvarnahúsinu tvo skrikvagna 
að gjöf í dag og verða þeir notað-
ir við ökukennslu á vegum Öku-
kennarafélags Íslands. 

Skrikvagn er hjólabúnaður 
sem er settur undir venjulegan 
bíl en með honum má lyfta 
bílnum lítillega upp svo að veg-
grip minnki. Þannig má með 
ákveðnum æfingum auka skiln-
ing á akstri við erfiðar aðstæð-
ur eins og í hálku, bleytu eða 
lausamöl. Það hefur lengi verið 
baráttumál Ökukennarafélags 
Íslands að áhættuvarnar akstur 
verði tekinn upp sem skipulagð-
ur námsþáttur. - fb

Áhættuvarnarakstur hefst:

Skrikvagnar til 
ökukennslu
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. Kanarí
Verð kr. 119.900 – 25 nætur

Frá kr. 149.900 – 30 nætur

Frá kr. 119.900

Glæsilegar haustferðir  
Nú bjóðum við síðustu sætin í sólina á 
Kanaríeyjum í haustferðirnar 25. október í 30 
nætur eða 24. nóvember í 25 nætur á frábæru 
tilboði. Í boði er m.a. frábært „stökktu tilboð“ auk 
sértilboða á Parquemar og á hinu vinsæla Jardin 
del Atlantico íbúðahóteli með öllu inniföldu á 
hreint ótrúlegum kjörum. 
Ath. verð getur hækkað án fyrirvara!

25. okt. & 24. nóv.

Frá kr. 169.900 
– með „öllu inniföldu“

ÓTRÚLEG SÉRTILBOÐ!

Ný jólaferð!
14 nætur frá kr. 119.500

Tryggðu þér sæti strax!

NÝTT!
Jardin Atlantico 

með „öllu inniföldu“

ÍRLAND, AP Örlög Lissabon-sátt-
mála Evrópusambandsins ráðast 
í þjóðar atkvæðagreiðslu á Írlandi 
næsta föstudag. Samkvæmt skoð-
anakönnun, sem birt var fyrir 
helgi, eru góðar líkur til þess að 
samningurinn verði samþykktur.

Ráðamenn Evrópusambandsins 
geta þá andað léttar, því þessi sami 
samningur var felldur í júní á síð-
asta ári á Írlandi. Sú niðurstaða 
olli miklu uppnámi í Evrópusam-
bandinu og varð til þess að tefja 
enn frekar þær breytingar á sam-
bandinu, sem Lissabon-sáttmálinn 
kveður á um.

Samkvæmt skoðanakönnun TNS 
styðja 48 prósent Íra samninginn 
núna, 31 prósent eru andvíg en 19 
prósent óákveðin. Staðan var svip-
uð þegar síðasta könnun var gerð 
fyrir þremur vikum, þegar eigin-
leg kosningabarátta hófst.

Ef óákveðnum er sleppt, þá eru 
59 prósent fylgjandi samningnum, 
en 41 prósent andvíg.

Samningurinn, sem nú verður 
kosið um, er þó ekki nákvæmlega 
sá sami og Írar felldu fyrir rúmu 
ári. Nokkrum viðaukum hefur 
verið bætt við hann til að koma til 
móts við gagnrýni Íra.

Meðal annars var samþykkt að 
Írland og önnur smærri aðildar-
ríki Evrópusambandsins fái áfram 
að eiga fulltrúa í framkvæmda-
stjórn sambandsins, en fyrirhug-
aðar breytingar á því fyrirkomu-
lagi voru líklega það sem helst 
gerðu útslagið um að Írar felldu 
samninginn í fyrra.

Einnig er fallist á að Írar fái 
áfram að ráða því hvernig þátttöku 
írska hersins í aðgerðum á vegum 
ESB verður háttað. Írar fá einnig 
að ráða eigin skattamálum áfram 
og þurfa ekki að lúta niðurstöðum 
evrópsks dómstóls um fóstur-
eyðingar.

Leiðtogar Evrópusambandsríkj-
anna undirrituðu Lissabon-sáttmál-
ann í desember árið 2007, og átti 
hann að koma í staðinn fyrir stjórn-
arskrársáttmála sambandsins, sem 
ekkert varð úr vegna andstöðu 
Frakka og Hollendinga árið 2005.

Lissabon-sáttmálinn gengur ekki 
eins langt og stjórnarskrársáttmál-
inn, en báðir ganga út á að endur-
bæta stofnanakerfi og starf Evrópu-
sambandsins og aðlaga það þeirri 
miklu fjölgun aðildarríkjanna sem 
orðið hefur undanfarin ár.

  gudsteinn@frettabladid.is

Írar nú sáttari 
við Lissabon-
sáttmálann
Góðar líkur virðast á því að Írar samþykki Lissabon-
sáttmála ESB í þjóðaratkvæðagreiðslu. Komið hefur 
verið til móts við gagnrýni Íra, sem felldu þennan 
sama sáttmála í atkvæðagreiðslu á síðasta ári.

KOSNINGABARÁTTAN HARÐNAR Kosningaspjald á ljósastaur í Dublin, þar sem Írar 
eru hvattir til þess að hafna Lissabon-sáttmálanum. NORDICPHOTOS/AFP

FELUMAÐURINN ÓGURLEGI Strákur-
inn starði undrandi á þennan breska 
hermann í felubúningi í bænum 
Chester í norðvestanverðu Englandi, 
þar sem 300 hermenn fóru í bæinn til 
að kveðja íbúana áður en þeir héldu 
til Afganistans. NORDICPHOTOS/AP

STJÓRNMÁL „Ef við eigum að ná lík-
legum skuldbindingum okkar við 
að minnka losun til 2020 þurfum 
við að skipta yfir í sparneytnari 
bíla.“ Þetta sagði Svandís Svavars-
dóttir umhverfisráðherra í erindi 
sem hún flutti á Jafnréttis dögum 
í Háskóla Íslands liðinni viku. 
Svandís flutti ræðu sína á tákn-
máli.

Í máli sínu fléttaði hún saman 
umhverfis- og jafnréttismálum. 
Benti hún á að íslendingar ættu 
útblástursfrekasta bílaflota Evr-
ópu. Kvaðst hún ekki vilja gera 
lítið úr því að víða þyrftu menn 
stóra og öfluga bíla til að komast 
leiðar sinnar. Ekki heldur ætlaði 
hún að halda því fram, sem oft 
væri gantast með, að stórir bílar 

væru einhvers konar uppbót eða 
framlenging á sjálfsmynd eiganda 
síns, sem oftast væri karlkyns. 

„En ég vil samt velta þeirri 
spurningu upp hvort bílaflot-
inn væri kannski aðeins lofts-
lagsvænni ef konur fengju meira 
ráðið um bílakaup. Við þurfum 
ekki ofurjeppa til að kaupa í mat-
inn í borginni og við þurfum ekki 
bensínhák í daglegum ferðum í 
vinnu eða skóla,“ sagði Svandís. 

Vitnaði hún til niðurstöðu sér-
fræðinganefndar um að engin ein 
aðgerð væri jafn hagkvæm og að 
skipta hraðar yfir í sparneytn-
ari bíla. Skoraði hún svo á fólk að 
skoða sparneytnasta kostinn næst 
þegar það skipti um bíl eða keypti 
bíl í fyrsta sinn.  - bþs

Umhverfisráðherra vill að fólk kaupi sparneytnari bíla: 

Nauðsynlegt að bíla-
flotinn mengi minnaALÞINGI Forsætisnefnd Alþingis 

ákvað á fundi sínum í fyrradag 
að hætta að greiða fyrir áskrift 
að Morgunblaðinu fyrir þing-
menn. 

Ásta Ragnheiður Jóhannes-
dóttir, formaður nefndarinnar, 
segir að þetta sé liður í hagræð-
ingaraðgerðum þingsins og hafi 
ekkert með ráðningu Davíðs 
Oddssonar sem ritstjóra blaðsins 
að ræða. Áfram verður þó hægt 
að glugga í Moggann sem liggur 
niður í þingi.

„Þetta er liður í sparnaði hjá 
okkur. Morgunblaðið er orðið 
eina blaðið sem við höfum verið 
að borga fyrir og að okkar mati 
þá er þetta liðin tíð. Þingmenn 
hafa aðgang að fréttum á netinu 
og eru með netið í símanum og 
geta því leitað allra upplýsinga,” 
segir Ásta.

Forsætisnefnd Alþingi:

Hætta með 
Mogga í áskrift

ÞRÓUNARSAMVINNA Skrifað hefur 
verið undir verksamning milli 
Þróunarsamvinnustofnunar 
Íslands (ÞSSÍ) og Íslenskra orku-
rannsókna (ÍSOR) um jarðhita-
verkefni í Níkaragva. Samning-
urinn felur í sér að ÍSOR veitir 
sérfræðiaðstoð á sviði jarðhita í 
Níkaragva næstu þrjú ár. 

Verkið er hluti af þróunar-
aðstoð Íslendinga í samvinnu við 
stjórnvöld og felst í því að byggja 
upp færni og þekkingu innan 
ríkis stofnana sem koma að þróun 
jarðhitaauðlinda í landinu. 

Einn starfsmaður ÞSSÍ ytra 
hefur yfirumsjón með verkinu, að 
því er segir í tilkynningu.  - jab

Jarðhitaverkefni í Níkaragva:

Byggja upp 
þekkingu ytra

HEILBRIGÐISMÁL Einar Rafn Har-
aldsson, forstjóri Heilbrigðisstofn-
unar Austurlands (HSA), býst við 
að stofnunin þurfi að skera niður 
um 100-150 milljónir króna á næsta 
ári. Hann býst jafnvel við enn meiri 
niðurskurði næstu ár á eftir, eða um 
allt að 25 prósent af því rekstrar fé 
sem stofnunin hefur haft. 

„Við höfum ekki séð áætlanir 
stjórnvalda en miðað við þær for-
sendur sem fjármálaráðuneytið 
hefur gefið sér um 5-6 prósenta 
niðurskurð í heilbrigðisþjónustu 
má gera ráð fyrir að við þurfum að 
draga saman um meira en hundr-
að milljónir á næsta ári,“ segir for-
stjórinn. 

Einar Rafn telur að ekki verði 
komist hjá uppsögnum eða niður-
skurði hjá HSA ef þessar forsendur 

ganga eftir. „Ég vitna bara í orð 
heilbrigðisráðherra í Fréttablaðinu 
sem sagði að menn gætu ekki látið 
sig dreyma um að halda óbreytt-
um mannafla eða þjónustu,“ segir 
Einar Rafn.

Rekstrarkostnaður HSA var um 
2,3 milljarðar í fyrra en áætlaður 
rekstrarkostnaður í ár er um tveir 
milljarðar. Forstjóri HSA segir að 
ef áætlanir um niðurskurð gangi 
eftir megi búast við því að niður-
skurðurinn hlaupi á um 500 millj-
ónir á nokkrum árum.

„Ef þessi spá er ljóst að starf-
semin verður þá ekki eins og hún 
er í dag,“ segir Einar Rafn.

    - kh

Hundrað milljóna króna niðurskurður blasir við Heilbrigðisstofnun Austurlands:

Óttast að missa starfsfólk

EINAR RAFN HARALDSSON Forstjóri 
Heilbrigðisstofnunar Austurlands segir 
að erfið sigling bíði þeirra sem reki 
ríkisstofnanir næstu árin. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ÚR SAFNI
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Viðskiptagreinar

Grafísk hönnun
Vinsælt og hagnýtt nám fyrir skapandi fólk. Hentar einnig vel 
þeim sem vilja hanna sínar eigin auglýsingar og bæklinga.  
Kennt er á mest notuðu hönnunarforritin. 
  •  Photoshop CS4
  •  Illustrator    CS4
  •  InDesign     CS4
Einnig læra þátttakendur að ganga frá verkefnum 
sínum í Acrobat Distiller (PDF)
Kvöldnám hefst  29. október.  Lengd 105 std.  Verð kr. 129.000,-

Vefsíðugerð 
Ætlað byrjendum í vefsmíði og fólki sem vill koma sér upp einfaldri og 
þægilegri heimasíðu með sérstakri áherslu á myndgerð og myndnotkun.  
Kennt er á Photoshop og Dreamweaver.
Kennt er tvisvar í viku.  Morgun og kvöldbekkir.  
Hefst  12. okt.  Lengd 47 std.  Verð kr.  54.000,-

Einföld myndbandavinnsla
Grunnnámskeið fyrir fólk á öllum aldri sem vill læra betur á videotökuvélina 
og flytja videomyndir yfir í tölvuna til frekari vinnslu og varðveislu.  
Klippingar, hljóð og effektar og innsetning texta.  Vistun og yfirfærsla 
á DVD og Netið. Unnið er í Movie Maker
Kennt er þrjú kvöld,  20. okt., 22. okt. og 27. okt kl. 18:00 – 21:30.  
Verð kr.  21.000,-

Stafrænar myndavélar og Picasa
Stutt og hnitmiðað námskeið fyrir byrjendur.   Helstu stillingar myndavéla.  
Yfirfærsla úr vél í tölvu og skipulag  myndasafns.  Einfaldar lagfæringar 
mynda, heimaprentun/framköllun, myndir sendar í tölvupósti, myndir 
brenndar á diska ofl.  Þátttakendur læra að nota Picasa forritið.
Kennt er þrjú kvöld,  20. okt., 22. okt. og 27. okt 
kl. 18:00 – 21:00.  Verð kr.  15.000,-

Vefur, grafík og myndvinnsla

Tölvunám byrjenda
Námskeið ætlað byrjendum á öllum aldri.  Á þessu námskeiði er tekið fyrir 
allt það sem byrjandinn þarf til að komast vel af stað í notkun tövu.  
Tölvugrunnur, Netið og tölvupóstur.
Hefst  8. okt. og lýkur 3. nóv.  Kennt er þriðjudaga  og fimmtudaga.   
Morgun og kvöldbekkir.  Verð kr.  39.000,-

Almennt tölvunám
Sérstaklega hagnýtt námskeið fyrir þá sem komnir eru af byrjunarstiginu.  
Tilvalið fyrir þá sem þurfa að auka öryggi sitt, þekkingu og hraða í 
allri tölvuvinnslu.  
  •  Windows tölvugrunnur og skjalvarsla
  •  Word 2007 
  •  Excel 2007
  •  Internet og Outlook 2007
Hefst  8. okt. og lýkur 12. nóv.  Kennt er þriðjudaga og 
fimmtudaga.   Morgun og kvöldbekkir.  Verð kr.  49.000,-

Almenn tölvunámskeið

Bókhald 1  Lengd 100 std.  Verð kr. 109.000,-  Hefst 12. okt.

Bókhald 2  Lengd 90 std.  Verð kr.  98.000,-  Hefst 1. okt.

Navision – fjárhagsbókhald (Microsoft Dynamics NAV)
Lengd 42 std.  Verð kr.  54.000,- Hefst 9. nóv.

Tollskýrslugerð  Lengd 21 std.  Verð kr. 28.000,-  Hefst 2. des.
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Boðið er upp áfjarkennsluí flestum okkarnámskeiðum

el 
a.

Afsláttur áMicrosoft Office Home and Student 2007

Byrjendur 60+
Námskeið sérstaklega ætlað byrjendum 
60 ára og eldri. Hæg yfirferð með 
reglulegum endurtekningum í umsjá 
þolinmóðra og reyndra kennara.  
Tölvugrunnur, internetið og tölvupóstur.
Kennt er mánudaga og  miðvikudaga 
kl. 13 – 16.  Hefst  5. okt og lýkur 26. okt.
Verð kr. 25.000,-  (Kennslubók innifalin)

Framhald 60+
Hentar þeim sem lokið hafa byrjendanámskeiðinu eða hafa sambærilega 
undirstöðu.  Byrjað  á upprifjun, ritvinnsla og frekari æfingar í notkun 
internets (t.d. Facebook ofl.) og tölvupósts. 
Kennt er mánudaga og  miðvikudaga kl. 13 – 16.  
Hefst  5. okt og lýkur 26. okt.
Verð kr. 25.000,- (Kennslubók innifalin)

Stafrænar myndavélar og tölvan 60+
Hér er tekið fyrir það helsta sem almennir notendur þurfa að kunna um 
stafrænar myndavélar og stillingar þeirra.  Myndir færðar yfir í tölvu, 
skipulag myndasafns, einfaldar lagfæringar mynda og útprentun, 
myndir brenndar á CD diska, myndir sendar í tölvupósti ofl. (Picasa)
Kennt er þriðjudaga  og  fimmtudaga  kl. 13 – 16.  
Hefst  6. okt og lýkur 15. okt. Verð kr. 15.000,-

Eldri borgarar 60+
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Eitt af því mikilvægasta sem 
huga þarf að við endurreisn 

íslensks efnahagslífs er hvernig 
tryggja má að hagkerfi framtíðar-
innar geti skilað landsmönnum 
sem bestum lífskjörum á næstu 
árum og áratugum. Í þeirri vinnu 
þarf augljóslega bæði að horfa 
til þess sem vel var gert á undan-
förnum árum og þess sem fór 
úrskeiðis. Við þurfum að byggja 
á því fyrra og koma í veg fyrir 
að það síðara geti endurtekið 
sig. Við getum einnig horft til 
reynslu annarra landa af alvar-
legum efnahagsáföllum og hvað 
hefur gefist vel og hvað illa við að 
vinna á þeim.

Reynsla annarra landa kennir 
að á samdráttartímum kann að 
virðast freistandi að reyna að 
styðja við illa stödd fyrirtæki 
með því að gefa þeim afslátt af 
eðlilegum samkeppnisreglum. 
Það er líka við því að búast að 
raddir þeirra sem vilja vernda 
innlend fyrirtæki fyrir erlendri 
samkeppni verði háværar. 

Reynsla annarra landa kennir 
líka að þetta er reginfirra. Það 
leysir engan vanda, ekki einu 
sinni til skamms tíma, að draga 
úr samkeppni á samdráttar-
tímum. Það örvar ekki efnahags-
lífið. Þvert á móti. Fyrir tæki sem 
búa ekki við aðhald eðlilegra sam-
keppnisreglna setja upp hærra 
verð, framleiða minna, fjárfesta 
minna, setja minna í vöruþróun 
og leit að nýjum mörkuðum og 
veita færri atvinnu en þau sem 
búa við heilbrigða samkeppni. Ein 
helsta skýring þess hve Banda-
ríkjamönnum gekk hægt að vinna 
sig út úr heimskreppunni á fjórða 
áratugnum er einmitt þau mistök 
sem þeir gerðu þá með því að 
draga úr aðhaldi með samkeppni 
fyrirtækja. 

Þegar Finnar lentu í djúpri 
efnahagslægð í upphafi tíunda 
áratugarins var þeim þetta ljóst. 
Mikilvægur þáttur í viðbrögðum 

þeirra við efnahagsvandanum 
var að efla samkeppniseftirlit 
þar í landi, m.a. með nýjum laga-
heimildum. Samkeppniseftirlitin 
á Norðurlöndum draga þetta 
skýrt fram með dæmum frá fleiri 
löndum í sameiginlegri skýrslu 
þeirra um samkeppni í fjármála-
kreppunni sem út kom fyrr í 
þessum mánuði.

Á fjórða áratugnum kom 
einnig skýrt í ljós hve skelfi-
legar afleiðingar það hefur ef 
einstök lönd reyna að vernda sinn 
heimamarkað til að vinna gegn 
samdrætti. Innflutningshöft í 
einu landi valda þarlendum neyt-
endum beinum skaða. Um leið 
og önnur lönd svara í sömu mynt 
skaðast útflytjendur einnig. Toll-
múrar og innflutningshöft valda 
á endanum tjóni fyrir alla. Því er 
það mjög mikilvægt, jafnt fyrir 
Ísland sem önnur lönd, að reyna 
ekki að varpa vanda eins lands 
vegna efnahagssamdráttar yfir 
á nágrannana með vanhugsuðum 
aðgerðum. Það hefur aldrei gefist 
vel. 

Virk og heilbrigð samkeppni 
er nauðsynleg forsenda þess að 
íslenskt efnahagslíf geti náð vopn-
um sínum á ný. Það er vissulega 
erfitt að ganga í gegnum djúpan 
samdrátt efnahagslífsins en því 
má ekki gleyma að við getum 
og munum fyrirsjáanlega vinna 
okkur út úr vandanum. Umrótið 
skapar jafnframt margvísleg 
tækifæri. Margt má hugsa upp á 
nýtt. Við þurfum ekki og eigum 

ekki að endurreisa þær fyrir-
tækjasamsteypur og þau eignar-
haldsfélög sem tröllriðu íslensku 
efnahagslífi undanfarin ár. Við 
getum líka og munum skipuleggja 
nýtt og heilbrigðara fjármála-
kerfi frá grunni. Nýtt hagkerfi á 
að geta risið með fleiri, smærri 
og fjölbreyttari fyrirtækjum, ein-
faldara og gagnsærra eignarhaldi 
og mun eðlilegri dreifingu arðs af 
starfsemi þeirra. 

Endurreist fjármálakerfi 
Íslendinga leikur lykilhlutverk í 
þessari vinnu. Mjög mikilvægt er 
að þegar lánastofnanir koma að 
fjárhagslegri endurskipulagn ingu 
fyrirtækja á næstu mánuðum 
verði horft til samkeppnissjónar-
miða. Gagnsæ og fagleg vinnu-
brögð lánastofnana eru jafn-
framt nauðsynleg til að tryggja 
að skilið verði milli feigs og 
ófeigs í fyrirtækjaflórunni með 
skynsamlegum hætti. Þau fyrir-
tæki eiga að fá að lifa sem geta 
skapað verðmæti og skilað arði 
í harðri samkeppni við eðlilegar 
aðstæður. Það er hins vegar 
engum greiði gerður með því að 
halda fyrirtækjum á lífi sem ekki 
þola náttúruval heilbrigðs mark-
aðar.

Íslenskt efnahagslíf byggir 
þrátt fyrir allt á afar sterkum 
stoðum. Því má ekki gleyma að 
jafnvel áður en útrásarbólan bjó 
til óraunhæf lífskjör og keyrði 
neyslu landsmanna upp úr öllu 
valdi var afar gott að búa á 
Íslandi. Lífskjör höfðu aldrei 
verið betri í sögu landsins og 
stóðust vel samanburð við það 
sem best þekkist erlendis. Þótt 
við þurfum að leggja talsvert á 
okkur á næstu misserum til að 
leysa skammtímavanda höfum við 
ekki tapað neinu af því sem þurfti 
til að búa svo vel. Við höfum jafn-
framt alla burði til að gera enn 
betur á næstu áratugum. 

Höfundur er viðskiptaráðherra.

Samkeppni á samdráttartímum

GYLFI MAGNÚSSON

Í DAG | Samkeppni

UMRÆÐAN
Guðmundur Magnússon skrifar um 
kreppu og kjaraskerðingu

Öryrkjabandalag Íslands leggur þunga 
áherslu á að í næstu fjárlögum verði 

þær skerðingar sem lagðar voru á líf-
eyrisþega í sumar dregnar til baka. Því 
lengri tími sem líður er meiri hætta á að 
þær festist og þau loforð að þetta væru 
aðeins tímabundnar ráðstafanir gleymist. 
Eftir mikla vinnu lagði nefnd á vegum 
félags- og tryggingamálaráðuneytisins fram drög 
að skýrslu um nýskipan almannatrygginga með 
tillögum að breytingum á kerfinu. Þar er margt 
áhugavert og jákvætt, en ÖBÍ gerir þó nokkrar 
athugasemdir og hefur skilað umsögn þar um. Þar 
er lögð áhersla á að kjör lífeyrisþega verði ekki 
skert meira en orðið er.

Í drögunum er lagt til að einfalda kerfið, sem 
er að sjálfsögðu til bóta. Þó er vert að hafa í huga 
að ýmis sértæk úrræði eru nauðsynleg, s.s. bóta-
flokkurinn aldurstengd örorka sem var komið á til 
að jafna stöðu þeirra sem eru fæddir með fötlun 
eða fatlast ungir og nauðsynlegt er að hann falli 

ekki niður við 67 ára aldurinn, ens og nú. 
Aðrir bótaflokkar sem ekki má skerða og 
verður heldur að bæta í eru, t.d. maka- 
og umönnunarbætur, bensínstyrkur og 
bætur vegna mikils lyfjakostnaðar.

Samhliða var önnur nefnd að störfum 
sem átti að gera tillögu að nýju örorku-
mati og aukinni atvinnuþátttöku með 
bættri starfsendurhæfingu. Enn er ekki 
komin niðurstaða í þá vinnu en hún er 
væntanleg á næstunni. Hér er um mjög 
vandasamt verk að ræða og ekki von að 
verði að veruleika alveg á næstunni. Þó 

ætti að vera mögulegt að efla starfsendurhæf-
inguna nú þegar, eins og staðið hefur til árum 
saman.

Kreppur eru tækifæri til endurskoðunar og 
nýbreytni. Það er því mikilvægt að Öryrkjabanda-
lag Íslands og stjórnvöld taki höndum saman til 
að vinna að betra samfélagi þar sem mannréttindi 
og aukin lífsgæði eru lögð til grundvallar. Stönd-
um saman, virðum hvert annað og vinnum saman 
að bættu samfélagi. Kjörorð Evrópusamtaka fatl-
aðra eru: Ekkert um okkur án okkar.

Höfundur er varaformaður ÖBÍ.

Norrænt velferðarkerfi á Íslandi III

GUÐMUNDUR 
MAGNÚSSON

Holl mjólk
hraustir krakkar

Á alþjóðlega skólamjólkurdeginum, 30. september, býður Mjólkur-
samsalan öllum 50.000 grunnskólabörnum landsins upp á mjólk í skól-
unum. Með deginum vill íslenskur mjólkuriðnaður vekja athygli barna,
foreldra og starfsfólks skólanna á mikilvægi mjólkur í fæði barnanna.

Mjólk er
góð!

Gleymd‘ ekki þínum minnsta
Utanríkisráðherra minnti ágætlega á 
að á Íslandi er margt sem enn stend-
ur, þótt annað hafi hrunið, í ræðu á 
Allsherjarþingi SÞ um helgina.

Hann sagði og að vinir okkar og 
norræn fjölskylda hefðu ekki yfirgefið 
okkur í hremmingunum. Össur 
nefndi eina þjóð sem hefði skorið 
sig úr: Pólland. Það myndi ekki 
gleymast að Pólverjar hefðu 
boðið okkur lán að fyrra bragði.

En einn ónefndur lítill bróðir í 
norrænu fjölskyldunni skar 
sig líka úr. Kom ekki 
hlutfallslega miklu 
stærra óumbeðið lán 
– og skilyrðislaust 
– frá Færeyjum?

Jafnrétti til útflutnings
Össur reifaði einnig í ræðunni að 
ríkisstjórn hans hefði stuðlað að 
auknum rétti kvenna til að taka þátt í 
friðarferli á stríðshrjáðum svæðum.

En Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir, 
varaborgarfulltrúi Samfylkingar, sá 

sig nýskeð knúna til að segja 
af sér, sem formaður 
vinnuhóps um áhrif 
efnahagshrunsins á 
stöðu kynjanna.

Hún kveðst í DV 
ekki nenna 

að vera 
formaður í 
nefnd sem 
ekki starfar, 
og 

kennir öðrum ráðherra Samfylkingar 
um vandræðin.

Hvorki rugl né rasismi hér
Netmiðlar sögðu fyrstir frá því í gær 
að kona hefði stungið fimm ára 
stúlku í brjóstið. Viðbrögð netverja 

létu ekki á sér standa. Sú 
sem var fyrst til að tjá 

sig um fréttina á einni 
síðunni vildi helst vita 
hvort stungukonan væri 
íslensk. Mátti skilja á 
skrifunum að það væri 
ólíklegt, því konan 
með eggvopnið væri 
„eitthvað rugluð“.

 klemens@frettabladid.isO
furlaun og fjallháir bónusar forstjóra fjármálafyrirtækja 
tilheyra fortíðinni á Íslandi, að minnsta kosti í bili, en 
eru ennþá deiluefni annars staðar. Þetta mál var meðal 
annarra sem leiðtogar tuttugu helstu iðnríkja heims 
ræddu á fundi sínum í Pittsburgh á dögunum. 

Þjóðhöfðingjarnir veltu þar fyrir sér hvort og þá hvernig hægt 
væri að koma böndum á ofurkjör bankamanna. Umfram allt hina 
hraustlegu bónusa, sem sumir bankastjórarnir eru þegar farnir að 
taka frá fyrir sig og sína helstu undirmenn, þótt bankarnir séu ein-
göngu á lífi vegna þess að stjórnvöld hafa ausið inn í þá gríðarlegum 
fjármunum frá skattborgurum.

Eins og gefur að skilja fellur almenningi þetta framferði banka-
mannanna vægast sagt þunglega. En þrátt fyrir að leiðtogarnir hafi 
flestir ef ekki allir lýst sömu skoðun náðist ekki samkomulag á fund-
inum um leiðir til að taka á málinu.

Háværustu gagnrýnendur græðginnar í fjármálageiranum, 
Angela Merkel og Nicolas Sarkozy, þurftu að sætta sig við tiltölulega 
mildilega ályktun um efnið. Talið var að Barack Obama og Gordon 
Brown hefðu beitt sér gegn harðorðari útgáfu.

Eftir viðtal, sem birtist við breska forsætisráðherrann á BBC í 
gær, er hins vegar ljóst að það hefur ekki verið hann sem kom í veg 
fyrir afgerandi yfirlýsingu Pittsburgh-fundarins til höfuðs bónusum 
bankamanna. 

Í spjalli við sjónvarpsmanninn Andrew Marr var Brown harðorður 
um meðvitundarleysi stjórnenda breskra banka. Hann sagði að þeir 
skildu ekki hversu mikinn skaða þeir hefðu unnið hagkerfinu og að 
hann hygðist neyða bankana til að hegða sér með ábyrgari hætti. 
„Við ætlum að taka til í þessu kerfi í eitt skipti fyrir öll,“ sagði Brown 
og boðaði hörðustu aðgerðir sem gripið hefur verið til í heiminum. 
Meðal annars vill hann banna bónuskerfin sem talin eru eiga veru-
legan þátt í hruni fjármálalífs heimsins; annars vegar með því að 
ýta undir mikla áhættusækni fjármálafyrirtækja og hins vegar með 
beinu fjárstreymi út úr sömu fyrirtækjum til hlutfallslega fárra ein-
staklinga, í formi gríðarlega hárra hvatagreiðslna. Hinn fallni banki 
Lehman-bræðra borgaði til dæmis út í reiðufé að minnsta kosti 5,1 
milljarð Bandaríkjadala til valinna starfsmanna árið áður en hann 
fór á hausinn. Er sú upphæð um það bil á pari við gjörvalla Icesave-
ábyrgð Íslands, til að setja hana í sæmilega skiljanlegt samhengi.

Það er sannarlega verðugt verkefni að freista þess að taka á launa- 
og bónusmálum fjármálageirans. Helsta markmiðið hlýtur að vera að 
tengja hvatakerfin við langtíma afkomu, fremur en að horfa aðeins 
til stutts tímabils eða stöðu hlutabréfa á tilteknum degi á markaði.

Góð byrjun gæti til dæmis verið að setja lög sem banna að stjórn-
endum sé greitt í hlutabréfum, eða þeir geti keypt bréf á öðrum 
kjörum en aðrir. Eigendum fjármálafyrirtækja, og fulltrúum þeirra 
í stjórn, á hins vegar að vera frjálst að borga stjórnendum eins há 
laun og þeim sýnist. 

Ef viðkomandi stjórnendur hafa nógu mikla trú á fyrirtækjum 
sínum geta þeir keypt hlutabréf í þeim á almennum markaði, fyrir 
eigið fé og áhættu, eins og hverjir aðrir fjárfestar.

Eigið fé og áhætta:

Bónusar 
bankamanna

JÓN KALDAL SKRIFAR
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UMRÆÐAN
Valdimar Ármann 
skrifar um stýrivexti

Seðlabanki Íslands er 
samur við sig og held-

ur áfram hávaxtastefnu 
sinni og þversögnum. 
Engin viðleitni er sýnd 
til að koma Íslandi í gang 
aftur eða skilja önnur 
sjónarmið. Margir hafa 
stigið fram og rökstutt það að lægri 
vextir myndu auka trúverðug leika 
Íslands, losa um innlent fjármagn 
sem mun leita í arðbær verkefni 
og að lokum þess vegna styðja við 
gengi krónunnar.

Tvenns konar stýrivextir
Stýrivöxtum var haldið óbreytt-
um í 12% og innlánsvöxtum í 
9,5%. Seðlabankastjóri reyndi að 
rökstyðja að í rauninni væru stýri-
vextir ekki 12% heldur 9,5% sem 
eru innlánsvextir innlánsstofn-
ana hjá Seðlabankanum. Rökin 
fyrir því að færa ekki stýrivexti 
einfaldlega niður í 9,5% voru þau 

að þá myndu aðilar (og 
þá sérstaklega erlend-
ir aðilar) telja að Seðla-
bankinn væri að veita 
peningalegan slaka. Það 
lítur því út fyrir að Seðla-
banki Íslands sé með 
tvenns konar stýrivexti, 
9,5% sem íslenskir aðil-
ar eiga að horfa á og 12% 
sem erlendir aðilar (les. 
Alþjóðagjaldeyrissjóður-
inn) eiga að horfa á. Þetta 

er miður trúverðugt og í rauninni 
frekar hjákátlegt og stórlega vegið 
að sjálfstæði Seðlabankans með 
þessu.

Enn hærri vextir í boði
Athygli hefur vakið og oft verið 
minnst á, að íslensku bankarnir 

eru „stútfullir“ af peningum; 
þeir eru með um 1.880 ma í inn-
lánum og af því eru um 10% í inn-
lánum hjá Seðlabankanum. Nú 
ætlar Seðlabankinn að gefa út 
innstæðubréf til að draga úr lausu 
fé í umferð. Bréfin eru gefin út til 
28 daga og mega innlánsstofnan-
ir bjóða 9,5% til 10% vexti í 15-25 
ma í hverri viku (s.s. 60-100 ma í 
mánuði). Skilaboðin eru því þau að 
frekar en að hvetja bankana til að 
lána þessa peninga út í hagkerfið 
til fyrirtækja eða almennings til 
að koma hjólum efnahagslífsins í 
gang þá er bönkunum boðið uppá 
enn hærri vexti en áður, einmitt 
með það að markmiði að koma í 
veg fyrir útlán banka. Er líklegt 
að bankarnir hækki innlánsvexti 
sína þar sem þeir geta fengið svo 

háa vexti hjá Seðlabankanum? 
Nei, það er ólíklegt – þar sem þeir 
þurfa að hækka vexti á 1.880 ma 
en fá hærri vexti á einungis 60-100 
ma þá stinga þeir vaxtamuninum 
frekar í vasann í boði skattgreið-
enda.

„Óþolinmóðu“ fjármagni mútað
Rökin fyrir háum vöxtum eru enn 
á þá leið að styðja þurfi við gengi 
krónunnar þrátt fyrir gjaldeyris-
höft. Seðlabanki Íslands telur að 
mikið af „óþolinmóðu“ fjármagni 
sé enn á Íslandi sem muni leita í 
erlendan gjaldeyri við fyrsta (lög-
lega eða ólöglega) tækifæri. Því 
þurfi að borga (sumir segja verð-
launa eða múta) þessum fjár-
magnseigendum fyrir að vera í 
íslenskum krónum. Seðlabankinn 

er ekki að átta sig á því að með því 
að borga háa vexti á þessar fjár-
hæðir er í raun verið að stækka 
hratt „óþolinmóða“ fjármagnið. 
Er líklegt að þessir „óþolinmóðu“ 
aðilar sjái að sér eftir 1-2 ár þegar 
reynt verður að losa gjaldeyris-
höftin og hætti þá við að skipta í 
erlendan gjaldeyri? Nei, það er 
ólíklegt – en eftir 1-2 ár er búið að 
stækka „óþolinmóða“ fjármagnið 
um 8-20% með himinháum vaxta-
greiðslum í boði íslenskra skatt-
greiðenda.

Nýr Seðlabankastjóri virðist 
ekki ætla að nota gullið tækifæri 
til að endurskoða peningastefnuna 
frá grunni. Er það miður.

Höfundur er hagfræðingur hjá 
GAM Management hf.

Seðlabanki Íslands heldur þversögninni áfram

VALDIMAR ÁRMANN

UMRÆÐAN
Jón Þór Ólafsson skrifar um 
sagnaritun

Þei r sem 
skrifa 

sögubækur 
framtíðar-
innar munu 
ekki styðj -
ast við blogg 
og YouTube 
vídeó. Morgun-
blaðið og aðrir 
stórir fjölmiðl-
ar verða heim-
ildir framtíðar-

innar. Sá sem ritstýrir þeim í dag 
skrifar söguna eins og hún birtist 
framtíðinni. Eða eins og George 
Orwell orðaði það svo snilldarlega:  
„Sá sem stjórnar nútíðinni, stjórn-
ar fortíðinni. Sá sem stjórnar for-
tíðinni, stjórnar framtíðinni.“

Ritstjórinn stjórnar úr brúnni
Þeim sem ekki skilja hve auð-
velt það er fyrir ritstjóra að stýra 
umfjöllun í sínum fjölmiðli er 
hollt að kynna sér rannsóknir þess 
núlifandi fræðimannsins sem mest 
er vitnað í, Noam Chomsky. Niður-
stöður hans er að finna í myndinni 
„Manufacturing Consent“ sem 
hægt er að sjá ókeypis á Google.

Vald ritstjórans og vilji
Er erfitt að ímynda sér að maður 
sem var ímynd skipstjórans sem 
stýrði þjóðarskútunni inn í ára-
tuga góðærissól vilji birtast sem 
best í ljósi sögunnar? Sem ritstjóri 
Morgun blaðsins í dag hefur Davíð 
Oddsson valdið til að ritstýra 
skrifum um fortíðina og stjórna að 
hluta í hvaða ljósi framtíðin lítur 
hann. Spurningin um trúverðug-
leika Morgunblaðsins og hæfi 
Davíðs Oddssonar sem ritstjóra 
blaðsins er því þessi: „Hve mikill 
er vilji Davíðs til að endurskrifa 
söguna?“

Höfundur er borgari.

Saga sól-
konungs: 
Endur skrifuð

JÓN ÞÓR ÓLAFSSON

SEND IÐ OKK UR LÍNU

Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur til 
að senda línu og leggja orð í belg um 
málefni líðandi stundar. Greinar og 
bréf skulu vera stutt og gagnorð. Tekið 
er á móti efni á netfanginu greinar@
frettabladid.is eða á vefsíðu Vísis, þar 
sem finna má nánari leiðbeiningar. 
Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í 
Fréttablaðinu eða Vísi eða í báðum 
miðlunum að hluta eða í heild. 
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til 
að stytta efni.

FLUGFELAG.IS

FLUG OG GISTING Í EINA NÓTT FRÁ AÐEINS 17.700 KR.* 

SKEMMTUM OKKUR
INNANLANDS
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timamot@frettabladid.is

MERKISATBURÐIR
1930 Elliheimilið Grund í 

Reykjavík vígt. 
1958 Samtals 79,2 prósent 

kjósenda í Frakklandi 
samþykkja nýja stjórnar-
skrá í þjóðaratkvæða-
greiðslu sem markar upp-
haf fimmta lýðveldisins í 
sögu Frakklands. 

1968 Við Menntaskólann við 
Hamrahlíð er sett upp 
höggmyndin Öldugjálfur 
eftir Ásmund Sveinsson. 

1969 Brot úr Murchison-loft-
steininum falla til jarðar í 
Ástralíu. 

1988 Önnur ríkisstjórn Stein-
gríms Hermannssonar 
tekur við völdum. 

1991 Stofnað er landssamband 
björgunarsveita og hlýtur 
nafnið Landsbjörg. 

Þennan dag árið 1943 
gáfu Haraldur Böðvars-
son, útgerðarmaður 
á Akranesi, og kona 
hans, Ingunn Sveins-
dóttir, Skagamönnum 
Bíóhöllina á Akranesi.

Vildu þau hjónin 
Haraldur og Ingunn 
að öllum ágóða sem 
hugsan lega hlytist af 
rekstri hússins yrði 
varið til menningar-
mála á Akranesi.

Bíóhöllin rúmar 
um 300 manns í sæti 
og er hljómburður í henni mikill og góður. Þótt 
Bíóhöllin á Akranesi sé eitt elsta kvikmynda-
hús landsins, en hafist var handa við byggingu 

þess árið 1942, er það 
enn í notkun og þykir 
sómi af. 

Kvikmyndasýning-
ar eru í húsinu einu 
sinni til tvisvar í viku. 
Auk þess hefur Bíó-
höllin undanfarin 
misseri verið nýtt til 
ýmissa samkoma á 
Akranesi svo sem tón-
leikahalds, leiksýn-
inga, fundahalda og 
ýmissa annarra við-
burða.

Húsið er enn í eigu 
Akraneskaupstaðar. Afkomandi þeirra hjóna, Ís-
ólfur Haraldsson sem sjá má á myndinni, hefur 
séð um reksturinn.

ÞETTA GERÐIST:  28. SEPTEMBER ÁRIÐ 1942

Bíóhöllin gefin Skagamönnum
ÞORSTEINN ERLINGSSON LÉST 

ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1914.

„Ég trúi því sannleiki að 
sigur þinn að síðustu veg-

inn jafni.“

Þorsteinn Erlingsson (1858-
1914) ólst upp í Hlíðar-

endakoti í Fljótshlíð. Þor-
steinn fékkst mikið við 

blaðamennsku, þýðingar og 
kveðskap. Ádeila á kirkju og 

ríkjandi hefðir í þjóðfélag-
inu er ríkur þáttur í skáldskap 

hans. Auk þess var hann mikill 
náttúruunnandi og dýravinur 

og kemur hvort tveggja vel 
fram í kvæðum hans. 

Radisson SAS Hótel Saga og Park Inn 
Island standa fyrir árlegu samfélags-
átaki nú í september og að þessu sinni 
er það til styrktar Umhyggju, styrktar-
félagi langveikra barna.

Bjarni Gunnar Kristinsson, yfir-
matreiðslumaður á Grillinu og sjón-
varpskokkur í Eldum íslenskt, mun 
leggja átakinu lið með því að bjóða 
upp á matreiðslunámskeið á Grillinu 
mánudagskvöldið 5. október klukkan 
17. Þátttökugjald er 5.000 krónur og 
rennur óskipt til umhyggju.

Septembermánuður ár hvert er til-
einkaður ábyrgum viðskiptaháttum og 

samfélagsátaki hjá keðjunni Rezidor 
Hótel sem er móðurfélag hótelanna 
Radisson SAS og Park Inn. Sjötta árið 
í röð taka hótelkeðjurnar um allan 
heim höndum saman og láta gott af sér 
leiða með því að virkja starfsmenn, 
gesti og almenning til góðra verka. 
Liður í því er að safna fé til styrktar 
World Childhood Foundation sem og 
að styrkja innlendan málstað.

Eldað til styrktar Umhyggju

SAMFÉLAGSÁTAK Sjötta árið í röð taka hótel 
undir Rezidor Hótel-keðjunni höndum 

saman og láta gott af sér leiða. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Séu í raun til einhver lög um réttlæti á 
borð við karmalögmálið þá fór heldur 
lítið fyrir þeim daginn sem Ágústu Ernu 
Hilmarsdóttur, 35 ára hjúkrunarfræð-
ingi, var tjáð að hún væri með brjósta-
krabbamein. 

Árum saman hafði hún unnið að bætt-
um stuðningi við krabbameinssjúka. 
Starf hennar hófst í raun árið 1994 
þegar systir hennar Hildur Björk Hilm-
arsdóttir veiktist af bráðahvítblæði, þá 
23 ára. Við tók átta mánaða lyfjameð-
ferð. Meðan á henni stóð reyndi Hildur 
að setja sig í samband við samtök ungs 
fólks með krabbamein. Leitin að þeim 
bar ekki árangur, þau voru einfaldlega 
ekki til á þessum tíma. Þegar lyfjameð-
ferðinni lauk virtist bati hafa fengist. 
En þegar 27 ára afmælisdagurinn var í 
nánd greindist Hildur aftur með krabba-
mein. Ljóst var að hún þyrfti að fara í 
beinmergskipti til Svíþjóðar til að fá bót 
meina sinna. Ágústa var eini mögulegi 
merggjafinn og við tóku erfiðir tímar 
hjá þeim systrum. 

„Við göntuðumst oft með það á þess-
um tíma að við værum alveg mergjað-
ar systur,“ segir Ágústa. En þær voru 
ekki bara mergjaðar systurnar heldur 

bjó í þeim mikill kraftur og hann vildu 
þær nýta til að styðja annað ungt fólk 
sem glímdi við krabbamein og aðstand-
endur þeirra. Í byrjun október árið 1999 
tók stuðningsfélagið Kraftur til starfa 
og voru systurnar meðal stofnenda. Frá 
þeim tíma hefur félagið stutt við bak 
ungra krabbameinssjúklinga. 

Félagsmenn Krafts fagna tíu ára af-
mæli félagsins 3. október. „Við erum 
ekki grátkór, heldur ungt fólk sem styð-
ur hvert annað, með bjartsýni og von að 
leiðarljósi.“ Setningin á undan kemur 
fram í kynningartexta félagsins og það 
viðhorf kemur sterklega fram þegar 
Ágústa ræðir reynslu sína. Hún var for-
maður aðstandendanefndar í nær átta ár, 
hafði á sér stuðningssíma samtakanna 
á sér í álíka langan tíma en í þann síma 
getur fólk hringt hvenær sem er í leit að 
aðstoð. Auk þess var hún hjúkrunarfræð-
ingur á blóðlækningadeild Land spítalans 
en síðar stofnaði hún fyrirtæki sitt Hrif 
en það býður upp á alhliða heilsueflingu 
innan fyrirtækja.

Það var því ekki að undra að fólk teldi 
óvenju grimmilegt óréttlæti að hún fengi 
brjóstakrabba aðeins 35 ára. „Sumir 
sögðu að þetta væri kaldhæðni. Ég veit 

ekkert um það. Ég held að ég hafi alltaf 
gert mér grein fyrir að þetta gæti hent 
mig eins og aðra,“ segir Ágústa en lík-
urnar áttu þó að vera takmarkaðar þar 
sem brjóstakrabbi þekkist ekki í fjöl-
skyldu hennar og þar fyrir utan var hún 
um það bil þrjátíu árum undir meðal-
aldri þeirra sem greinast með meinið. 

Ágústa hefur verið frá vinnu í um eitt 
og hálft ár en meðferðin lagðist mjög 
þungt á hana. Segir hún að það hafi ekki 
verið sjúkdómurinn sjálfur sem henni 
hafi þótt erfiðast að takast á við, hún hafi 
verið þess fullviss um að lifa af og hræð-
ist auk þess ekki dauðann. „Heldur hafi 
mér þótt skelfilegast að fara frá vinn-
unni sem ég hafði lagt svo mikið á mig 
við að byggja upp,“ segir Ágústa. Svo vel 
vildi hins vegar til að Hildur systir henn-
ar er menntaður íþróttakennari og þar 
að auki í MBA-námi á þessum tíma og 
nýttist það vel við stjórnun fyrirtækis-
ins. „Ég hef verið að byggja mig upp að 
undanförnu með gönguferðum auk þess 
sem ég stundaði veiði í sumar,“ segir Ág-
ústa bjartsýn á framtíðina. „Það verður 
nú ekki annað sagt en það sé kraftur í 
okkur.“

 karen@frettabladid.is

ÁGÚSTA OG HILDUR HILMARSDÆTUR:  STOFNUÐU KRAFT FYRIR ÁRATUG

Systurnar lifðu af krabbamein 

BÁÐAR FENGU KRABBAMEIN Hildur veiktist 
tvívegis af bráðahvítblæði. Systurnar stofn-
uðu þá félagið KRAFT til aðs styðja við ungt 
fólk með krabbamein. Í fyrra veiktist svo 
Ágústa af brjóstakrabbameini.
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AFMÆLI

HILARY DUFF leikkona er 22 ára 
í dag.

MIKA HÄKKINEN Formúlu 1 
kappi er 41 árs í dag.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, lang-
afi og langalangafi,

Magnús Þórarinn 
Sigurjónsson
Lindargötu 61, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni þriðjudaginn 
29. september kl. 15.00.

Ólafur Magnússon Jóna Guðjónsdóttir
Jónína Magnúsdóttir
Gylfi Þór Magnússon
Anna Sigurlaug Magnúsdóttir Frímann Ingi Helgason
Sigurjón Magnússon  Helga Tryggvadóttir
og afabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, sonur, tengdasonur og bróðir,

K. Árni Kjartansson
Lindarhvammi 4, Hafnarfirði,

verður jarðsunginn frá Laugarneskirkju þriðjudaginn 
29. september kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á að 
láta líknarfélagið Karítas, Ægisgötu 26, njóta þess.

Guðrún Júlíana Ágústsdóttir
Ágúst M. Árnason   Linda Garðarsdóttir
Sigurbjörg Unnur Árnadóttir  Lára E. Mathiesen
Kjartan Ingimarsson
Steinunn Jónsdóttir
og systkini hins látna.

Þökkum öllum þeim sem sýndu okkur hlý-
hug í langvarandi veikindum og við andlát 
og útför eiginkonu, móður, tengdamóður 
og ömmu okkar,

Maryjar Alberty 
Sigurjónsdóttur
hjúkrunarkonu, Faxatúni 32, Garðabæ.

Sérstakar þakkir til hjúkrunarfólks og lækna á ýmsum 
deildum Landspítala, St. Jósefspítala Hafnarfirði, 
starfsfólki dagvistar og hjúkrunarfólki í Holtsbúð, 
Heimahjúkrun Garðabæjar og Sjúkraþjálfun 
Garðabæjar.  Þið hafið öll gefið okkur styrk í sorginni. 
Guð blessi ykkur öll.

                                Jón Fr. Sigvaldason
Ragnheiður Edda Jónsdóttir  Guðmundur Þór Kristjánsson
                       Líney Rut Guðmundsdóttir 
                         Jón Grétar Guðmundsson



Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

„Þessi kistill er ættargripur og má 
ætla að hann hafi verið smíðaður í 
kringum 1880,“ segir Edda María 
Baldvinsdóttir, sem á fallegan trék-
istil með loki. Hún heldur mikið 
upp á hann enda á hann sér langa 
sögu innan fjölskyldunnar. „Lang-
afi minn, Baldvin Baldvinsson frá 
Hamraendum, keypti þennan kistil 
á uppboði árið 1910 á Ketils stöðum 
í Hörðudal. Þá var það hreppstjór-
inn sem sá um að bjóða upp hlut-
ina og þar á meðal þennan fallega 
kassa,“ útskýrir Edda.

„Langafi geymdi síðan brennivín 
og skro í kistlinum enda gat hann 
læst honum,“ segir hún og hlær. 
„Síðan erfði afi minn, Guðmund-
ur Baldvinsson, kistilinn á fimmta 
áratugnum. Hann geymdi í honum 
nótnabækur og blöð og fleira sem 
hann var að semja. Pabbi minn, 
Baldvin Guðmundsson, tók svo við 
og loks kom kistillinn til mín um 
aldamótin,“ segir Edda. 

Og hvað geymir hún í honum? 
„Það er ýmislegt smálegt eins og 
málningardót sem ég nota þegar 

ég tek mig til og föndra eitthvað 
fallegt,“ segir hún glaðlega.

Hún segir kistilinn sterkan og 
heillegan þrátt fyrir háan aldur. 
„Maður getur í það minnsta 
áhyggjulaus fengið sér sæti á 
honum.“ Kistillinn hefur hlotið 
heiðurssess á heimilinu. „Hann er 
það fyrsta sem sést þegar maður 
gengur inn og það síðasta þegar 
maður fer út. Ef ég þyrfti að láta 
frá mér öll húsgögn væri hann það 
síðasta sem ég myndi sleppa hend-
inni af.“ solveig@frettabladid.is

Geymdi brennivín og skro
Edda María Baldvinsdóttir á forláta kistil sem langafi hennar keypti á uppboði árið 1910. Kistill þessi 
hefur í gegnum tíðina geymt allt frá brennivíni og skroi til nótnabóka og málningarpensla.

GAMALDAGS GLERHURÐARHÚNAR  geta virkað 

skemmtilega í eldhúsinu eða baðherberginu sem handklæða-

hengi. Svo getur líka verið fallegt að blanda saman mismun-

andi húnum sem oft má finna á flóamörkuðum.

Edda María Baldvinsdóttir tyllir sér á 
kistilinn sem hefur tilheyrt ættinni í 

um hundrað ár.
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STÓR RÝMI  nýtast oft illa. Til að skipta herberginu 

upp án þess að byggja fyrirferðarmikinn vegg er hægt 

að hengja upp gardínu, jafnvel gagnsæja gardínu í 

fallegum lit sem gefur herberginu notalega stemningu.

Í erlendum hönnunarblöðum og í búðum má finna 
vörur sem vísa til fugla, sólar og blóma. Marglit 
bútasaumsteppi og veggskreytingar eru líka það 
sem koma skal, og klárlegt að litamixtúrur og 
skreytingar frá fjarlægum löndum munu eiga upp 
á pallborðið næstu misserin. Með þessum 
skreytingum er óhjákvæmilegt að gulur eigi 
um leið sterka innkomu.

Gulur er mjög afgerandi litur en blandast 
mjög vel með öðrum litum og einn lítill hlut-
ur í gulu í stóru rými gerir ótrúlega mikið. 
Gul kerti eru þó öllu erfiðari viðureignar 
þar sem þau minna sjaldnast á annað en 
páska, en gulgræn kerti geta þó geng-
ið á öðrum tímum sem og sinnepsgul. 
Sinneps gulur er einmitt mikill haustlitur 
nú í ár og keramík í þeim lit afar falleg. Þá 

má minna á að hálsfestar, stórar og miklar, eru vin-
sælar í ár og íslenskir hönnuðir hafa þar notað gula 
litinn í hönnun sína. Festarnar eru ekki síður heim-
ilisprýði hangandi á stórum spegli en á manni sjálf-
um. Að endingu má líka minna á gular mottur sem 

fást til að mynda í IKEA og svo fást víða 
ruslatunnur í flottum gulum litum sem 
gera mikið fyrir eldhúsið, sérstaklega ef 
burstað stál er þar 
allsráðandi.
 juliam@frettabladid.is

Gulleit glaðlegheit í 
komandi skammdegi
Það er enginn sem segir að við þurfum vorvinda til að nota glaðlega liti í innanstokksmunum í vetur. 
Þvert á móti er gulur, sterkgulur, vinsæll um þessar mundir.

Bakki úr IKEA fyrir fuglavini. 
Snaginn Hang-it-all kemur með sólina inn í barna-
herbergin. Hann fæst í Pennanum Hallarmúla. 

Kannski á amma 
eða mamma svona 
dásamlega gamlan 
gulan keramíkvasa í 

geymslunni. 

Gulgrænir púðar og teppi gera mikið. 

Kristín Garðarsdóttir gerði þessar fallegu skálar en 
þær fást í Kirsuberjatrénu.

Í lampanum er bókstaflega varpað 
ljósi á þekktustu kennileiti borgarinn-
ar til dæmis Hallgrímskirkju, Landa-
kotskirkju, Alþingi, Perluna og Sól-
farið. Er það gert með því að varpa 
skuggamyndum á pergamentskerm 
og úr því verður lifandi en friðsælt 
borgarlandslag. Eins tegundir ljósa 
hafa þegar verið útbúnar með kenni-
leitum annarra borga svo sem Tókýó, 
Kölnar, London og Parísar. Ljósið 
er hægt að fá í versluninni Kokku á 
Laugavegi, Duka Kringlunni og í flug-
vélum Iceland Express.

Ljósi varpað 
á Reykjavík

Þýska hönnunarteymið Dekoop 
hefur útbúið svokallað Reykja-
víkurljós.

smur- bón og dekkjaþjónusta

sætúni 4  •  sími 562 6066
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Ókeypis námskeið og ráðgjöf 
Mánudagurinn 28. september

Þriðjudagurinn 29. september

Miðvikudagurinn 30. september

Fimmtudagurinn 1. október

Qi – Gong - Æfingar sem hjálpa fólki að afla, varðveita 
og dreifa orku um líkamann. Tími: 12.00-13.00.

Gönguhópur - Við klæðum okkur eftir veðri og göng-
um rösklega út frá Rauðakrosshúsinu. Tími: 13.00 -14.00.

Andleg sjálfsvörn – Sigursteinn Másson fjallar um 
grunnþætti andlegrar heilsu og leiðir til að verjast nei-
kvæðu andlegu áreiti, hugsunum eða samskiptum. 
Tími: 13.30-14.30.

Baujan sjálfstyrking - Byggð á slökunaröndun og til-
finningavinnu til sjálfshjálpar. Skráning nauðsynleg! 
Tími: 15.00 -16.00.

Hugleiðsla með bænasöngvum - Tími: 15.00 -16.00.

Mótmæli: Hafa þau einhver áhrif? - Opnar 
umræður. Tími: 12.30-13.30.

Föndur, skrapp myndaalbúm - Gott er að hafa 
skæri meðferðis. Tími: 13.00-15.00.

Spilavinir - Kaplar - Lærðu að leggja kapal. 
Tími: 12.30-14.30.

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

Bókaklúbbur - Spjallað verður um bókina Hagsýni og
hamingja eftir Láru Ómarsdóttur. Tími: 14.00-15.00.

Japanska og japönsk menning - Lærðu japanska kur-
teisi á japönsku! Fyrsti hluti af þremur. Tími:14.00-15.00.

Art of living - Lilja Steingrímsdóttir kennir öndunartækni
og hugleiðslu. Tími:15.30 -16.30.

Bænir - Áttu uppáhaldsbæn? Tími: 15.30-16.30.

Markþjálfun - Einstaklingsráðgjöf - Skráning 
nauðsynleg. Tími: 12.00 -14.00.

Bráðfyndið uppistand og skemmtun – Þorsteinn
Guðmundsson grínisti og leikari skemmtir gestum.  
Tími: 13.00-13.30.

Línudans – Óli Geir kennir grunnsporin og heldur uppi
dansstemningu. Tími: 14.00-15.00.

Hláturjóga - Viltu losa um spennu og fylla lífið af hlátri 
og gleði? Tími: 15.30-16.30.  

Föstudagurinn 2. október

Markþjálfun - Einstaklingsráðgjöf - Vilt þú setja þér
há markmið og miða að þeim hratt og örugglega? 
Skráning nauðsynleg! Umsjón: Rúna Magnúsdóttir og 
Vildís Guðmundsdóttir, markþjálfar. Tími: 12.00-14.00.

Sálrænn stuðningur - Fjallað er um áhrif alvarlegra 
atburða á andlega líðan fólks. Tími: 13.00-14.30.

Prjónahópur - Lærðu og kenndu öðrum! 
Tími: 13.00-15.00.

Ættfræði - Langar þig að setja upp ættartré? Glænýtt
forrit af vefnum verður kynnt og góð ráð gefin af manni
með reynslu.  Tími: 15.00-16.30.

Allir velkomnir!

Markþjálfun - Einstaklingsráðgjöf - Skráning 
nauðsynleg. Tími: 12.00 -14.00.

Einkatímar í söng – fullt. Umsjón: Hulda Björg Víðis-
dóttir, söngkennari. Tími: 12.00 -14.00.

Umhverfismál í daglegur lífi - Getum við haft áhrif?
 Tími:12.30-14.00.

Tölvuaðstoð - Fáðu persónulega aðstoð! Fólk er hvatt
til að hafa eigin tölvu meðferðis ef þess er kostur. 
Tími: 13.30-15.30.

Þriðjudagurinn 29. september Módernismi í byggingarlist einkennist af tilraunum 

til að losna undan kreddum fortíðar og vísunum til 

byggingarsögunnar. Beinar línur, einfaldir fletir og 

flöt þök eru áberandi og blokkaþyrpingar og háhýsi 

úr gleri og stáli eru stundum sögð einkennandi fyrir 

þennan stíl.

www.visindavefur.is
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Íslendingar virðast hafa meiri 
tíma í kreppunni en áður til 
þess að dytta að húsum sínum, 
innanhúss sem utan. Litlar 
breytingar, sem ekki eru mjög 
kostnaðarsamar en gera mikið 
eins og að mála, hafa verið 
mjög vinsælar.

„Það hefur orðið áherslubreyt-
ing með tilkomu kreppunnar. 
Þeir stóru í geiranum hafa dregið 
saman en almenningur hefur hald-
ið dampi og gerir breytingar sem 
eru ódýrar en fríska upp á heimil-
in,“ segir Arnar Már Þorsteinsson, 
sölumaður í málningardeild Húsa-
smiðjunnar í Skútuvogi. „Fólk er 
einnig að dytta að utanhúss. Veðrið 
yfir sumartímann í ár hefur verið 
sérstaklega gott og bjargað miklu 
auk þess sem maður skynjar að 
fólk hefur meiri tíma. Í stað þess 
að fara í utanlandsferðir og önnur 
ferðalög hefur fólk verið að gera 
heimilið sitt að sínum sælureit.“  

Hann segir söluna á málningu 
sambærilega og síðustu ár. „Lita-
val fólk hefur hins vegar aðeins 
verið að breytast. Áður keypti fólk 
nánast ekkert nema hvíta máln-
ingu, nánast sjúkrahúshvíta, en nú 
er fólk farið að taka aðeins hlýlegri 
liti og sterkari. Það málar ef til vill 
aðeins einn vegg í þeim litum en 
hvítu litirnir eru líka orðnir fjöl-
breyttari. Fólk er líka farið að gera 
hlutina meira upp á eigin spýtur og 
það málar jafnt flísar sem eldhús-
innréttingar í stað þess að brjóta 
niður og henda eins og áður var al-
gengt. Það reynir sem sagt að nýta 
hlutina betur en áður.“ 

Valdimar Gunnar Sigurðsson, 
málarameistari og söluráðgjafi 
Flugger, tekur undir orð Arnars 
varðandi áherslubreytingar frá 
nýbyggingum til viðhaldsverk-
efna á eldri byggingum. „Margir 
hafa notað sumarfríið sitt til þessa 
að fegra og verja fasteignir sínar 
utanhúss í sumar. Fúavarnarefnin 
á skjólveggi og sólpalla standa þá 
upp úr en mikil þróun hefur átt sér 
stað síðastliðin ár í notkun nátt-
úruvænni efna og einnig eru í boði 
fleiri litir en áður hefur þekkst. Nú 
þegar hausta tekur og yfir vetrar-
mánuðina er mest málað innan-

dyra og við hjá Flugger erum búnir 
að setja fram innanhúsmálninguna 
og veggfóðrið.“

Kristján Aðalsteinsson, mál-
arameistari, eigandi Litagleði og 
félagi í Málarameistarafélaginu, 
segir meira um svokölluð smá-
verk, viðhald og endurbætur á 
húseignum en mun minna um ný-
byggingar. „Ætli það sé ekki 50 til 
70 prósenta samdráttur í stærri 

verkefnum. Það góða fyrir hinn al-
menna neytenda er að nú er meira 
af faglærðum mönnum í faginu en 
áður, þar sem aðstoðarmenn voru 
oft ófaglærðir. Fólk er að kaupa 
vinnu af fagmönnum og þá fylgir 
ábyrgð með verkinu.“ Kristján 
segir að málarameistarar máli allt 
sem þurfi að mála hvort sem það 
séu flísar og eldhúsinnréttingar, 
hurðir eða gluggar. - uhj

Heimilið gert að sælureit

Valdimar, söluráðgjafi Flügger, segir að 
efnin séu nú náttúruvænni.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Arnar Már í Húsasmiðjunni segir 
almenning gera ódýrar breytingar.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kristján, málarameistari í Litagleði, segir fleiri faglærða núna við störf. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

● ENDURNÝTING RIGNINGARVATNS  Íslendingar búa við alls-
nægtir vatns en vatnsskortur og þörfin til að spara vatn er til víða um 
heim. Þannig fékk hollenski hönnuðurinn Bas van der Veer upp á snið-
ugri leið til að safna 
rigningarvatni úr 
rennum.

Hann útbjó ílát 
sem hægt er að festa 
við rennu. Á ílátinu 
er einnig gat fyrir 
garðkönnu þannig 
að hægt er að safna 
vatni beint í hana. Þá 
má tengja garð-
slöngu við ílátið og 
vökva garðinn með 
uppsöfnuðu rigning-
arvatni.

Þetta er bæði snið-
ug lausn og falleg.

www.basvander-
veer.nl.

Flekki sem fá að þorna inn 
í við getur verið erfitt að 
losna við og þarf oft að beita 
sérstökum aðferðum til 
að fjarlægja þá án 
þess að skemma 
viðinn. Erfiðustu 
blettirnir eru 
fjarlægðir með eftirfar-
andi hætti:

- Til að losna við bjór-
, vín-, kaffi-, ávaxta-, 

berja-, mjólkur- og 
blóðbletti er best 
að nota mildan 
hreingerningar-
vökva eins og 
grænsápu í vatni.
- Til að losna við 

tjöru, skósvertu, súkku-
laði, fitu og olíu þarf hins vegar að 
nota míneralska terpentínu. Það 
ber þó að gera með varúð.

- Á blek og varalit er best að 
nota rauðspritt en á lím og annað 
því um líkt aseton. Best er að 
leggja klút vættan í efninu á blett-
inn og hvolfa glasi yfir. Það er svo 
látið standa í nokkrar mínútur og 
límið síðan skafið burt.

- ve

Flekkir fjarlægðir

Best er að fjarlægja flekki sem fyrst. 
Ef þeir ná að þorna inn í viðinn þarf að 
beita ákveðnum brögðum.

NORDICPHOTOS/GETTY

Sérfræðingar spá bláum tónum vinsældum á næstunni á meðan hvítur er á undan-
haldi. NORDICPHOTOS/GETTY
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Fasteignastofan Miklaborg 
er með á skrá einbýlishús við 
Leiðhamra 46 í Reykjavík. 

H úsið er samtals 268,7 fer-
metrar að stærð, þar af eru 
39,6 fermetrar bílskúr.

Gengið er inn í flísalagða for-
stofu. Til vinstri frá forstofu er 
flísalögð gestasnyrting með blönd-
unartækjum og upphengdu salerni. 
Til hliðar við gestasalerni er geng-
ið í eldhús, með sérhönnuðum og 
sérsmíðuðum innréttingum úr grá-
bæsaðri hnotu. Frá eldhúsi er tvö-
föld hurð út á verönd. Borðstofa er 
í miðju hússins og í framhaldi af 
henni er gengið niður þrep í bjarta 
stofu með útsýni til Viðeyjar, Snæ-
fellsjökuls og Esjunnar. 

Á aðalhæð eru að auki þrjú rúm-
góð svefnherbergi með góðu ská-
paplássi; hnotuparkett er á gólf-
um. Einnig stórt baðherbergi með 
sturtuklefa, tveimur vöskum og 
innréttingu úr grábæsaðri hnotu, 
handklæðaofni og upphengdu sal-
erni. Stórt þvottahús er við hlið 
baðherbergis, á langhlið þess er 
fjórfaldur skápur og útgengt bæði 
til bílskúrs og innkeyrslu. Bílskúr-
inn er bjartur með gluggum til 
norðurs.

Á neðri hæð eru tvö stór svefn-

herbergi með gluggum til norðurs 
og snyrting. 

Húsið var tekið í gegn árið 2007. 
Gólfhiti er í öllum gólfum efri 
hæðar, Instabus-rafkerfi og ný loft 
með halógenlýsingu. Að vestan-
verðu við húsið voru settir nýir 
pallar og skjólveggir úr harðviði. 

Lagt hefur verið fyrir heitum potti 
á palli. Pallar við húsið eru um 120 
fermetrar.

Lóðin þykir stór, eða 1.070 fer-
metrar. Hafa núverandi eigendur 
hafa leyft henni að falla að því um-
hverfi sem umlykur húsið og er 
hún því viðhaldslétt.

Uppgert og með fögru útsýni

Mikið og fagurt útsýni er við Leiðhamra í Grafarvogi. Húsið stendur í jaðri Hamra-
hverfisins með útsýni til vesturs og norðurs.

EIGNIR VIKUNAR

Heiðarhjalli – glæsileg sérhæð.  
Nýkomin 132 fm neðri sérh. + 30 fm  bílskúr. Glæsil. Innréttingar, gegnheilt parket rauðeik, þvottahús í 
íb., 3 svefnherb. (á teikningu 4), glæsilegur afgirtur sólpallur með heitum potti og fallegu útsýni. Frábær 
staðsetning í suðurhlíðum Kópavogs. Áhvílandi: 33 millj. 40 ára lán með gr.byrði 170 þ.pr.mán. 
Gott verð: 37,9 millj.    Uppl. Ingólfur Gissurarson 896-5222.

Ingólfur Gissurason lgf.
Valhöll fasteignasala  •  Síðumúla 27  •  Sími:588-4477. 

Fellsmúli   – 3ja. Mjög gott verð.
Rúmgóð 94 fm íb. Á 1.hæð í steníklæddu fjölb. 
Nýl. Eldhús, góðar suðvestur svalir. Laus fl jótl. 
Verð 17,8 millj. Uppl.  Ingólfur Gissurarson 
896-5222. 

Bólstaðarhlíð 45. Fyrir eldri borgara. 
Falleg 2ja herb. Íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi. Stórar 
yfi rb. Svalir. Mikil sameign, mötuneyti, setustofur 
og afþreying. Laus. Verð aðeins 14,9 millj. 
Uppl. Bárður Tryggvason. 896-5221. 

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali
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FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.

Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

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

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

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 stand-
setningar, en bíður upp á góða 
möguleika. Verð 29,8 millj.

Þorragata. Eldri borgarar.
101,6 fm íbúð á 2. hæð auk 6,5 fm geymslu. Stór og björt stofa, sjónvarpsherb., hjónaherbergi 
með góðu skápaplássi og opið eldhús í stofu. Þvottaherb. innan íbúðar. Svalir til suðurs. Gott 
útsýni. Stæði í bílageymslu og innangengt í þjónustumiðstöð. Verðtilboð.

Álfhólsvegur-Kópavogi. 
Neðri sérhæð.
Falleg og mikið endurnýjuð 134,2 
fm 6 herb. neðri sérhæð í fjórbýli 
auk 23,8 fm sérstæðs bílskúrs. Nýjar 
innréttingar og tæki í eldhúsi, end-
urnýjað baðherbergi og ný gólfefni. 
Fallegt útsýni úr stofum yfi r borgina 
til norðurs og til sjávar og útg. á 
suðursvalir. Verð 34,9 millj.

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

Langalína-Sjálandi 
Garðabæ.
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 fl estum íbúðum. Byggingar-
aðili er Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars hf. Teikn. og nánari uppl. 
á skrifstofu.

Álfheimar. 5 herb.
Falleg íbúð á efstu hæð með rislofti í góðu 
fjölbýli við opið svæði í Laugardalnum. 5 svefn-
herbergi. Þvottaaðstaða í íbúð. Eignin er 
í útleigu. Hagst. áhv. lán. Verð 26,9 millj.

Lyngmóar-Garðabæ.4ra 
herb. m. bílskúr.
Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 102,5 fm 
íbúð á 2. hæð auk bílskúrs. Góð stofa, opin 
borðstofa við eldhús og 2 svefnherbergi. 
Svalir til suðurs út af borðstofu. Laus 
fl jótlega. Verð 22,9 millj.

Vesturgata. 3ja herb.
Rúmgóð og björt 62,5 fm útsýnisíbúð á efstu 
hæð auk 12,1 fm geymslu á jarðhæð. Stórt al-
rými með eldhúsi og stofu. Stórar suðursvalir. 
Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi. Arinn. 
Áhv. hagst. lán. Verð 22,5 millj.

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

Gvendargeisli. 4ra herb.
105,0 fm útsýnisíbúð á 3. hæð með sérinng. 
af svölum auk sér bílastæðis í bílageymslu. 
Opið eldhús, rúmgóð stofa og 3 herbergi. 
Þvottaherb. og geymsla innan íbúðar. Stórar 
svalir til suðausturs. Áhv. hagstætt lán. 
Verð 25,7 millj.

Kjarrhólmi – Kópavogi. 
3ja herb.
75,1 fm útsýnisíbúð auk sér geymslu í kj. í góðu 
fjölbýli við Fossvogsdalinn. Íbúðin er mikið end-
urnýjuð. 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.

Ásbúð-Garðabæ.2ja herb.
Góð 66,1 fm íbúð á jarðhæð með sérinng. 
og sér útiaðstöðu með timburverönd og 
skjólveggjum. Þvottaherb.innan íbúðar. 
Verð 16,0 millj.

Grettisgata. 3ja herb.
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.

Hringbraut. 2ja herb.
50,9 fm íbúð á 1. hæð í nýlega viðgerðu fjöl-
býli í vesturbænum. Suðursvalir. Sér geymsla 
í kjallara og sameign til fyrirmyndar. Hagst. 
áhv. lán geta fylgt. Verð 14,9 millj.

Bragagata. 2ja – 3ja herb.
2ja - 3ja herb. risíbúð í góðu fjöleignarhúsi 
í Þingholtunum. Laus til afhendingar strax. 
Verð 11,7 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.

ELDRI BORGARAR

Boðahlein-Garðabæ.
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 yfi r hraunið og til 
sjávar. Hús nýmálað að utan. Verð 29,9 millj.

Vesturgata. 2ja herb.
68,9 fm íbúð á 3. hæð auk 8,1 fm sér geymslu 
í húsi eldri borgara við Vesturgötu. Þjónustu-
miðstöð á vegum Reykjavíkurborgar auk 
sameiginl. matsalar og mötuneytis. Laus til 
afh. strax. Verðtilboð.

ÓSKUM EFTIR
•  HÆÐ/RAÐHÚSI/EINBÝLI Í 107 NÆRRI KR VELLINUM.
•   100-120 FM ÞJÓNUSTUHÚSNÆÐI MEÐ GÓÐU AÐGENGI 

Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA.

SÖLUAÐILAR FYRIR 101 SKUGGAHVERFI.
FULLBÚNAR GLÆSIÍBÚÐIR Í HJARTA 

BORGARINNAR.

Nýr 86,4 fm heilsárshús á fallegum stað í landi Svarfhóls, 
Svínadal, skammt frá Laxá í Leirársveit og Vatnaskógi. Húsið 
skiptist í forstofu, stórt baðherbergi, stofu, eldhús, borðstofu, 
3 góð svefnherbergi og geymslu. Um 200 fm verönd umlykur 
húsið. Leiguloð 4.774,0 fm að stærð. SKIPTI MÖGULEG Á 
ÍBÚÐ Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU. Verð 22,5 millj.

Sumarbústaður Þingvöllum.
Fallegur og mikið endurnýjaður sumarbústaður í landi Heiðarbæjar, Þingvöllum. Bústaðurinn 
liggur alveg að vatninu á gróinni lóð með stórkostlegu útsýni yfi r vatnið og fjallahringinn. 
Verönd með heitum potti og útisturtu. Lóðin er leigulóð 6.000 fm að stærð.

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, þvotta-
herbergi 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. 

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

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

Klettás – Garðabæ.
Glæsilegt 188,4 fm raðhús á tveimur hæðum að meðt. 38,0 fm bílskúr. 4 svefnherbergi, 
vandað eldhús og rúmgóð og björt stofa. Aukin lofthæð á efri hæð og fallegt útsýni 
þaðan allt frá Keili og að Snæfellsjökli.m irnhAukin lofhæð á efri hæð. Vel skipulgöð eign. 
Eignaskipti koma til greina á minni íb. Í sama hverfi  eða Sjálandi. Verð 49,9 millj.

SUMARBÚSTAÐUR/HEILSÁRSHÚS 
Í LANDI SVARFHÓLS, SVÍNADAL. 

Til leigu glæsilegt lager og skrifstofuhúsnæði samtals 2.417 fm 
að stærð. Húseignin skiptist þannig: 1.792,6 fm lagerhúsnæði 
með fi mm innkeyrsludyrum og allt að 11 metra lofthæð og 
624,3 fm skrifstofuhúsnæði á tveimur til þremur hæðum. Mikil 
áhersla hefur verið lögð á smekkvísi í allri hönnun og frágangi. 
Hiti er í gámaplani og stórum hluta lóðar. Vel staðsett eign í 
hjarta vöruinnfl utnings, útfl utnings og dreifi ngar. Nánari 
uppl. á skrifstofu.

KÖLLUNARKLETTSVEGUR – TIL LEIGU
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Sverrir Kristinsson,
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lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali
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lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali
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lögg. fasteignasali
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lögg. fasteignasali
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lögg. fasteignasali
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gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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  2ja herbergja

Smáratún - fl ott hús á góðum stað. 
Fallegt frábærlega velstaðsett 219 fm einbýl-
ishús /endaraðhús í lokuðum botnlanga á 
fínum stað á Álftanesi rétt við grunnskóla, 
sundlaug og íþróttamiðstöð.  Flott hönnun. 
Gott stofu og eldhúsrými. ca 80 fm timb-
urverandir, heitur pottur og fl ottur garður. 
Tvennar svalir.  V. 45,0 m. 5064 

   Bollagarðar - einstök eign

Vorum að fá í sölu einstaklega glæsilegt 319 fm einbýlishús á einni hæð við Bollagarða á 
Seltjarnarnesi. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, garðstofu, sjónvarpshol, fjögur rúmgóð 
herbergi, baðherbergi, snyrtingu og fl . Húsið hefur allt verið standsett á sérstaklega glæsilegan 
hátt m.a. innréttingar, gólfefni, tæki og lagnir.  4091 

  Einbýli

  Hæðir

  4ra - 6 herbergja

  3ja herbergja

    Sólheimar - stórglæsileg

Glæsileg nær algjörlega endurnýjuð ca 85,2 fm íbúð á 6. hæð í vinsælu lyftuhúsi. Nýlegar 
innréttingar, gólfefni, fataskápar, rafl agnir, baðherbergi og innihurðir ásamt því að milliveggir 
voru nær allir endurnýjaðir. Tvennar svalir. Mikið útsýni. Sérlega vönduð tæki í eldhúsi. Mikil og 
góð sameign.  V. 24,9 m. 5084 

   Andrésbrunnur 11 - með bílageymslu
Mjög falleg, nýleg 3ja  herbergja íbúð á 1. 
hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í þriggja 
bíla bílageymslu.   Fataskápar, hurðir og 
eldhúsinnétting eru vandaðar úr Mahogony. Á 
gólfum er eikarparket. Stór timburverönd er út 
af stofunni.  V. 20,9 m. 5082
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:30 - 18:30 

   Drekavellir - nýtt fjórbýlishús
Einstaklega vandaðar og vel skipulagðar 3ja og 
4ra herb., fullbúnar íbúðir að Drekavöllum 38, 
Hafnarfi rði. Sérinngangur. Aðeins fjórar íbúðir 
eru í húsinu, tvær á hvorri hæð, allar með 
sérinngangi. Rúmgóðir bílskúrar fylgja íbúðum 
á efri hæðinni. V. 20,5 og 24,9 m. 5057 

   Logaland - raðhús 

Fallegt talsvert endurnýjað raðhús á pöllum á mjög góðum stað í Fossvoginum. Húsið er skráð 
241,3 fm og er bílskúrinn þar af 25,6 fm. Yfi rbyggðar suðursvalir. Parket, endurnýjað eldhús og 
baðherbergi, gólfefni fataskápar o.fl . Mjög góð staðsetning. Mjög gott útsýni. Stór timburverönd 
í suður.  V. 55,9 m. 5074 

    Árakur 2 og 4 - Garðabær

Einstaklega glæsileg fullbúin 5 herbergja 232 fm raðhús í þessu nýja hverfi . Húsin skiptast í 
anddyri, bílskúr, 2 baðh., 2 stofur, eldhús, 3 svefnh., þvottah. og geymslu. Mögulegt að hafa allt 
að 5 svefnherbergi. Einnig er möguleiki á að fá húsin styttra á veg komin, þ.e. tilb. til innrétt-
inga. OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:30 - 18:30 V. 51,6 m. 7824 

    Maltakur 9 - örfáar íbúðir óseldar  !

Stórglæsilegar og vel hannaðar 3ja herb. íbúðir á frábærum stað á Arnarneshæðinni. Í íbúð-
unum 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. OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:30 - 18:30  4672 

    Krummahólar 15 - raðhús á góðu verði

Laust strax! Einlyft 3ja herbergja  85, fm raðhús sem er með góðum garði þar sem er m.a. 
heitur pottur o.fl .  Húsið skiptist í forstofu,  þvottahús, innra hol, baðherbergi,  2 svefnherbergi,  
stofu og eldhús. V. 22,9 m. 5081 OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:30 - 18:30 

Opið hús

Opið hús

Opið hús

Opið hús

Hlíðarhjalli - einbýli - skipti á ódýrari eign.
Glæsilegt 264,2 fm einbýli (þ.a. er bílskúr 
45,7 fm) á tveimur hæðum. Húsið stendur 
innst í botnlanga við grænt svæði, fyrir neðan 
götu.  Glæsilegt útsýni er í suður og vestur. 
Bein sala eða skipti möguleg á minni og 
ódýrari eign.  V. 69,5 m. 7559 

Vorsabær - tvær íbúðir mikið endurn. hús.
Mjög gott ca 290 fm hús á grónum stað í Ár-
bænum.  Húsið hefur verið mikið endurnýjað 
og eru tvær íbúðir í húsinu í dag. Vandaðar 
innréttingar. Parket.  Húsið er klætt að utan 
með STENI og er lóðin mjög góð, ræktuð.  
Nýlegur mjög góður bílskúr með hárri inn-
keyrsluhurð.  V. 57,0 m. 5045 

Ásvallagata - hæð og ris
Efri hæð og ris við í reisulegu húsi við 
Ásvallagötu í Reykjavík. Bílskúr með geymslu 
innaf.  Hellulagt plan. Lofthæð á neðri hæð 
er u.þ.b. 2,60 metrar. Nýlega endurnýjað þak 
og rafmagn. Íbúðin er í upprunalegu ástandi 
að hluta. V. 36,9 m. 7377 

Fannafold - tvíbýli - glæsil. neðri hæð. 
Glæsileg , mikið endunýjuð 197,6 fm neðri 
sérhæð í fallegu tvíbýli sem er staðsett á 
góðum útsýnisstað í lokuðum botnlanga. 
Sérbílastæði. Sérverönd, falleg lóð. 3 góð 
herbergi, tvö baðherbergi. Sauna. Parket. 
Eldhús með nýl. vönduðum ofnum. Stofa og 
borðstofa og sjónvarpsstofa, gengið úr stofu á 
sérverönd V. 39,5 m. 5071 

Þinghólsbraut - mikið endurnýjuð
Falleg og mikið endurnýjuð efri sérhæð í 
tvíbýlishúsi sem stendur á sjávarlóð sunnan 
megin á Kársnesinu með óviðjafnarlegu 
útsýni. Hæðin hefur verið tölvert endurnýjuð 
m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni og fl . Mikil 
lofthæð í stofu, arinn og stórir útsýnisgluggar 
gera þessa hæð einstaka. V. 59,0 m. 5029 

Bárugata 10 - uppgerð sérhæð
Glæsileg 186,7 fm neðri sérhæð, hæð og 
kjallari í húsi sem var nánast endurbyggt frá 
grunni fyrir fjórum árum síðan. Um er að 
ræða eitt af þessum viðulegu steinhúsum í 
gamla Vesturbænum. V. 59,0 m. 5030 

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

Fálkagata
Rúmgóð 103,7 fm 4ra herbergja íbúð á 1. 
hæð á góðum stað í vesturbænum rétt við 
Háskóla Íslands. Íbúðin er að mestu í upp-
runalegu ástandi. V. 22,5 m. 4996 

Unufell - glæsileg íbúð með útsýni
Einstaklega falleg og mikið endurnýjuð 4ra 
herbergja 97 fm íbúð á 4. hæð við Unufell. 
Sameign mjög falleg og endurnýjuð. Íbúðin 
hefur verið mikið endurnýjuð, m.a. gluggar, 
gler og innréttingar, fallegur linolium dúkur á 
gólfum. Mjög góð staðsetning, skólar í næsta 
nágrenni og stutt í helstu þjónustu. V. 18,9 
m. 5052 

Björtusalir 2 - sérlega glæsileg
Einstaklega falleg og vönduð 117,8 fm 4ra 
herbergja útsýnisíbúð á þriðju og efstu hæð. 
Íbúðinni fylgir 25,7 fm bílskúr. Íbúðin er afar 
vel innréttuð og vel umgengin, hátt er til 
lofts og mikið af innfelldri lýsingu. Glæsilegt 
útsýni. Íbúðin er laus til afhendingar! V. 31,9 
m. 4992 

Háaleitisbraut - mikið endurnýjuð íbúð. 
Glæsileg 104,9 fm 4ra til 5 herbergja íbúð á 
2. hæð auk 18 fm herbergis í kjallara í góðu 
fjölbýlishúsi við Háaleitsbraut.  Eignin skiptist 
m.a. í hol, gang, stofu, borðstofu, eldhús, 
baðherbergi og þrjú herbergi.  Sér geymsla 
í kjallara og sameiginlegt þvottahús. V. 25,9 
m. 4943 

Kórsalir - efsta hæð
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 svefn-
herbergi.  Góðar svalir. V. 30,5 m. 4941 

Skeggjagata - þíbýli í norðurmýrinni
3ja herbergja 93,3 fm hæð í norðurmýrinni 
auk 25,2 fm bílskúr. Samtals 118,5 fm.  Íbúðin 
er á annarri og efstu hæð í þríbýli. Stór gróinn 
garður er við húsið. V. 22,0 m. 5067 

Möðrufell - útsýni
Falleg 3ja herbergja endaíbúð á 4. hæð 
í fjölbýlishúsi.Íbúðin skiptist í hol, stofu, 
baðherbergi, eldhús og tvö svefnherbergi. 
Gott sam. þvottahús með sameignarvélum. V. 
15,9 m. 4982 

Reykjavíkurvegur 29 - uppgerð íbúð
Góð 66,6 fm 3ja herbergja íbúð í Reykjavík. 
Íbúðin er öll hin glæsilegasta með mikilli loft-
hæð. Mikið endurnýjuð íbúð á góðum stað í 
hjarta Reykjavíkur. V. 19,9 m. 4965 

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

Tjarnarmýri - vönduð íbúð
Vönduð velskipulögð 3ja herbergja íbúð 
á 2.hæð í mjög góðu fjölbýli ásamt stæði 
í góðu bílskýli. Parket. Góðar innréttingar. 
Svalir. Frábær staðsetning. Góð sameign. V. 
24,0 m. 5046 

Aðalstræti í hjarta borgarinnar.
Mjög góð velskipulögð 62 fm 2ja herbergja 
íbúð á 5.hæð í nýlegu (byggt 1990) lyftuhúsi 
við Ingólfstorg í hjarta borgarinnar. Rúmgóð 
stofa. Parket og fl ísar. Mjög gott útsýni. Svalir. 
Frábær staðsetning.  V. 18,9 m. 5063 

Þorláksgeisli 2ja útborgun aðeins 600 þús
Mjög rúmgóð og falleg 2ja herbergja íbúð 
á efstu hæð í lyftuhúsi ásamt bílastæði 
í bílgeymslu. Sérinngangur af svölum. 
Kamína í stofu. Íbúðin skiptist í anddyri, sér 
þvottaherbergi í íbúð, stórt svefnherbergi, 
glæsilegt baðherbergi með bæði sturtuklefa 
og baðkari. Fallegt eldhús og stór stofa með 
svölum.  V. 20,5 m. 4995

Kambasel - jarðhæð
Um er að ræða 2ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sér garði til suðvesturs. Eignin skiptist 
í anddyri, hol, stofu, eldhús, baðherbergi og 
svefnherbergi. Auk sameignar er sérgeymsla. 
Íbúðin er laus strax. V. 15,9 m. 4788

  Atvinnuhúsnæði

Bíldshöfði - skrifstofuhótel
Endurnýjuð 370 fm skrifstofuhæð í lyftuhúsi 
við Bíldshöfða. Hæðin skiptist í 10 stór 
skrifstofuherbergi, eldhús, setustofu og 
baðherbergi. Eftir á að leggja lokahönd á 
frágang. Hæðin hendar vel til leigu á stökum 
einingum. V. 29,5 m. 5078

Fiskislóð - til leigu
Flott nýtt atvinnuhúsnæði neðst á Fiskislóð 
við sjávarsíðuna. Húsið er tilbúið til afhend-
ingar fl jótlega. Eignarhlutar eru 24. Húsið er 
á tveimur hæðum með sex stigagöngum. Á 
efstu hæð eru glæsilegar útsýnissvalir.  Hægt 
er að leigja einn eða fl eiri eignarhluta. Hag-
stætt leiguverð  5070

  Til leigu
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Unufell

Gott, einlyft raðhús 
135,3 fm miðjuhús 
Bílskúr
Góð timburverönd til suðurs 
Snyrtilegt umhverfi

 v. 65,9 m. 

OPIÐ HÚS mánudag 
kl. 17-18
Glæsilegt einbýli
Neðsta gata í Fossvogi
Fallegur garður
Í góðu viðhaldi
Laus við samning

Grundarland 9

2ja herbergja
Góð staðsetning
Hagstætt verð
Góð fyrstu kaup

Reykjahlíð

v. 12,9 m. 

v. 31 m.

Glæsilegt, 291,2 fm 
einbýlishús
6.000 fm lóð 
Húsið er 292,1 fm 
Frábært fyrir hestafólk
Óendalegir möguleikar

Klettagljúfur 
Ölfusi

 v. 44,9 m. 

4ra herbergja 
Mikið uppgerð
Lítil útborgun
Hagstæð langtímalán 
4,7% vextir

Skipasund

V. 20,9 m.

OPIÐ HÚS mánud. 
kl. 17-18
132 fm parhús 
Bílskúr
Á einni hæð
3 svefnherbergi
Sólstofa og garður til 
suðurs

Fannafold 203

v. Tilboð

2ja herb á jarðhæð
Aukaherbergi til útleigu
Frábær staðsetning
Hentar vel fyrir háskólafólk
Gott verð

Ljósvallagata

v. 15,9 m.

Falleg 2ja herb.
Stæði í bílageymslu
Eftirsótt hús
Laus fljótlega

Boðagrandi

v. 19,6 m.

225 fm parhús
Aukaíbúð
Hagstætt verð
Skoðaðu þessa!

v. Tilboð

Akurgerði

Hugguleg risíbúð
66 fm með geymslu 
í kjallara
Mikið uppgerð

Óðinsgata

v. 14,9 m. 

4-5 herbergja
Sérinngangur / Bílskúr
Tvennar svalir 
Glæsilegt útsýni 
Skipti möguleg

Blásalir

v. 36,9 m.

Fyrir eldri borgara 67 ára+
Mikil þjónusta í húsi
Laus við samning
Rúmgóð
Með svölum

Vesturgata 
– eldri borgarar

v. 20,5 m.

2ja hæða parhús/bílskúr
Vel viðhaldið hús
Skjólsælt og gróið hverfi
Skipti möguleg á 3ja herb.

Kögursel

v. 39,9 m.

Efri hæð og ris
Ný steinað hús
6 herbergja
Frábær staður

Ægisíða

v. 33,5 m.

Tvær uppgerðar íbúðir
Aukaíbúð í kjallara
Allt vandað
Góð fjárfesting 

Stórholt

v.p. íbúð 21.5 m. 

810 fm verslunar- og 
skrifstofuhúsnæði
Frábær staðsetning
Um er að ræða 80% 
af eigninni.
Í útleigu að hluta.

Gránufélagsgata
- Akureyri

v. 75,0 m.

263 fm endaraðhús
Aukaíbúð
Þarfnast standsetningar
Laust strax

Bræðratunga

v. 39,9 m.

Glæsilegt 322 fm einbýli 
Aukaíbúð í kjallara
Uppgert vandað og 
glæsilegt í Flamant stíl
Nánari uppl. á skrifstofu

Laugateigur

v. 125 m.

Falleg 76,5 fm. 
3ja herbergja 2. hæð 
Nýlegt hús í nýja Skerjafirði 
Rétt við Ægisíðuna

Reykjavíkurvegur

v. 22,9 m

Einbýli á einni hæð
Koparþak og kantar
Vandaðar innréttingar
Heitur pottur og pallar

Viðarás

v. 62,5 m.

Eitt best staðsetta einbýlið 
í Hamrahverfinu
Glæsilega uppgert hús
Sérsmíðaðar innréttingar
Instabus rafkerfi
Óviðjafnanlegt útsýni

Leiðhamrar

v. 95,0 m.

OPIÐ HÚS mánud. 
kl. 17-18 
Góð 152 fm 
Neðri sérhæð
Fallegar stofur
Frábær staðsetning
Laus fljótlega

Mávahlíð 2

 v. 34,9 m. 

Glæsileg uppgerð
3ja herb
Á annarri hæð
80 fm
Nýtt eldhús
Nýtt bað

Hrafnhólar

v. 19,5 m.
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Sími: 586 8080  •  Kjarna •  Þverholti 2 •  207 Mosfellsbær •  www.fastmos.is

10 ár
í Mosfellsbæ

Mosfellsbæ Einar Páll Kjærnested,
lögg. fasteignasali

  Reykjavík

72,4 m2 raðhús á einni hæð við Grundartanga 6 í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í for-
stofu, baðherbergi, þvottahús/geymslu, tvö svefnherbergi, eldhús og stofu. Fallegur 
garður í suðvestur. V. 21,7 m. 4704 

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 TIL 17:30
Í GRUNDARTANGA 6 (SVANÞÓR S. 698-8555)

    Grundartangi 6 - Mosfellsbær

Lynghagi - 3ja herbergja
3ja herbergja íbúð á jarðhæð í 
4ra hæða fjölbýli við Lynghaga 2 í 
Reykjavík. Íbúðin skiptist í anddyri, 
forstofugang, eldhús, stofu, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi og 
geymslu.

Þetta er rúmgóð íbúð á góðum stað 
í Vesturbænum, rétt við Háskóla 
Íslands. V. 23,9 m. 4706

Bjargslundur 15- Einbýlishús
Fallegt 207,4 m2 einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr á 882 m2 eignar-
lóð í útjaðri byggðar við Bjargslund í Mosfellsbæ. Húsið skiptist í forstofu, hol, stofu, 
borðstofu, stórt eldhús, 3 góð barnaherbergi, stórt hjónaherbergi með sér baðher-
bergi og fataherbergi, baðherbergi,  gestasalerni, þvottahús, geymslu og bílskúr.
V. 49,5 m. 4630

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 TIL 18:00 
Í BJARGSLUNDI 15 (EINAR PÁLL S. 899-5159)

    Bjargslundur 15 - Mosfellsbær

  Spóahöfði - Raðhús

Glæsilegt 175,1 m2 raðhús með innbyggðum bílskúr við Spóahöfða í Mosfellsbæ. 
Í húsinu eru þrjú svefnherbergi. Þetta er falleg eign í góðu hverfi  á vinsælum stað í 
Mosfellsbæ. V. 42,9 m. 4700 

   Brattahlíð - Einbýlishús

Fallegt 239,0 m2 einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr á stórri lóð innst 
í botnlanga við Bröttuhlíð í Mosfellsbæ. Húsið skiptist í forstofu, sjónvarpshol, stofu 
með arni, borðstofu, rúmgott eldhús, 4 svefnherbergi, baðherbergi með sturtu og 
sauna, þvottahús og rúmgóðan bílskúr. V. 49,9 m. 

Opið hús

Opið hús

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

Súluhöfði - Sérhæð m/aukaíbúð
Falleg 197,4 fm efri sérhæð með innbyggðum 
bílskúr og 62,7 fm auka íbúð í kjallara í tví-
býlishúsi við Súluhöfða 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, svefn-
herbergi og geymslu. Lækkað verð! 
V. 48,9 m. 4506

Bergholt - Einbýlishús
133,6 m2 einbýlishús ásamt 33,6 m2 
bílskúr við Bergholt í Mosfellsbæ. Húsið 
skiptist í forstofu, gestasalerni, bað-
herbergi, fjögur svefnherbergi, eldhús, 
búrherbergi, stofu og borðstofu.
Húsið stendur á fallegri hornlóð í ró-
legri götu í grónu hverfi  í Mosfellsbæ.
V. 39,5 m. 4682

Lindarbyggð  - Parhús 
Vel skipulagt 177,1 m2 parhús með 
bílskýli við Lindarbyggð 9 í Mosfellsbæ. 
Húsið skiptist í forstofu, borðstofu, 
stóra stofu m/sólstofu, eldhús, þvotta-
hús, sjónvarpshol, 3 barnaherbergi, 
hjónaherbergi og baðherbergi með 
kari. Búið er að loka bílskýli og innrétta 
herbergi. Lækkað verð! V. 35,9 m. 4627

sími:  533 1616  •  fax:  533 1617  •  www.lundur.is  •  lundur@lundur.is

sími:  533 1616  •  fax:  533 1617  •  www.lundur.is  •  lundur@lundur.is

Í Suður Svíþjóð n.l. Simrishamn, Östaröd ca.110km 
frá Kaupmannahöfn :
Býli ásamt útihúsum á 12910fm eignarlandi. 3km í næsta þéttbýli St. OLaf Stutt í 4 golfvelli ca 7-10km.
Íbúðarhús nokkuð endurnýjað samtals 210fm og útihús í dag nýtt sem bílageymsla 110fm.
Sundlaug við húsið 18x6x3m. 
Áhvílandi lán Swkr 590þúsund  til 40ára á 4,85% vöxtum greiðslub. á mánuði 2700Swkr.
Verð kr.1.650.000.- SWKR. Engin skipti.

Eignamiðlun Suðurnesja, Hafnargötu 91, Reykjanesbæ, Sími 420-4050 – 894-2252

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

FASTEIGNASALA / LEIGUMIÐLUN

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum, húsið er 194 fermetrar með 
innbyggðum 55,8 fermetra bílskúr samtals um 249,8 fm, vel staðsett í 
Ásahverfi  í Garðabæ. Húsið er allt innréttað á sérlega vandaðan máta, 
glæsilegar innréttingar og allir frágangur til fyrirmyndar.  Frábær stað-
setning og  þetta er vönduð eign sem vert er að skoða. Möguleg skipti 
á minni eign. Verð 89 míllj

Brúnás 2, Garðabæ

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Glæsilegt einbýlishús einni hæð á 1000 fm lóð á frábærum stað í 
Garðabæ.  Húsið er 281,3fm þar af 46,8 fm tvöfaldur bílskúr. Langt er 
á milli húsa og fallegt útsýni, Skjólsæll bakgarður sem snýr í suðvestur 
með fallegu hrauni. Eignin er í innsta botnlanga í fallegu hverfi . Eignin 
afhendist  í núverandi ástandi, þ.e. tæplega fokhelt eða lengra komið. 
Möguleg skipti á minni eign. Verðtilboð. 

Lyngprýði 5, Garðabæ

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í

Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umðar fréttir fyrir um

Auglýsingasími

– Mest lesið

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Traust þjónusta í yfi r 30 ár

LUNDARBREKKA MEÐ AUKAHERBERGI
Falleg 102 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð í fjölbýli 
innst í Lundarbrekkunni í Kópavogi. Þrjú rúm-
góð herbergi og stór og björt stofa. Þvottahús 
innaf eldhúsi. Nýl. fl ísalagt baðherbergi. Auka-
herb. með aðgegni að wc. Verð 20,5 millj. 

LAUFENGI RAÐHÚS
Fallegt 120 fm endaraðhús á tveimur hæðum 
með innb. bílskúr. Fjögur svefnherbergi og björt 
stofa. Útgengt á timburverönd úr stofu og þaðan 
í garð. Fallegar innréttingar. Parket og fl ísar á 
gólfum, teppi á stiga. Verð  33 millj. 

ÚTSÝNI - SKÚLAGATA - SVALIR
Góð 2- 3ja herbergja íbúð á 4. hæð á þessum 
eftirsótta stað við miðbæ Reykjavíkur. 
Íbúðin skiptist í forstofu, stofu með útgengt á 
suðursvalir, baðherbergi, eldhús, hjónaherbegi 
og barnaherbergi. Fallegur garður með fallegri 
grasfl öt og trjágróðri. Verð 16,4 

ÁLFHOLT - FALLEGT ÚTSÝNI
Mjög góð 95 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í fallegu 
fjölbýli í Hafnarfi rði. Tvö rúmgóð herbergi og 
stór og björt stofa. Stórar suðursvalir. Parket 
og fl ísar á gólfum. Skipti mögl. á stærri eign 
staðsetning ekki atriði. Verð 19,4 millj.

RAÐHÚS - GRUNDATANGA MOS.
2ja herbergja 62. fm raðhús í grónu og fallegu 
hverfi  í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í anddyri, 
eldhús, stofu, svefnherbergi, baðherbergi og 
geymslu.  Húsinu fylgir sérgarður og bílastæði. 
Verð 19,9 

KRUMMAHÓLAR 15 - RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ
Mjög skemmtilegt 85 fm raðhús á einni hæð. 
2 góð svefnherbergi með skápum. Falleg 
innrétting í eldhúsi. Rúmgóð stofa með útgengi 
á timburverönd með heitum potti. Sérbílastæði 
við hús. Verð 22,9 millj. 

OPIÐ HÚS VERÐUR Í DAG MÁNUDAG OG Á 
MORGUN ÞRIÐJUDAG MILLI KL. 17-18. 

Grensásvegi 13
Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

570 4800

FASTEIGNASALAN

Opið hús

Vorum að fá í einkasölu á þessum vinsæla stað einbýlishús 
á einni hæð ásamt góðum bílskúr, samtals 186 fm. Stofa, 
borðst., 5-6 herb, eldhús, þvottahús, baðherb., gestasnyrt-
ing. Flísar og parket á gólfum. Góð hellulögð suðurverönd. 
Laust fl jótlega. Skipti á minni eign athugandi. 

 Vorum að fá í einkasölu einbýlishús á einni hæð ásamt 
góðum bílskúr, samtals 160 fm. Frábær staðsetning. Stofa, 
borðstofa, 3 góð herbergi, baðherbergi, sauna. Góð suður 
verönd og garður. Stutt í skóla og þjónustu. Miklir stækku-
narmöguleikar. Ásett verð 42,8 millj. 

 Í einkasölu mikið endurnýjuð 4ra herb. hæð ásamt bílskúr, 
á þessum vinsæla stað. Stofa, 3 herbergi eldhús með nýrri 
innréttingu, endurnýjað baðherbergi.  Nýtt parket á gólfi . 
Skipti ath. á ód. eign. LÆKKAÐ VERÐ 30,9 MILLJ.  

Vorum að fá í einkasölu góða 4ra herbergja útsýnisíbúð 
á 3. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli, á þessum 
vinsæla stað. Hol, stofa með suðvestursvölum, 3 svefnh., 
eldhús og baðh. Góð sameign. SKIPTI ATH. Á 2-3JA 
HERB. ÍB.  LÆKKAÐ VERÐ 23,9 MILLJ. 

MÁVAHRAUN - HAFNARFIRÐI

HOLTSBÚÐ - GARÐABÆR

SKIPASUND – LÆKKAÐ VERÐ

BOÐAGRANDI – BÍLSK. -LÆKKAÐ 4

Hæð

Einbýli

Einbýli
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FASTEIGNAMIÐLUN OG RÁÐGJÖF

TIL LEIGU

Upplýsingar í s. 895 8299 og 847 1986

Stangarhylur 7 – jarðhæð  464 m2. Lager- og iðnaðarhúsnæði. 
Góð lofthæð. Góðar innkeyrsludyr. 
Góð bílastæði. Verð 970 kr pr/m2

Stangarhylur 7 – 2. hæð  450 m2 bjart og gott húsnæði. 
Verð 800 kr pr/m2

Bæjarlind 14 –16  220 m2 skrifstofu-, þjónustu- og 
fundaraðstaða á 2. hæð. 
Verð 1.000 kr pr/m2

HB FASTEIGNIR

Sæmundur H. 
Sæmundsson

húsasmíðameistari 
s: 898-2817

Hrafnhildur Bridde
löggiltur fasteignasali

 s: 821-4400

Svava Hólmarsdóttir
framkvæmdastjóri

s: 898-3023

Holtasmári 1
203 Kópavogur
sími 571 0070
fax 571 0071

ÞEKKING • ÞJÓNUSTA • ÞINN HAGUR

Hæðargarður - 4.hæð

• Eldri borgarar - LAUS !
• 4ra herb. endaíbúð
• 104,3 fm + bílskýli
• 3 svefnherb.
• Mikið útsýni. Suður svalir
• VERÐTILBOÐ
• Uppl. Hrafnhildur

Skólabraut - Seltjarnarnes

• FYRIR ELDRI BORGARA. LAUS
• 2ja herb. 78 fm
• Þjónusta þ.m.t. matsalur
• Íbúð ný máluð
• Gólf ný slípuð og lökkuð
• VERÐ 25,9 MILLJ.
• Uppl. Sæmundur

Bergstaðastræti - Tvíbýlishús
• Efsta hæð. Hátt til lofts
• 3ja herb.
• 112 fm með bílskúr
• Mikið útsýni. Suðvestur svalir
• Möguleg skipti á minni eign
• VERÐTILBOÐ
• Uppl. Hrafnhildur

Grófarsmári - Parhús
• Stórglæsilegt á útsýnisstað
• 257.5 fm með bílskúr
• Séríbúð í kjallara
• 3-4 svefnherb. + eitt í séríbúð
• Mjög rúmgóð stofa. Hátt til lofts
• VERÐ 64,9 MILLJ.
• Uppl. Svava

Sogavegur - Einbýlishús.
• Sérlega vandað á einni hæð
• Stærð 165 fm með bílskúr (35 fm)
• 3.svefnherbergi
• Húsið var allt endurbyggt 1989
• Mjög rúmgóð stofa. Hátt til lofts
• VERÐ 40,5 MILLJ.
• Uppl. Sæmundur

Víðimelur - Vesturbær
• 3ja herb. 95 fm
• Falleg íbúð í kjallarar
• Nýleg eldhúsinnrétting
• Stórir fallegir gluggar í stofu
• Háskóli Íslands í gögnufæri
• VERÐ 23,5 MILLJ.
• Uppl. Svava

SKRÁÐU EIGN ÞÍNA HJÁ OKKUR. FULLT AF TÆKIFÆRUM.

Mjög góð og vel skipulögð 4ra herb 87,8fm íbúð á 2.hæð í fjölbýli. Parket 
á gólfum, björt stofa og suðursvalir. Áhvílandi hagstæð byggingarsjóðslán!

Áhugasamir Hafið samband við Svavar hjá Eignartorgi S: 844 1943

Björgvin Guðjónsson, lögg. fasteignasali. Sóleyjargata 17 - 101 Reykjavík - Sími: 510 3500

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 28. SEPT. KL 18 - 18.30

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

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

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna 

dagblað landsins með glæsilegt forskot 

á samkeppnisaðila sinn eins og síðasta 

könnun Capacent Gallup ótvírætt sýnir.

Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum

góða árangri og bendum auglýsendum 

á að notfæra sér forskot okkar þegar 

þeir velja auglýsingamiðil.

MORGUNBLAÐIÐ

35%

FRÉTTABLAÐIÐ

72%

Auglýsingasími

– Mest lesið
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● HALTU FLÍSUM FLOTTUM OG HREINUM  Gamlar flísar geta 
litið út fyrir að vera snjáðar þegar þær eru hreinlega skítugar en fita og 
óhreinindi geta myndað skán sem ekki næst af við venjuleg þrif. Heimilis-
fólki eru þó ekki öll björg bönnuð 
því auðvelt er að bretta upp ermarn-
ar og ná fyrri gljáa á flísarnar. Til þess 
þarf svamp, matarsóda, edik, lyfti-
duft og sítrónusafa. Byrjað er að strá 
matarsóda á svampinn og nuddað 
yfir óhreinindin. Því næst er sódinn 
þveginn af með vatni. Þá er hægt að 
blanda saman ediki, lyftidufti, matar-
sóda og smá sítrónusafa í fremur 
þykka blöndu og borið á flísarnar. 
Gott er að láta blönduna liggja á í 
þrjár klukkustundir áður en hún er 

þvegin af. Athugið að 
þessi meðferð 

gildir ekki um 
náttúruflísar. 

Kostnaðarsamt getur verið ef 
stífla kemur upp í rennu á húsi. 
Miklar skemmdir geta hlotist 
vegna þeirra sem auðveldlega 
hefði mátt koma í veg fyrir, ef að-
eins hefði verið skolað úr rennunni 
ögn fyrr. 

Hannes Erlendsson, blikksmiður 
hjá fyrirtækinu Ísloft Blikk- og 
stálsmiðja, segir nauðsynlegt að 
spúla úr rennum reglulega, sér-
staklega þar sem mikið er af trjá-
gróðri. Ekki sé óalgengt að sjá 
ýmsan gróður gægjast upp úr 
rennum sem ekki hafi verið þrifn-
ar í talsverðan tíma. Það gefi 
augaleið að rennur í slíku ástandi 
gegni hlutverki sínu ekki eins og 
best verði á kosið og hreinsunar sé 
þörf. „Sumir vilja spúla rennurn-
ar á hverju hausti en ég held að það 
sé nóg að gera það með tveggja til 
þriggja ára millibili,“ bendir hann 
á. 

Hannes segir að fólk þurfi einn-
ig að huga að aldri rennanna. Séu 
þær farnar að taka á sig brúnleit-
an lit gæti verið kominn tími til að 
skipta. Þær rennur sem helst hafi 
verið notaðar hér á höfuðborgar-
svæðinu séu íslensk framleiðsla 
sem reynst hafi vel þótt þær elstu 
séu farnar að ryðga eins og geng-
ur og gerist í tímans rás. „Síðustu 
ár hefur færst í vöxt að fólk not-
ist við plastrennur eða stálrennur 
með litað ál sem þarf lítið viðhald. 
Það þarf þó að gæta að því að þær 
passi í svokölluð rennubönd sem 
halda rennunum uppi. Hver fram-
leiðandi virðist þurfa að hafa sér-
snið á sínum rennuböndum. Sá 
sem hefur haft íslenskar rennur 
en ætlar að setja nýjar frá erlend-
um aðila þarf því að huga að því 
að þær innfluttu passi í íslensku 
rennuböndin.“

 - kdk 

Gott að skola úr rennum 

Hannes mælir með að menn spúli rennurnar á tveggja til þriggja ára fresti.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

● ELDFIMAR TEKKOLÍUTUSKUR  Húsgögn 
úr tekki eru jafnfalleg ef vel er hugsað um og þau 
geta orðið sjúskuð ef enginn hirðir um. Tekkolíu er 

gott að bera á þau einu sinni á ári en ekki 
á að láta olíuna liggja lengi á heldur 
strjúka hana af eftir nokkrar klukku-

stundir. 
Munið þó að tekkolía er mjög eldfim 

og passið því að henda ekki tuskum með 
tekkolíu inn í skáp og gleyma þeim þar. 

Í BYKO hefur verið hægt að fá tekk-
olíu í úðaformi sem getur verið mjög 
þægilegt í notkun. 

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Fasteignaskrá Íslands tók á dögun-
um saman upplýsingar um fjölda 
þinglýstra makaskiptasamninga 
á höfuðborgarsvæðinu frá júní 
2006 til og með ágúst á þessu ári.  
Með makaskiptasamningi er átt 
við kaupsamning um fasteign þar 
sem hluti kaupverðs er greiddur 
með annarri fasteign.  

Makaskiptasamningum hefur 
fjölgað gríðarlega á þessum þrem-
ur árum á sama tíma og fjöldi þing-
lýstra samninga hefur minnkað til 
muna.

Þar kemur meðal annars fram 
að hlutfall makaskiptasamninga 
frá júní og til loka árs 2006 var 2,8 
prósent af þinglýstum samningum 
á höfuðborgarsvæðinu. Árið 2007 
var hlutfallið 2,2 prósent. Árið 
2008 voru makaskiptasamningar 
14,7 prósent af þinglýstum samn-
ingum og fram í ágúst á þessu ári 
var hlutfall þeirra orðið 38,4 pró-
sent.

Fjöldi þinglýstra samninga 
hefur einnig breyst. Frá júní og 
fram í desember voru þinglýstir að meðaltali 483 samningar á 

mánuði. Árið 2007 voru að meðal-
tali 768,6 samningar þinglýstir á 
mánuði. Árið 2008 var meðaltalið 
267,4 samningar og það sem af er 
þessu ári hafa að meðaltali 139,5 
samningar verið þinglýstir á mán-
uði á höfuðborgarsvæðinu.

Slík fjölgun makaskiptasamn-
inga er þó ekkert einsdæmi því á 
árunum 1995 til 1997 slagaði hlut-
fall makaskiptasamninga einnig 
upp í fjörutíu prósent. Frá árinu 
2000 til 2008 voru mjög fáir slíkir 
samningar gerðir. - sg

Mikill fjöldi makaskiptasamninga

Á vef Reykjavíkurborgar www.
rvk.is eru leiðbeiningar til þeirra 
sem hugsa sér að sækja um húsa-
leigubætur.  Þar segir að þeir leigj-
endur, sem leigi íbúðarhúsnæði til 
búsetu og eigi þar lögheimili, eigi 
rétt á húsaleigubótum í Reykjavík. 
Skilyrði húsaleigubóta er að fyrir 
liggi þinglýstur leigusamningur 
til að minnsta kosti sex mánaða. 
Námsmenn eru undanþegnir skil-
yrði um lögheimili en þurfa þó að 
flytja aðsetur í húsnæðið sem tekið 
er á leigu.

Húsaleigubætur greiðast ein-
ungis vegna íbúðarhúsnæðis. Með 
íbúðarhúsnæði er átt við venjulegar 
og fullnægjandi heimilis aðstæður 
og eru lágmarksskilyrði að minnsta 
kosti eitt svefnherbergi ásamt sér-
eldhúsi eða eldunar aðstöðu og 
sérsnyrtingu og bað aðstöðu, þótt 
íbúðin sé ósamþykkt.

Umsókn um húsaleigubætur þarf 
að berast sveitarfélagi eigi síðar 
en sextánda dag fyrsta greiðslu-
mánaðar. Ef umsókn berst seinna 
verða húsaleigu bætur ekki greidd-
ar vegna þess mánaðar. Sækja þarf 
um húsaleigubætur fyrir hvert 
almanaksár og gildir umsóknin 
til ársloka eða út leigusamning-
inn. Nánari upplýsingar veita þjón-
ustumiðstöðvar hverfa. Sjá einnig 
www.rvk.is. - sg

Sótt um bætur

Húsaleigubætur greiðast einungis 
vegna íbúðarhúsnæðis.

Frá og með mánudeginum 21. 
september hafa viðskiptavinir 
Íbúðalánasjóðs þurft að auðkenna 
sig með veflykli RSK eða rafræn-
um skilríkjum til að gera greiðslu-
mat og sækja um lán hjá Íbúða-
lánasjóði. Þessi breyting er gerð 
í samstarfi við island.is. 

Öryggi viðskiptavina er talið 
verða meira en áður þar sem 
tryggt sé að ekki sé hægt að gera 
greiðslumat eða sækja um lán í 
annars nafni. Helsta breytingin 
fyrir viðskiptavini við gerð 
greiðslumats er að ekki verður 
þörf á nýskráningu heldur er vef-
lykillinn eða rafræna skilríkið 
notað til að skrá sig inn á greiðslu-
matssíðuna. Til að sækja um lán er 
sama leið notuð til innskráningar, 
en ekki dugir að nota kennitölu og 
greiðslumatsnúmer eins og gert 
hefur verið. - sg

Veflykill til að 
sækja um lán

Nú þurfa viðskiptavinir Íbúðalánasjóðs 
að auðkenna sig með veflykli eða raf-
rænum skilríkjum til að gera greiðslu-
mat eða sækja um lán.

Makaskiptasamningum hefur fjölgað 
verulega milli ára.



STÓRAUKIÐ ÁHORF 
Á FRÉTTIR STÖÐVAR 2 OG ÍSLAND Í DAG!

Tölurnar tala sínu máli. Um leið og við þökkum 
áhorfendum frábærar viðtökur, bendum 
við auglýsendum á þennan skýra valkost.

* Skv. rafrænum mælingum frá Capacent í 12-80 ára aldurshópi, meðaláhorf á mínútu fyrstu 8 mánuði ársins.

40%36% Áhorf á Ísland í dag 
hefur aukist um 

40% milli áraÁhorf á fréttir 
hefur aukist um 

36% milli ára



Toyota Landcruiser 200 VX (umboðs-
bíll) 01/2008 ek 31 þ.km, 7 manna bíll 
með öllu ma loftpúðafj, ofl verð 11.8 
ath skipti. (864-8989 eftir lokun)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

SUBARU B9 TRIBECA LTD, árg.11/2006, 
ek.41þús.km, sjálfsk., 7 manna, leður, 
lúga, bakkskynjarar, omfl, hlaðinn 
búnaði. Ásett verð 4750 þús.kr, áhv. 
4500þús.kr.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Viltu skipta, kaupa eða 
selja ?

Netbilar.is bjóða þér uppá eitt mesta 
úrval landins og stórlækkaðan sölu-
kostnað. Kynntur þér málið Netbilar.is 
Hlíðasmára 2 s: 588-5300

Til sölu Hyundai Starex 4x4 disel árg.’01, 
Ek. 138 þ. Vel með farinn 7 manna frá-
bær fjölskyldubíll, dráttarbeysli. Verð 
980 þ. Uppl. í síma 664 8363.

Toyota Hilux 1999, ekinn 278 þús. 
skoðaður 2010 í þessum mánuði. Verð 
700 þús.. Uppl. í síma 6958114 eftir 
klukkan 19:00.

JEPPAFELGUR, FÓLKSBÍLAFELGUR 
FELGUR Í MIKLU ÚRVALI OG Á GÓÐU 
VERÐI. VDO VERKSTÆÐIÐ BORGARTÚN 
36 588 9747 www.vdo.is

Frúarbíll til sölu! Hyundai Accent 1999! 
Ekinn aðeins 80.000 + nýleg tímareim 
+ Vel með farinn að innan + Aðeins 2 
eigendur frá upphafi! (Þarfn. smá lag-
fær.) Verð 290 þús. GSM: 821-3790.

Suzuki Baleno árg. ‘98, sjálfskiptur, 
nýskoðaður verð 220 þús. sími 820 
4340.

Nissan Terrano , 1994 , ekinn 220.000- 
5 gíra , 5 dyra , sk.2010 , 2.4 bensín , 
7 manna. Verð 250.000- Þórarinn. s. 
864 0984.

Til sölu Mercedes Benz 190E árg. ‘91 
sk.’10. ek. 140þús. Glæsilegur bíll Uppl. 
s: 867 0783.

VW Golf Vatiant ‘97 1.4 ek. 240 þús. sk. 
‘10 5 g. v. 140 þús. S. 618 1878.

 0-250 þús.

Kia Sorento 2006 EX Luxury Ekinn 54 
þús. km. 140 hö. Diesel. Sjálfskiptur, 
leður, cruise control og dráttarkrók-
ur. Vel með farinn Verð 3.590.000.- . 
Upplýsingar: iseyhive.is eða s. 894-
1871.

 500-999 þús.

Nissan Almera 2003. Til sölu á 
aðeins 670 þús. ekinn 120 þús. km. 
Upplýsingar í síma 663-1845.

 Bílar óskast

VANTAR BÍL FYRIR ALLT 
AÐ 200 ÞÚS!

Óska eftir bíl fyrir allt að 200 þús! 
Smábíl fólksbíl eða jeppling, má þarfn-
ast smá lagfæringar. S.691 9374.

Óska e.að kaupa til niðurrifs gamla 
Peugeot,Daewoo,M.Benz & O.Vectra 
bíla.Nánari uppl. í s.661 2222.

Óska eftir góðum bíl fyrir allt að 1 millj. 
stgr. Verður að vera Disel, ssk. jeppling-
ur eða station. Uppl. í s. 863 5699.

Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu 40 
-150 þús. Sími 615 1810.

Óska eftir bíl á verðinu 0-100.000 kr. 
Má þarfnast lagfæringa, helst sk.’10. 
Skoða allt. Uppl. í s. 861 7600.

 Jeppar

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

Nissan Terrano ‘96 ek. 198 þús., nýl. 
v.d., 1 eig. V. 390 þús. Eðalvagn. S. 
895 2359.

Land Cruiser 120. Til sölu Land Cruiser-
120, sjálfskiptut, ekinn 79.000, gull-
sanseraðaur, 33-tommu breyttur, 
áhvílandi ca. 2.800.000 Tilboð óskast. 
Upplýsingar í síma 862-7102 og 897-
5363

 Vörubílar

MB ACTROS 1844 2007. Dráttarbíll 
með öllu ekinn 79 þús. uppl. 860 
8051.

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Mótorhjól

Síðasta bóklega bifhjólanámskeið 
haustsins verður haldið fimmtud. 
1 október og föstud. 2 október kl. 
18:00 Skráning í síma 567-0300 og 
á mjoddbilprof.is Ökuskólinn í Mjódd 
Heimasíða: bilprof.is

Látið ævintýra og hjóladraumana rætt-
ast núna. Hausttilboð á enduroiceland.
is

 Fjórhjól

Til sölu nýr ál pallur á pickup undir 
fjórhjól vélsleða eða crossara. Verð 
250000 kr. Uppl. í síma 892 7687.

 Kerrur

Til sölu ný kerra 1,5 m x 3,0 m sterklega 
byggt burðarþol. 1500 kg. galvanser-
uð með vatnsheldum krossvið. Verð 
300.000 kr. uppl. í síma 892 7687.

 Fellihýsi

ER með upphitað geymsluhúsnæði 
fyrir Fellihýsi-tjaldvagna-hjólhýsi-pall-
hýsi S: 867 1282.

 Bátar

Hús & Bátur
Til sölu trilla með góðum tækjum og 
rúllu & Einbýlishús á landsb. uppl. í s. 
847 8446.

 Hjólbarðar

18“ felgur og ný vetrardekk á Benz GL 
og ML. 255/55/18. Verð 250 þ. S:857 
3702.

Nær ónotaðar álfelgur 6 gata með 
slitnum Bridgestone sumard. til sölu. 
St. 265x70R15. S. 824 0440.

 Varahlutir

Eigum notaða varahluti og dekk í tugi 
bíltegunda. Sími: 567 6700 (varahluta-
verslun), Vakabílar.is

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

Renault Megané ‘97-’08 
Mazda 626 ‘97-’02

Vélar, gírkassar, sjálfskipting, bretti, hlið-
ar- og skuthurðar, dyrastafir, stuðarar, 
rúður, felgur, innréttingar, airbag, púst-
kerfi. S. 772 6777.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

www.netpartar.is 
Bílapartasala

Notaðir varahlutir í nýlega bíla. Opið 
virka daga 9-18. S. 486 4499 & 486 
4477.

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

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

VW, Skoda S. 534 1045
Varahlutir í VW og Skoda bíla. Kaupum 
bíla til niðurrifs. Bílabúið, Suðurhella 
10, Hfj.

Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu 
Hatcback ‘96, Escord ‘98. Accent árg. 
‘95. Impreza árg. ‘99. Almera ‘98. 
Carina ‘97, Vento ‘97 Kaupi bíla til 
niðurrifs. S. 896 8568.

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

 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

 Garðyrkja

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöð-
um grjótkanta og útvegum 

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

Öll almenn garðaþjónusta. Sláttu-og 
garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892 
9999.

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

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

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

 Bókhald

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

 Málarar

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

Málarar geta bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, hagstæð kjör! 
Uppl. í s. 773 0317.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-
um og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Til leigu

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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smidaland.is
Smíðum glugga - nýsmíði - húsavið-
hald - S:772 0040.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 699 6069

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

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

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

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

Þakdúkur. Tek að mér að leggja þakdúk 
á svalir, bílskúra, skotrennur og minni 
fleti. Er einnig í þakviðgerðum. Fagleg 
og vönduð vinnubrögð. 10. ára reynsla. 
S: 690-7171 Lárus.

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuviðgerðir 
- vírushreinsanir - 

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

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

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna-
björgun, flest tölvuvandræði leyst. 18 
ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ 
& FEB. Stefán S. 821 6839.

 Nudd

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Skemmtanir

Enn og aftur mætum við í veisluna 
eða partíið með ljúfu lögin & stælum 
best brekkusöngin hans Árna J. JoJo 
& Nikolaus sími: 822 4535 email: ski-
ingthis.is

 Rafvirkjun  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.

Lítil járnsmiðja getur bætt við sig verk-
efnum. Smíða bæði úr svörtu efni og 
riðfríu. Uppl. í s. 862 2530.

 Til sölu

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

Austurlensk gólfteppi, sjónvarp og 
skápur. Uppl. í s. 567 2827.

Mísa frystiklefi. lengd 360 cm. hæð 
200.Breidd 200. Vélbúnaður nýtilend-
urnýjaður. Uppl. í s. 894 2255.

 Gefins

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, 
má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Kaupi gull !
Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari 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,

Vantar auglýsingagínur með fótleggjum 
og handleggjum. Uppl. í s. 897 7147.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full 
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4 
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá 
kr. 39.900 Hljómborð frá kr. 8.900 
Trommusett kr. 79.900 með öllu. 
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is.

BYLGJAN 
Í  FYRSTA SÆTI

Hlustendur Bylgjunnar eru í eftirsóttasta markhópnum og 

stærsta neysluhópnum. Bylgjan ber af og tryggir að skilaboð 

auglýsenda komist áleiðis til mikilvægasta markhópsins.

Samkvæmt mælingum Capacent á hlustun í mínútum í aldurshópnum 18 – 49 ára, vika 33, 2009.

BYLGJAN ÞAKKAR HLUSTENDUM SAMFYLGDINA Á HVERJUM DEGI
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 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Óska eftir hefilbekk og gömlum 
tréheflum má vera gamalt og lúið. 
simi.6913002

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. Sjá nánar á www.

vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

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

 Verslun

 Heilsuvörur

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/pruf-
ur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

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

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

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

J. B. HEILSULIND 
Dekurdagar?

Heilnudd, heitur pottur, skrúbb, snyrt-
ing, veitingar ofl. Slökun, heilun, svæða, 
ayur, veda, heitsteina, jurta, sogskála 
og hunangsnudd. Næringar, heilsu og 
hreyfingarráðgjöf. Einkaþjálfun. ATH. 
EKKERT sex nudd, NO erotic massage. 
Opið frá 12-18 mán-lau. Pantarnir í S. 
445 5000. Velkomin

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

 Snyrting

Ert þú með þurrar og/
eða sprungnar hendur/

fætur ?
O’Keeffe’s viðgerðarkremin eru 
lausnin. Kremin fást í flestum 
verslunum Lyfju, Apótekinu, 

Árbæjarapóteki, Lyfjaveri 
Suðurlandsbraut Lyfjavali í 
Mjódd, Laugarnesapóteki, 

Snyrtistofunni Laufið í 
Reykjanesbæ, Snyrtistofan 

Þema Hafnafirði og Snyrtistofu 
Grafarvogs.

Ís - Undur ehf.
www.isundur.is

 Námskeið

Viltu læra áhrifaríkan hlaupastíl með 
minni áreynslu? Smart Motion hlaup-
astíls námskeið inni í Egilshöll www.
smartmotion.org

 Þjónusta

Er andlega orkan á þrot-
um?

Miðlun og heilun vinnur á sorg, kvíða, 
verkjum og streitu. Lausir tímar. Guðrún 
695 5480.

 Námskeið

NORSKA - ICELANDIC 
ANGIELSKI dla POLAKÓW 

Enska fyrir börn
Level I: 4 weeks Md to Fr; 10-11:30, st. 
28/9. Level I: 4w Md to Fr; 18-19:30, 
st. 28/9. Level II: 4w Md to Frd 13-
14:30 st. 28/9. Level III: 4w Md to Frd 
15-16:30 st. 28/9. Level II: 7w Md,Wd, 
Frd 19:45-21:15 st. 12/10 Level III: Tues/
Thur; 10 weeks 19:45-21:15. st: 12/10. 
NORSKA: 4 vikur mán til fös 19:45-
21:15; byrjar: 12/10, 09/11 ANGIELSKI 
dla POLAKÓW: Level I: 4 weeks; Md 
to-Fr;18-19:30: 28/9. Level II: 4 w; 18:-
19:30.start 26/10. ENSKA f. BÖRN: 8 
vikur; kl 16:30-17:30; 9-12 ára: Þri/fim: 
29/9 og Framhaldst.; fös, 1 x viku: 
2/10. 5-8 ára: mán/mið: 30/10. Ármúli 
5, s.5881169. - www.icetrans.is/ice

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is S. 694 
9515

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

 Húsgögn

Vönduð húsgögn óskast
Vantar vandaða sófa eða sófasett, 
sófaborð, vandað og vel með farið 
skrifborð, vandaðan skrifborðsstól og 
einnig vandað og gott sjónvarpstæki 
ásamt öðrum húsmunum. Uppl. í s. 
770 2705.

 Dýrahald

English Springer Spaniel hvolpar til 
sölu. Uppl. í síma 869 9627.

Dverg Schnauzer hvolpar til sölu. Með 
HRFÍ ættbók. Undan meistara. Uppl. í 
s. 772 3993

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is
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

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

Hafnarfjörður, Ásland. Til leigu björt 
4.herb, 120fm íbúð. Sérinngangur, gott 
útsýni, fallegar innréttingar, uppþvotta-
vél, ísskápur, gardínur. Laus strax. Uppl. 
í 894 9779 eða blikaasvisir.is

Til leigu 3 herb. 72fm í 105. Verð 110. 
Ísskápur, uppþv. þvottav. og eitthvað 
af húsgögnum getur fylgt. Laus 1. okt. 
vevsimnet.is

4 herb. íbúð í Unufelli m. sér garði, 
snyrtileg og fín. Laus strax. 130 þús. S. 
770 2944.

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin 
rúm. S. 892 5309.

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.

R109. 2-3ja herb. kj.íbúð í fallegu 
og rólegu hverfi.V.79þ. takkarvisir.is; 
004538800045.

Nýjar stúdióíbúðir til leigu á bæjar-
hrauni 16 í Hfj. Húsgögn, eldhúsbún-
aður, rúmfatnaður, sjónvarp, internet , 
ræsting og þvottaaðst. Uppl. í s. 899 
7004.

 Húsnæði óskast

Reglusöm, reyklaus og ábyrg einstæð 
móðir með 5mán.barn óskar eftir 2-
3herb íbúð í 105 eða nágrenni eða í 
Árbæ. greiðslug. 70-80 þús. S.8222186

Óska eftir stúdíóíb. eða 2-3 herb. íbúð á 
höfuðborgarsv. Strax. S. 865 9235.

Óska eftir 4. herb. leiguíbúð í 
Hlíðahverfi. Uppl. í s. 770 6409.

Óska eftir einbýlishúsi (rað/parhús) 
til leigu í Garðabæ. Er með börn í 
Hofstaðaskóla. Uppl. í s. 772 3993

 Sumarbústaðir

Smíðum og hönnum hús fyrir ykkur. 
Vanir menn, áratuga reynsla. Erum á 
suðurlandi. Hönnun af 64 fm hús + 
milliloft og 78 fm hús + milliloft fokhelt 
á frábæru verði. Uppl. hallihalliparket.is 
& 894 0048.

 Atvinnuhúsnæði

Lagerhúsnæði til leigu í Hafnarfirði. 90, 
180 og 360 fermetrar. Mikil lofthæð. 
Hagstætt verð. S. 822 4200.

Bæjarlind 14-16 Til leigu 2-400m2 versl-
unar- eða skrifst.húsnæði á jarðhæð 
(neðstu)- norðurendi. Innkeyrsludyr, 
næg bílastæði, góð aðkoma. Uppl. s. 
895-5053.

 Geymsluhúsnæði

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

Geymsluhús.is
Mjög gott 3000m2 upphitað geymslu-
hús í Innri Njarðvík, hjólhýsi,felli-
hýsi,tjaldvagnar,bílar ofl. ATH!gott verð!! 
Uppl, í síma 770-5144 og 770-2175

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

SÍÐUSTU PlÁSSIN - 
HÚSVAGNAR

Upphitað, þurrt, lyktarlaust og hreint á 
Eyrarbakka. Góð verð. S: 564-6500

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótor-
hjól ofl. Uppl. í s. 864 3176

Húsvagnageymslan í 
Þorlákshöfn

Eigum nokkur pláss í upphituðu og 
óupphituðu rými. Verð á lengdarmeter 
í upphituðu kr. 7.500. í óupphituðu 
5.500 kr. Uppl. í s. 893 3347.

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN GÓÐ 

STAÐSETNING GOTT 
VERÐ! 

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Verð 950 dkr. nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annaliljastracta.com

Frábær einbýlishús með einkasundlaug 
til leigu á golfvelli í Florida. Nánari uppl. 
á www.floridafri.is, rurikfloridafri.is og í 
S 618 2596.

 Atvinna í boði

RENNISMIÐIR - 
FRAMTÍÐ!

Laus störf eru í boði hjá Vélvík 
handa rennismiðum. Óskað 

er eftir vönum mönnum með 
þekkingu og reynslu af tölvu-

stýrðum smíðavélum.
Uppl. gefur verkstjóri í síma 

587 9960 eða með tölvupósti á 
netfangið dg@velvik.is

Eldsmiðjan
Getum bætt við okkur harðduglegt 
fólk í lausráðin störf. Ef þú ert vön/
vanur að baka þá gengur umsóknin 
þín fyrir! Hikaðu ekki við að sækja 
um. Eldsmiðjan framleiðir trúlega bestu 
pizzurnar á landinu og leggjum við 
mikinn metnað í flatbökurnar okkar. 
http://umsokn.foodco.is

Café Konditori 
Copenhagen

Auglýsir eftir duglegu starfsfólki hálfan 
og allan daginn í afgreiðslu í bakar-
íi/kaffihúsi. Uppl. í síma 864-1585, 
Dagbjartur.

Lögfræðistofa Reykjavíkur óskar eftir 
að ráða tvo löglærða fulltrúa til starfa. 
Í boði er áhugavert framtíðarstarf hjá 
öflugri lögmannsstofu. Starfið hentar 
metnaðarfullum og dugmiklum ein-
staklingum. Starfssvið. Starfssvið lög-
lærðs fulltrúa er m.a. fólgið í vinnu 
að lögfræðilegum álitsgerðum, skjala-
gerð, málflutning, stefnugerð ofl. 
Menntunar- og hæfniskröfur. Skilyrði 
er að umsækjendur hafi lokið fullnað-
arprófi á sviði lögfræði - hdl. réttindi 
æskileg en ekki skilyrði. Umsækjendur 
þurfa einnig að hafa góða tölvukunn-
áttu, trausta og fágaða framkomu, sjálf-
stæð vinnubrögð, frumkvæði í starfi og 
góða færni í mannlegum samskiptum. 
Umsóknarfrestur er til 9.október 2009 
og þurfa umsækjendur að geta hafið 
störf sem fyrst. Umsókn ásamt ferilskrá 
skal senda á netfangið lricelaw.is merkt 
starfsumsókn. Nánari upplýsingar veitir 
faglegur framkvæmdarstjóri, Vilhjálmur 
Hans Vilhjálmsson hdl. Farið verður 
með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfsfólk óskast á veitingastað á 
Vestfjörðum, aðstoð í eldhúsi og bar-
varsla. S. 862-2221

Óska eftir smiðum, undirverktökum. 
Góð verkefnastaða. Uppl. í s. 857 6311.

Poszukujemy osob do sprzatan-
ia w godz 15.00-24.00 na Árbæj. 
Doswiadczenie w sprzataniu porza-
dane. Zainteresowani prosimy dzwonic 
pod nr. 820-40-68.

Gólfþjónusta Íslands leitar eftir starfs-
manni í bónvinnu og viðhald við gólf-
dúka. Helst maður með reynslu og ekki 
undir 30 ára. Getur verið óreglulegur 
vinnutími. Aðeins ábyrgur og sjálfstæð-
ur einstaklingur kemur til greina. Uppl. í 
s. 897 2225, Erlendur.

 Atvinna óskast

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

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

www.islendingasetrid.com íslensk 
stefnumótasíða með vinsælustu fítus-
unum af facebook.

Tilkynningar



E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

3
6

5
8

2

Lífæð samskipta

Míla vinnur stöðugt að því að auka hámarkshraðann á upplýsinga-
hraðbrautinni um allt land. Sjónvarpsfréttirnar, breytingar á bensínverði 
í bensíndælur  landsins og „Halló, amma mín!“ – allt berst þetta með 
leifturhraða um fjarskiptanet Mílu hvert á land sem er.  

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta fjarskiptanet á Íslandi. Míla sér fjarskipta-, síma- og afþreyingar  fyrirtækjum fyrir aðstöðu og dreifileiðum um net 
ljósleiðara og kopar strengja sem tengja byggðir landsins við umheiminn. Míla er mikilvægur hlekkur í öryggisfjarskiptum landsins á sjó, landi og lofti.

www.mila.is

Frá Reykjavík til 
Akureyrar á þremur 

millisekúndum
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Það er stundum svo freistandi að leggj-
ast upp í rúm og breiða yfir 
sig sængina og vonast til 

þess að vakna ekki fyrr en eftir 
nokkur ár. Það er komið ógeðs-
legt haustveður, sem þýðir að 
það er heilt ár liðið frá algjöru 
hruni þessa ríkis okkar. Og 
þetta haustið getur ekki 
hver sem er látið sig hverfa 
til útlanda til að fá tilbreyt-
ingu og gott veður. Vonirn-
ar sem sum okkar bundu 
við hrunið, það er að segja að 
það myndi breyta samfélag-
inu okkar til hins betra, hafa 
ekki ræst. Þvert á móti virð-
ist lítið hafa gerst og í síð-
ustu viku var það endanlega 
staðfest að hluti þessarar 
þjóðar vill alls ekki neinar 

breytingar, heldur fara aftur til þess sem 
áður var.

Þrátt fyrir allt er lausnin á vandamálinu 
líklega ekki fólgin í því að sofa í nokkur ár, 
enda er það víst illmögulegt. Svo má ekki 
gleyma því að hvað sem öllum landflótta 

líður er enn fólk á landinu sem sér okkur 
hinum fyrir skemmtun. Því þrátt fyrir 
alla kreppu var hægt að halda hér 
alþjóðlega kvikmyndahátíð eins og 
síðustu ár. Og það sem meira er; það 
var hægt að halda nýja og frábæra 
tónlistarhátíð líka. 

Það var mjög viðeigandi að ganga 
inn á Nasa á fimmtudagskvöld, 

stað sem samkvæmt deiliskipu-
lagi frá því fyrir hrun á að rífa 
til að hægt verði að byggja 
hótel, einmitt þegar meistar-

inn sem Megas er söng: afsakið 
meðan ég æli. 

Afsakið … 

NOKKUR ORÐ
Þórunn 

Elísabet 
Bogadóttir

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Grimmustu 
herforingjar 
sögunnar!

Eiríkur 
ein-

eygði!

Gengis Khan! Idi Amin! Graeme 
Souness!

Já, þú 
ert með 

Souness á 
listanum?

Hann rústar 
öllu sem 

hann kemur 
nálægt! Öllu!

Eigum við 
deila skáp? 
Eins og að 

búa saman?

Af 
hverju 
ekki?

„Af hverju 
ekki?“
Palli, skápurinn er 

eina umræðasvæðið 
sem menntaskóla-

krakkar geta stjórnað 
algjörlega!

Þú ert að biðja mig 
um að láta eftir stjórn 
á þessu svæði og það 
get ég bara ekki gert.

Ég ætla alla vega fyrst 
að heyra hvað

Stelpur eru 
fljótar að 

breyta flottum 
hugmyndum 
í leiðinlegt 
málþing.

Ég er að vinna í Val-
entínusarljóði til Nelly, 
kærustunnar minnar.

Rósir eru rauðar, 
fjólur eru bláar.

... og

Ég sagðist vera 
að vinna í því!!!

Sniff! Sniff! Lyktin af þér er sambland af upp-
þvottalegi, bossakremi, mýkingar-

efni, pylsum og leir.

Þú kannt 
að koma 
manni 

til!

Þú ert fæddur fjölskyldu-
maður, ekki satt?

Þegar þú sagðir 
að við ættum 
að fara í aftur-
sætið til að fá 
smá næði, þá 

hélt ég...

Vandamálin 
sem fylgja því 
að eiga trúð 
sem kærasta

 stelp-
urnar 
segja...
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Vaktardrama Ragnars Bragason-
ar og félaga virðist ætla að verða 
merkilegur fjórleikur: að baki 
eru Næturvakt og Dagvakt, sem 
mér þótti reyndar miklu síðri, í 
gærkvöld hófst Fangavaktin og 
í klippingu er fjórði parturinn: 
Bjarnfreðarson. Og vel má ætla 
að áhorf á hana verði mikið, þótt 
heljarmikil áróðursherferð hafi 
staðið yfir í langan tíma og tekin 
fyrir bragðið að vera nokkuð 
þreytandi.

Einn megingallinn við Dag-
vaktina þótti mér að persónur 
voru teknar að ráfa, einkum hinn 
vansæli læknissonur. Í fyrstu 
episódunni af Fangavaktinni 
rimpa handritshöfundar heldur 
trosnuðum þræðinum saman í 
snörum handtökum, persónur 
allar eru dregnar fínum, snögg-
um dráttum og nýjar kallaðar til 
og kynntar. Hinn stamandi og 
hikandi vörður Gunnars Hans-
sonar og dásamlegur Björn Thors 
í eilítið seinum innbrotsþjófi, 
Harpa Arnars sem sálfræðingur, 

Sigurður Hrannar 
sem efnilegur 
spíttstrákur, 
Lilja Guðrún 
sem gæfuleg for-
stöðukona.

Svo fóru þarna 
gömlu kunn-
ingjarnir: Jör-
undur, Jón Gnarr 
og Pétur í sínum 
fornu hömum: 
heldur hafði hinn 
púritanski Georg 
lítið þokast í 

opinberri 
auðmýkingu 
réttarhalda 
milli þáttar-
aða, Daníel 
var orðinn 
streit en 
lenti undir 

lok þáttarins í 
klemmu sem mun 
væntanlega draga 

dilk á eftir sér, og greyið Ólafur 
Ragnar kostulega ólánssamur 
enda orðinn einhvers konar 
þjóðar tákn yfir aulana sem við 
erum. Í illa fengnum lánsfötum 
að selja eitthvað sem við ekki 
eigum, búin að spenna sölulaun-
unum fyrir fram. Engin inneign á 
símanum. Kallinn í smávanda.

Vaktardramað var gríðarlegur 
happafengur fyrir Stöð 2 þótt 
heldur hafi menn þar verið tví-
stígandi þegar fyrsti þátturinn 
fór í loftið en skildu er á leið að 
þeir voru með gull í lúkunum en 
ekki skít. Þar hafa menn svo sem 
nóg af honum í öðrum hillum og 
falbjóða sem bærilega dagskrá. 
Ég byði ekki upp í dans.

Eitt: í þessum fyrsta þætti fann 
maður betra andrúm í tökunni, 
byggingin varð einhvern veginn 
hreinni og eins og persónur 
fengju meira rúm innan veggja 
fangelsisins. Það verður verulega 
gaman að sjá þessa þriðju röð 
vaxa ef marka má upphafið.
 Páll Baldvin Baldvinsson

Á næstu 
vakt

SJÓNVARP
Fangavaktin 
eftir ýmsa.
Leikstjóri: Ragnar Bragason
Kvikmyndataka: Bergsteinn Björg-
úlfsson

★★★★
Spennandi stöff – lofar góðu

„Hluti af verkefnum Dansflokksins er 
fræðsla almennings um listformið og 
við höfum reynt að sinna því meðal 
annars með því að halda ýmis nám-
skeið. Við höfum verið að halda sér-
stök þriggja daga löng námskeið fyrir 
unglingsdrengi frá árinu 2005 og mark-
mið námskeiðanna er að gefa drengjun-
um tækifæri til að kynnast listdansi,“ 
segir Jóhanna Pálsdóttir, markaðsstjóri 
Íslenska dansflokksins.

Peter Anderson er einn þeirra dans-
ara sem kenna nútímadans í grunnskól-
um landsins. Hann segir að í lok hvers 
námskeiðs sé sett upp sýning þar sem 
strákarnir verða stjörnur í einn dag. 
„Fyrst finnst strákunum þetta fyndið 
og pínlegt en í lok námskeiðsins finnst 
þeim ekkert mál að standa á sviði og 
dansa fyrir framan jafnaldra sína. Þeir 
slá alveg í gegn þarna á sviðinu og eru 

klappaðir upp aftur og aftur. Það er 
frábært að sjá strákana yfirstíga ótt-
ann við að koma fram og uppgötva að 
þeir geti dansað og hreyft sig. Það eflir 
sjálfstraust þeirra og þeir skilja að þeir 
þurfa ekki að láta úrelt samfélagsgildi 
hefta sig,“ útskýrir Peter. Hann segir 
námskeiðin vel sótt og minnist þess 
þegar hátt í sjötíu drengir skráðu sig á 
námskeiðið þegar það var haldið á Sel-
fossi. 

Peter segir að í gegnum dansinn geti 
unglingar tjáð sig á jákvæðan hátt auk 
þess sem dans geti stuðlað að því að 
þeir vinni með hugmyndir á uppbyggi-
legan hátt. „Dans stuðlar að hópvinnu 
og kennir fólki að þróa og byggja á hug-
myndum hvers annars. Mér finnst sem 
fólk sé of gjarnt á að gagnrýna hug-
myndir strax og drepa þær þannig í 
fæðingu,“ segir Peter að lokum. - sm 

Nota dans sem tjáningarform

FRÆÐA ALMENNING UM LISTDANS Peter Anderson dansari og Jóhanna Páls-
dóttir telja að unglingar geti lært að nota dans sem tjáningarform. 
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> EKKI EDRÚ

Leikkonan Drew Barrymore 
segist ekki vera edrú, heldur 
hafi hún lært að lifa í sátt við 
sjálfa sig. „Ég er ekki edrú og 
þykist ekki vera edrú. En ég 
hef reynt að finna eitthvert 
jafnvægi, ég vona að ég hafi 
fundið það jafnvægi.“

Einar Már Guðmundsson, 
rithöfundur með meiru, 
frumsýndi í Kringlubíói 
heimildarmyndina sína 
Sigur í tapleik á fimmtu-
dagskvöldið. Rithöfundur-
inn var ánægður í leikslok.

„Þetta var bara alveg stórkost-
leg stund, myndinni var mjög vel 
tekið,“ segir Einar Már í samtali 
við Fréttablaðið. „Það er náttúrlega 
búið að liggja yfir þessari mynd í 
rúmt ár. Ég tók sem sagt upp við-
töl við nokkra úr knattspyrnufélagi 
SÁÁ og lét skrifa þau niður, þetta 
voru einhverjir tugir blaðsíðna. Ég 
stytti þau síðan eins og ég væri að 
vinna með texta og svo enn frekar 
með klipparanum mínum þannig 
að eftir standa bara gullkorn,“ og 
augljóst að mikil vinna býr þarna 
að baki.

Einar útskýrir að tveir menn 
með ólíka sögu séu í aðalhlutverki 
myndarinnar. Annar eigi sjötíu 
meðferðir að baki en hinn er ungur 
og er að feta á sig á réttri braut. „Ég 

vildi reyna að ná fram hvernig þeir 
líta á vonina og hjálpina í þessu öllu 
saman. Yfir þessum viðtölum eru 
síðan myndskeið úr þeirra lífi.“ 
Mikið var klappað þegar myndin 
var búin en rit höfundurinn segist 
ekkert síður vera þakklátur fyrir 
að hafa fengið að gera þessa mynd. 
Þá bætir Einar við að fáir úr stjórn-
málalífinu og listaelítunni hafi 
látið sjá sig. „Nei, þeir mæta ekk-
ert nema það séu léttar og áfeng-
ar veigar í boði fyrir og eftir sýn-
ingu. Fólk gat bara keypt sér popp 
og kók.“ - fgg

MIKIÐ ÞAKKLÆTI Í LEIKSLOK

RAKARINN OG LJÓÐAUNNANDINN Torfi 
Geirmundsson og Valdimar Tómasson 
voru meðal gesta í Kringlubíói.

Í GÓÐUM GÍR Þau Guðrún Eva Mínervu-
dóttir og Marteinn Þórsson fengu sér 
popp og kók fyrir sýningu. Enda ekkert 
annað í boði.

EINAR OG VIGDÍS Einar Már og Vigdís Finnbogadóttir ásamt Ingvari Þórðarsyni, einum af framleiðendum myndarinnar. Lengst til 
vinstri er Bjarni Grímsson ljósmyndari.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ALLTAF KÁTIR Hemmi Gunn og Halldór 
„Henson“ Einarsson voru auðvitað í 
miklu stuði.

Sólóplatan I Am a Tree Now er 
frumraun Þóru Bjarkar Þórðar-
dóttur. Lögin á plötunni má flokka 
sem alternatíft popp-rokk þar sem 
djass, þjóðlagafílingur, kántrí og 
blágresi svífa yfir vötnum.

„Ég byrjaði níu ára að læra á 
gítar og var að semja smá rokk sem 
unglingur,“ segir Þóra. „Ég hafði 
samt ekki nógu mikla trú á því og 
fór ekki að semja lög aftur fyrr en 
árið 2004 þegar ég var búin að vera 
í námi í FÍH í þrjú ár.“ 

Þóra útskrifaðist 2007 og var 
í hljómsveitinni Þel sem spilaði 
þjóðlagamúsik í anda Fairport 
Convention. Þel lagði upp laupana 
í miðri demógerð. „Ég er búin að 
vera að spila á pöbbum með nýju 
bandi, bæði mína tónlist og kóver-
lög og svo er ég að safna fyrir því 
að halda útgáfutónleika af því ég 
vil geta borgað fólkinu sem spilar 
með mér.“

Þóra segir það aldrei hafa freist-
að sín mikið að fara í Idol-keppnina. 
„Það var þrýst á mig á tímabili og 
ég neita því ekki að það var aðeins 

freistandi að kynna sig, en samt var 
maður hræddur við Idol-stimpilinn. 
Ég beit það snemma í mig að gera 
tónlistina á mínum eigin forsend-
um og það endaði með því að ég gaf 
plötuna meira að segja út sjálf.“

Þóra kallar útgáfuna Happy Rec-
ords og segir að platan verði kynnt 
í auglýsingaherferð hjá Ariel Hyatt 
á netinu. Ariel er frá New York og 
var með „meik-námskeið“ á Íslandi 
sem Þóra sótti. 

Tónlist Þóru er angurvær, trega-
full og vongóð. Lag hennar „Sólar-
ylur“ varð í öðru sæti í baráttu- 
og bjartsýnislagakeppni Rásar 2 í 
sumar. „Það er pínu epík í þessu, 
mörg lögin eru lengri en gengur 
og gerist,“ segir hún. Þóra er með 
hörku spilara með sér, meðal ann-
ars Kjartan Valdemarsson og Birgi 
Bragason. Hildur Ársælsdóttir og 
Sólrún Sumarliðadóttir úr Amiinu 
leika einnig á fiðlu, sög og selló. 
Og textarnir? „Þetta er trjá-plata 
um mannlega náttúru,“ segir Þóra 
hlæjandi og vísar til titilsins, Núna 
er ég tré. - drg

Þóra Björk í tónlist 
á eigin forsendum

ANGURVÆR OG VONGÓÐ Þóra Björk segist vera tré. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Philipppe Clause er franskur að upp-
runa en hefur verið búsettur á Íslandi 
síðastliðin þrjú ár. Fyrir ári síðan lærði 
hann að hekla hjá vinkonu sinni og 
hefur síðan þá verið óþreytandi við að 
skapa hina ýmsu hluti. „Tölvan mín bil-
aði í fyrra og ég var að hætta að reykja 
á sama tíma þannig að ég varð að finna 
mér eitthvað til dundurs. Vinkona mín 
hefur verið dugleg að hekla og hún 
kenndi mér nokkur spor og mér fannst 
þetta svo skemmtilegt og auðvelt að ég 
hef eiginlega ekki lagt heklunálina frá 
mér síðan þá,“ útskýrir Philippe. 

Hann hefur meðal annars verið að 
hekla búninga fyrir stuttmynd, skúlpt-
úra fyrir sýningu listamannsins Josefs 
Marzolla í New York borg og skemmti-
leg sjöl.

Philippe segist ánægður með lífið á 

Íslandi og hyggst dvelja hér eitthvað 
áfram. „Mér fannst ég fastur í sama 
farinu heima í Frakklandi. Ég átti vin-
konu sem hafði dvalið á Íslandi í hálft 
ár og hún var svo fersk og full af lífi 
þegar hún kom til baka og ég hugsaði 
með mér að þetta væri einmitt það sem 
ég þurfti. Stuttu seinna var ég sjálfur á 
leið til Íslands og ég er hér enn,“ segir 
Philippe að lokum.  - sm

Lærði að hekla í nikótínleysi

HEKLANDI FRANSMAÐUR
Philippe Clause lærði að hekla hjá vinkonu 

sinni fyrir tæpu ári og hefur varla lagt frá sér 
heklunálina síðan.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Bjóðum upp á gistingu á besta stað í Bangkok, 
Hua Hin og Phuket. Nóttin frá 5.000 kr. á mann 
í tvíbýli á 4 stjörnu hóteli. Fjölmargir aðrir 
gistimöguleikar í boði.  

Ferð.is býður upp á ferðir til Tælands, 
alla daga, allt árið, á frábæru verði. 

Sjá nánar á www.ferd.is ferd@ferd.is  |  570 4455

149.990 kr.
flug á mann, fram og til baka með flugvallarsköttum

Verð frá
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HEFST Í KVÖLD 
KL. 20:55

Noel Gallagher virðist leiðast 
lífið eftir að hann yfirgaf Oasis 
fyrir skemmstu. Hann hefur 
nú ákveðið að ganga til liðs við 
hljómsveitina Kasabian á tón-
leikaferðalagi um Bretland. Noel 
er þó ekki formlega genginn í 
hljómsveitina, hann ætlar ein-
ungis að spila með vinum sínum 
á nokkrum tónleikum. „Hann 
er tónleikamaskína og elsk-
ar að koma fram, svo hann mun 
stökkva á hvert tækifæri til að 
vera með okkur,“ segir Tom 

Meighan, söngvari 
Kasabian.

Söngvarinn 
segir ekki úti-
lokað að Kasa-
bian-menn reyni 

að plata Noel með 
sér inn í stúdíó 
en þeir viti vel 
að hann ætli 
sér að gera 
sólóplötu. 

Því sé ekk-
ert öruggt 
í þeim 
efnum. 

Noel til liðs 
við Kasabian

Kvikmynd um ævintýri sexmenn-
inganna Joey, Chandler, Monicu, 
Phoebe, Ross og Rachel verður 
framleidd innan tíðar. Þetta 
staðhæfir James Michael Tyler, 
sem fór með hlutverk Gunthers 
í Friends-þáttunum. „Myndin 
verður gerð. Ég er í góðu sam-
bandi við fólkið og það eru allir 
spenntir,“ segir hann. Velgengni 
Sex and the City-myndarinnar 
mun hafa sannfært peninga-
mennina í Hollywood um að 
Friends-myndin muni ganga.

Fimm ár eru síðan síðasti þátt-
ur Friends fór í loftið. Síðan hefur 
leikaraliðinu gengið misjafnlega 
að fóta sig, ekkert þeirra hefur 
að minnsta kosti náð að viðhalda 
þeim vinsældum sem þau nutu í 
Friends.

Friends á 
hvíta tjaldið

SÍVINSÆL Krakkarnir í Friends eiga sér 
fastan aðdáendahóp.

NÝTT BAND Noel 
spilar með Kasa-
bian.

Leikarinn Jude Law harðneitar 
að hitta nýfædda dóttur sína 
þar til sannað hefur verið 
með DNA-prófi að hann sé 
faðir hennar. Fyrirsætan 
Sam Burke fæddi dótturina 
Sophie í Flórída í vik-
unni og heldur því fram 
að hún sé afrakstur 
stutts ástarsambands 
með leikaranum. Jude 
var ekki viðstaddur 
fæðinguna enda vill 
hann ekki hitta barn-
ið fyrr en staðfest hefur 
verið að hann sé faðir-
inn.

„Jude er enn mjög var-
kár yfir þessu. Þar til 
hann veit fyrir víst að 
hann er faðir stúlkunnar 

fara öll samskipti í gegnum lög-
fræðing hans,“ segir vinur leik-
arans. Jude á sem kunnugt er 
þrjú börn frá hjónabandi sínu 
og Sadie Frost.

Sam hefur ákveðið að selja 
tímariti myndir af barninu 
fyrir háa upphæð. Lög-
fræðingar Jude leggja 
hins vegar ríka áherslu á 
að hún tali ekki við fjöl-
miðla fyrr en skorið hefur 
verið úr um faðernið.

Jude vill DNA-próf

NEITAR AÐ HITTA DÓTTUR SÍNA
Jude Law krefst faðernisprófs 
áður en hann hittir nýfædda 
dóttur sína.

Orðið vísindaferð hefur verið 
notað um skipulagðar ferðir 
háskólanema til ýmissa fyrir-
tækja og stofnana. Í þessum ferð-
um er starfsemi fyrirtækisins 
kynnt fyrir nemendum auk þess 
sem boðið er upp á veitingar. Í 
kreppunni hefur þó eitthvað borið 
á að vísindaferðum háskólanema 
hafi fækkað og þykir mörgum það 
slæm þróun. Samkvæmt Hönnu 
Maríu Guðbjartsdóttur, formanni 
Aminu, nemendafélags sálfræði-
nema, hefur vísindaferðum sál-
fræðinema fækkað lítillega síðan 
kreppan skall á. „Munurinn felst 
aðallega í þeim fjölda nemenda 
sem fyrirtækin taka á móti í hverri 
ferð. Núna eru þetta kannski þrjá-
tíu manna hópar, en áður voru þeir 
mun stærri. Við höfum einnig orðið 

vör við að bankarnir og aðrar ríkis-
reknar stofnanir taka ekki lengur 
á móti háskólanemum.“ 

María Rut Baldursdóttir, for-
maður Fisksins, nemendafélags 

guðfræðinema, segir að lítið verði 
um vísindaferðir hjá deildinni í 
vetur. „Við höfum verið að reyna 
að komast að hjá ýmsum fyrir-
tækjum og stofnunum en ekk-
ert gengið. Í fyrra fórum við í þó 
nokkrar vísindaferðir og árið þar 
á undan fórum við nánast aðra 
hverja helgi.“ Aðspurð segir María 
Rut að það yrði mikill missir ef 
vísindaferðirnar legðust alveg af. 
„Það var gott fyrir námsmenn að 
fá tækifæri til að kynnast starfi 
fyrirtækja og því væri slæmt ef 
þessi hefð legðist af. Ég held þó 
að það muni ekki hafa mikil áhrif 
á félagslíf guðfræðinema því við 
erum svo fámenn deild að við 
getum auðveldlega hist í heima-
húsi eða farið saman í keilu.“ 

 - sm

Færri taka á móti stúdentum 

MIKILL MISSIR María Rut Baldursdóttir 
vill ekki að vísindaferðir háskólanema 
leggist alveg af.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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SÍMI 564 0000

16
L
14
14
16
16
L
L

JENNIFER´S BODY    kl. 5.40 - 8 - 10.20
BIONICLE ÍSLENSKT TAL kl. 4
THE UGLY TRUTH    kl. 5.45 - 8 - 10.15
THE UGLY TRUTH LÚXUS kl. 5.45 - 8 - 10.15 
INGLOURIOUS BASTERDS  kl. 6
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 5 - 9
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl.  3.45
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  3.45 

SÍMI 462 3500

JENNIFER´S BODY    kl. 6 - 8 - 10
BIONICLE ÍSLENSKT TAL kl. 6
THE UGLY TRUTH    kl. 8
FINAL DESTINATION    kl. 10

16
L
14
16

14
18
L
16

THE UGLY TRUTH kl. 5.45 - 8 - 10.15
ANTICHRIST    kl. 5.40 - 8 - 10.20
SÓLSKINSDRENGURINN kl. 5.45 - 8 - 10.15
KARLAR SEM HATA KONUR kl. 6 - 9

SÍMI 530 1919

14
16
16
16

THE UGLY TRUTH kl. 10
BEYOND REASONABLE DOUBT kl. 10 
HALLOWEEN 2    kl. 10
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 9

SÍMI 551 9000

H.G.G, Poppland/Rás 2

50.000 MANNS!

ATH: ALLS EKKI
FYRIR VIÐKVÆMA

AÐEINS 4  DAGAR EFTIR!

STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM
FRUMSÝND 2. OKTÓBER

Blóðugur spennutryllir frá 
handritshöfundi Juno

Hin sjóðheita 
Megan Fox vill 
aðeins óþekka 
stráka!

NORDISK PANORAMA
25–30 SEPTEMBER
Í REGNBOGANUM
DAGSKRÁ ER AÐ FINNA Á:
NORDISKPANORAMA.COM

16

HTTP://FACEBOOK.COM/BIOMYNDIR

16

16

16

16

L

L

L

L

L

ALGJÖR SVEPPI OG LEITIN AÐ VILLA kl. 6D - 8D

FUNNY PEOPLE kl. 5 - 8 - 10
DISTRICT 9 kl. 8 - 10:20
DISTRICT 9 kl. 5:50 - 8 - 10:20
BANDSLAM kl. 5:45 - 8
WHALE WATCHING MASSACRE kl. 10:20 english subt.

UPP M/ ísl. Tali kl. 5:50
DRAG ME TO HELL kl. 10:50
THE PROPOSAL kl. 10:50
HARRY POTTER kl. 5 - 8

16

16

16

V I P

10

12

12L

L

L

ALGJÖR SVEPPI OG LEITIN AÐ VILLA kl. 6D - 8D

HAUNTING IN CONNECTICUT kl. 8:10 - 10:10
DISTRICT 9 kl. 8:20 - 10:30
FINAL DESTINATION 4 (3D) kl.10:20
UPP M/ ísl. Tali kl. 6
UP M/ Ensk. Tali kl. 6(3D)

ALGJÖR SVEPPI OG LEITIN AÐ VILLA kl 6 - 8
FUNNY PEOPLE kl. 8 - 10
UP M/ ísl. Tali kl. 6
DISTRICT 9 kl 10:40

HAUNTING IN CONNETICUT
ÓHUGNALEG MYND ÞAR SEM ÓÚTSKÝRÐIR HLUTIR ÁTTU SÉR STAÐ Í 

GÖMLU ÚTFARARHEIMILI SUMA HLUTI ER EKKI HÆGT AÐ ÚTSKÝRA

ATH. ALLS EKKI FYRIR VIÐKVÆMA STÓRKOSTLEG GRÍNMYND MEÐ ÞEIM SETH ROGEN, ERIC BANA OG ADAM SANDLER. - WASHINGTON POST
�����

L

STÓRKOSTLEG ÆVINTÝRAMYND 
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA!

- S.V. MBL.���

- bara lúxus
Sími: 553 2075

FUNNY PEOPLE kl. 6 og 9 L

JENNIFER’S BODY kl. 8 og 10 16

BIONICLE - Íslenskt tal kl. 6(650 kr.) L

THE UGLY TRUTH kl. 6, 8 og 10 12

Megan 
Foxx

ATH! 650 kr.

Frumsýnd 28. september

í Háskólabíói
Stranglega bönnuð innan 18 ára

Alls ekki fyrir viðkvæma

„Afskaplega undarleg, gríðarlega óvenjuleg og skringilega fullkomin!“
- Damon Wise, Empire

„Frammistaða Dafoe og Gainsbourg er óttalaus og flokkast sem 
hetjudáð.... Ég get ekki hætt að hugsa um þessa mynd. Þetta er alvöru 
kvikmynd og hún yfirgefur huga minn ekki. Von Trier hefur náð til 
mín og komið mér úr jafnvægi.“
- Roger Ebert

„Þetta var bara viðbjóður. Hann er greinilega ekki með réttu ráði 
höfundurinn.“
- Jón Baldvin Hannibalsson

„Ég hellti í mig brennivíni þegar ég kom heim, bara til að hrista upp í 
mér og fá doðann úr líkamanum.“
- Bryndís Schram

Tónlistarhátíðin Réttir náði 
hámarki sínu um helgina. 
Trausti Júlíusson fylgdist 
áhugasamur með.

Nóra hóf dagskrána á Nasa á föstu-
dagskvöldið. Það heyrðist að þarna 
var ný sveit á ferð, en þrátt fyrir 
smá hik og óöryggi komust þau í 
bandinu ágætlega frá sínu. Efnileg 
poppsveit sem gaman verður að 
fylgjast með í framtíðinni. Strák-
arnir í Sing for Me Sandra voru 
þéttir og fullir af orku, en mættu 
vera aðeins djarfari í lagasmíðun-
um. Á Sódómu skilaði hljómsveit-
in Miri frábæru setti. Þeir í sveit-
inni hafa þróað tónleikaformið í 
allsherjar gleðimessu með tilþrifa-
mikilli spilamennsku og kjarnyrt-
um kynningum á milli laga. 

Partívígvöllur á Nasa
Á eftir þeim tók Skakkamanage við 
og hreinlega fór á kostum. Næst 
var röðin komin að Kimono. Alltaf 
jafn gaman að fylgjast með gítar-
tilþrifum þeirra Alex og Gylfa og 
Kjartan er hörku trommuleikari. 
Kimono er einstök sveit og maður 
bíður spenntur eftir nýju plötunni. 
Eftir rokkkeyrsluna á Sódómu lá 
leiðin aftur á Nasa þar sem Retro 
Stefson var að klára sitt sett. Á 
meðan tvö síðustu lögin voru spil-
uð voru meðlimir FM Belfast að 
stilla upp á sviðinu og án þess að 
missa úr takt breyttist Senseni 
yfir í Lotus og FM Belfast tók við. 
Mjög flott skipting. Nasa var troð-
fullt og allsherjar partístemning í 
gangi. Partívígvöllur. Kvöldið end-
aði svo með dönsku sveitinni Bode-
brixen á Batteríinu. Sjö manns í 
sérhönnuðum röndóttum búning-
um með neonljós og uppblásnar 
blöðrur. Litu svolítið út eins og 
hressir dótakallar. Og tónlistin 
lauflétt dönsk rafpoppsveifla.

Frábær endurkoma Apparats
Laugardagskvöldið hófst á bestu 
nýju sveitinni sem ég sá á Réttum, 
Nolo. Þetta var Gogoyoko kvöld og 
alveg við hæfi að Nolo spiluðu þar 
enda fyrstu Gogoyoko-stjörnurn-
ar. Fínar lagasmíðar hjá þeim og 
Þeir hafa alveg sitt sánd. Og flott-
ar söngraddir. Á Grand rokk var 
Rökkurró að spila sitt ljúfa popp 
og gerði ágætlega. Fullt af nýjum 
lögum. Síðan tók einherjinn Ljós-
vaki við. Bæði efnilegur og for-
vitnilegur ef við tökum mið af 
tveimur fyrstu lögunum sem 
hann spilaði. Hápunktur kvölds-
ins var svo auðvitað endurkoma 
Orgel kvartettsins Apparat á Nasa. 
Apparatið er frábær hljómsveit 
og alveg kjörin til þess að trylla 
múginn. Apparatið stóð undir 
væntingum þó að það hefði verið 
gaman að fá að heyra Stereo Rock 
& Roll líka. Og enn var troðfullt 
á Nasa. 

Undarleg tímasetning
Á heildina litið má segja að þess-
ar fyrstu Réttir hafi tekist vel. Það 
var fullt af flottri tónlist í boði, 
framkvæmdin tókst yfir það heila 
mjög vel og flestir tónleikastað-
anna voru fullir þegar það leið á 
kvöldin. Hápunkturinn fyrir mig 
var föstudagskvöldið. Það var full-
komið.

Samt er nokkrum spurningum 
ósvarað varðandi Réttirnar. Held-
ur einhver í alvöru að það sé eitt-
hvert vit í því að hafa tvær tón-
listarhátíðir með yfir hundrað 
hljómsveitum með þriggja vikna 
millibili í Reykjavík? Og er það 
endilega góð hugmynd að hafa 
maraþontónlistarveislu einmitt 
á þessum fáu dögum sem það er 
hægt að sjá almennilegar kvik-
myndir í borginni? Það er að 
sönnu aldrei of mikið af tónlist, en 
er þessi tímasetning ekki eitthvað 
undarleg?

Popp, rokk og sveitt partí

NÓRA Á NASA Föstudagskvöldið var hápunktur Rétta.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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> Lið 22. umferðar Pepsi-deildar karla

Fréttablaðið hefur valið lið 22. umferðar í Pepsi-deild 
karla. Það er skipað eftirtöldum leikmönnum: Mark-
vörður: Ingvar Þór Kale (Breiðabliki). Vörn: Kristján 
Valdimarsson (Fylki), Kári Ársælsson (Breiðabliki), 
Þórður Steinar Hreiðarsson (Þrótti) og  Hjörtur Logi 
Valgarðsson (FH). Miðja: Magnús Sverrir 
Þorsteinsson (Keflavík), Símun Samuel-
sen (Keflavík), Andrés Már Jóhannesson 
(Fylki) og Bjarni Guðjónsson (KR). Sókn: 
Björgólfur Takefusa (KR) og Alfreð Finn-
bogason (Breiðabliki).

FÓTBOLTI Páll Einarsson var ráð-
inn þjálfari Þróttar á laugardag-
inn og skrifaði undir tveggja 
ára samning við félagið. Hann 
hefur verið aðstoðarmaður Ólafs 
Þórðar sonar hjá Fylki en snýr nú 
aftur til sín uppeldisfélags.

Páll fór frá Þrótti árið 2005 
eftir harðar deilur við Atla 
Eðvaldsson, þáverandi þjálfara. 
Hann er enn í dag leikjahæsti 
leikmaður Þróttar frá upphafi. 
Hann lék með Fylki í tvö sumur 
eftir það og þjálfaði Hvöt í 2. 
deildinni síðasta sumar. Páll var 
svo ráðinn til Fylkis síðastliðið 
haust.

Þróttur féll úr Pepsi-deild karla 
og leikur því í 1. deildinni að ári. 
Gunnar Oddsson var þjálfari 
Þróttar en hætti um mitt sumar. 
Þorsteinn Halldórsson þjálfaði 
Þrótt eftir það. - esá

Þjálfaraskipti hjá Þrótti:

Páll snýr aftur 
til Þróttar

PÁLL EINARSSON Kominn aftur í Laugar-
dalinn. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Lúkas Kostic, þjálfari 
Grindavíkur, sagðist vilja halda 
áfram þjálfun liðsins eftir leik 
sinna manna gegn Breiðabliki 
um helgina. Hann tók við liðinu 
stuttu eftir að mót hófst í vor.

„Ég er búinn að eiga nokkra 
jákvæða fundi með stjórn 
Grindavíkur og vonandi verð-
ur gengið frá samningi strax í 
næstu viku,“ segir Lúkas. - esá, óþ

Lúkas Kostic í Grindavík:

Vill halda áfram

FÓTBOLTI Gunnleifur Gunnleifsson 
er nú orðaður við flest stærstu 
liðin í efstu deild karla en hann er 
leikmaður HK sem ekki tókst að 
endurheimta sæti sitt í efstu deild. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er líklegast að Gunnleifur 
gangi í raðir FH, þótt það gæti enn 
breyst. Mikill áhugi er hjá FH að 
semja við Gunnleif en viðræður 
við HK munu þó ganga hægt. 

Sigurður Örn Ágústsson, einn 
forráðamanna HK, sagði í samtali 
við Fréttablaðið að félagið hefði átt 
í viðræðum við bæði FH og KR um 
Gunnleif. Félagið vissi einnig af 
áhuga annarra liða en Valur hefur 
einnig verið sterklega orðað við 
Gunnleif.

„Við skiljum það mjög vel að 
hann hafi áhuga á því að spila 
í úrvalsdeild á næsta ári og við 
erum stoltir af því að eiga lands-
liðsmarkvörð í okkar félagi. Við 

munum ekki standa í vegi fyrir því 
að hann fari annað. Gunnleifur er 
þó samningsbundinn HK og þurfa 
félög að ræða við okkur fyrst og 
komast að samkomulagi um kaup-
verð,“ sagði Sigurður.

Ólafur Jóhannesson landsliðs-
þjálfari lét hafa eftir sér fyrir 
stuttu að hann gæti ekki valið 
Gunnleif áfram í landsliðið nema 
hann spilaði með félagi í efstu 
deild. Því er það líklegasta niður-
staðan að svo verði og sem stendur 
virðist FH standa best í baráttunni 
um Gunnleif.

FH hefur þegar gengið frá kaup-
um á Gunnari Má Guðmundssyni 
frá Fjölni og hefur hug á því að 
styrkja liðið enn frekar fyrir átök 
næsta tímabils.  - esá

FH, Valur og KR eru öll orðuð við Gunnleif Gunnleifsson landsliðsmarkvörð:

Líklegast að Gunnleifur fari til FH

GUNNLEIFUR GUNNLEIFSSON
Vill spila í efstu deild á næstu leiktíð. FR
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FÓTBOLTI Breiðablik tókst að tryggja 
sér annað sæti Pepsi-deildar 
kvenna í gær með 7-0 stórsigri á 
GRV á heimavelli. Breiðablik, Þór/
KA og Stjarnan unnu öll sína leiki 
í lokaumferð deildar innar í gær 
og hlutu öll 39 stig. Blikar voru þó 
með besta markahlutfallið þegar 
uppi var staðið. 

Þór/KA kom sér reyndar upp í 
annað sæti deildarinnar um tíma 
er liðið komst í 3-0 forystu í fyrri 
hálfleik í leik sínum gegn KR. Á 
sama tíma höfðu Blikar aðeins 
skorað eitt mark í sínum leik gegn 
GRV.

Þetta breyttist þó allt í seinni 
hálfleik. KR hafði minnkað mun-
inn í 3-1 í lok fyrri hálfleiks og 
skoraði svo öðru sinni í seinni 
hálfleik, án þess að Þór/KA næði 
að bæta við mörkum.

Blikar gengu að sama skapi á 
lagið og keyrðu yfir andstæðinga 
sína í seinni hálfleik. Um algera 
einstefnu að marki GRV var að 
ræða og hefðu Blikar vel getað 
skorað fleiri mörk en þau sex sem 
litu dagsins ljós.

„Það virðist oft vera að við spil-
um betur á móti vindi eða með 
honum,“ sagði Gary Wake, þjálf-
ari Blika. „Þetta var eins og svart 
og hvítt hjá okkur. En við fórum 
vel yfir stöðuna í hálfleik og mér 
fannst leikmenn bregðast vel 
við.“

Hann segir árangur Breiðabliks 
í sumar vera vel viðunandi en liðið 
mætir Val í bikarúrslitaleiknum 
um næstu helgi og tímabilinu er 
því ekki lokið enn. „Það var frábær 
bónus að fá Meistaradeildarsætið 
og það verður frábær reynsla fyrir 
þessa leikmenn að fá að prófa sig 
meðal þeirra bestu í Evrópu. Við 
erum með ungt og mjög efnilegt 
lið en það er alveg ljóst að það á 
erindi í þessa keppni.“

Baráttunni um markadrottn-
ingartitilinn lauk einnig í gær. 
Þær Kristín Ýr Bjarnadóttir, leik-
maður Vals, og Rakel Hönnudóttir 
hjá Þór/KA voru jafnar fyrir leiki 
lokaumferðarinnar en þær höfðu 
báðar skorað 23 mörk.

Valur lék á laugardag og vann þá 
Aftureldingu/Fjölni, 3-0. Kristínu 
Ýri tókst þó ekki að skora.

„Við vorum búnar að tryggja 
okkur titilinn og því að litlu að 
keppa í leiknum. Það virtist því allt 
ganga út á það í leiknum að koma 
boltanum á mig svo ég gæti skor-
að. En þar með vorum við ekki að 
spila okkar venjulega bolta og mér 

tókst ekki að skora,“ sagði Kristín 
Ýr í samtali við Fréttablaðið.

Rakel Hönnudóttur tókst þó ekki 
heldur að skora í gær er Þór/KA 
mætti KR. Báðar hafa tekið þátt í 
öllum átján deildarleikjum sinna 
liða en Kristín Ýr hefur leikið í 
færri mínútur. Hún fær því gull-
skóinn.

„Þetta er auðvitað frábært þó 
svo að það hafi verið aðalatriðið 
að vinna Íslandsmeistaratitilinn. 
Ég setti mér það markmið að skora 
tuttugu mörk í sumar og það tókst. 
Mér finnst svo auðvitað aldrei leið-
inlegt að vinna til verðlauna.“

 eirikur@frettabladid.is

Blikar í Meistaradeildina
Breiðablik tryggði sér í gær annað sæti Pepsi-deildar kvenna með 7-0 sigri á 
GRV í lokaumferð deildarinnar. Breiðablik og Valur verða því fulltrúar Íslands í 
Meistaradeild Evrópu. Valsarinn Kristín Ýr Bjarnadóttir varð markadrottning.

SKORUÐU SEX Í SEINNI HÁLFLEIK Hlín Gunnlaugsdóttir, Berglind Björg Þorvaldsdóttir, 
Erna Björk Sigurðardóttir og Sara Björk Gunnarsdóttir fagna einu marka Breiðabliks í 
gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Björgólfur Takefusa gerði sér lítið fyrir og skoraði öll fimm mörkin 
í 5-2 sigri KR á Vals á Vodafone-vellinum á laugardaginn. Um leið 
tryggði hann sér markakóngstitilinn í deildinni en fyrir leikinn vant-
aði hann þrjú mörk til að jafna árangur FH-ingsins Atla Viðars 
Björnssonar. Hann er leikmaður 22. umferðar Pepsi-deildar 
karla.

„Þetta hlýtur að vera einn eftirminnilegasti dagurinn 
sem ég hef upplifað,“ sagði Björgólfur. „Ég vona að þetta 
verði samt ekki sá eini.“

Hann sagðist þrátt fyrir allt ekki hafa verið að hugsa 
um að ná í gullskóinn. „Það þurfti mikið til að ná því 
og ég var ekki að hugsa um það. Ég ætlaði að sjá 
til hvað ég gæti gert og hugsa fyrst og fremst um 
að liðið myndi vinna leikinn. Það er mikill rígur á 
milli Vals og KR og ég held að margir KR-ingar séu 
ánægðir með þennan sigur. Það er frábært að hafa 
tekið þátt í slíkum sigri og að hafa getað gert eitthvað 
í þeim leik.“

Hann segir þó að KR-ingar hafi stefnt að því að ná 

titli í sumar. „Við erum engan veginn sáttir við að það hafi 
ekki tekist. Það er svolítið skrýtið að 48 stig hafi ekki dugað 
til þess. En FH er með mjög gott lið og náði góðum úrslitum 
í sumar. Við getum þó fyrst og fremst sjálfum okkur um kennt 

og það er undir okkur komið að mæta betur gíraðir til leiks 
næsta sumar.“

Björgólfur segir að hann sé bjartsýnn á að það takist. 
„Þetta er frábær hópur leikmanna og frábært lið. Öll 
umgjörð er búin að vera glæsileg og mórallinn hefur 
verið góður. Mér finnst í fyrsta skipti sem KR sé að 
spila skemmtilegan og skapandi bolta og mikið sé 
hægt að vinna með þetta og byggja til framtíðar.“

Björgólfur tók sér frí eftir síðasta tímabil og sér 
ekki eftir því nú. „Ég byrjaði ekki fyrr en í mars 
og er því dauðfeginn því þetta er besta undir-
búningstímabil sem ég hef tekið. Ég náði að 
hvíla mig vel og mæli með því við alla þjálfara 

að hefja bara undirbúningstímabilið í mars,“ 
sagði hann í léttum tón.

BJÖRGÓLFUR TAKEFUSA: MARKAKÓNGUR OG LEIKMAÐUR 22. UMFERÐAR PEPSI-DEILDAR KARLA

Mæli með því að hefja undirbúning í mars

HANDBOLTI Fram varð í gær 
meistari á Reykjavík Open-mót-
inu í handbolta sem fór fram um 
helgina. Fram hafði betur gegn 
Stjörnunni í úrslitaleik mótsins, 
28-26. 

Stella Sigurðardóttir skoraði 
tíu mörk fyrir Fram í leiknum og 
Íris Björk Símonardóttir varði 
24 skot í markinu. Alina Daniela 
skoraði tíu mörk fyrir Stjörnuna.

Valur vann Fylki, 22-13, í leik 
um þriðja sæti. - esá

Reykjavík Open:

Fram meistari

SKORAÐI TÍU MÖRK Stella Sigurðardóttir, 
leikmaður Fram, fór mikinn í úrslita-
leiknum. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

KÖRFUBOLTI Fjórðungsúrslit í 
Powerade-bikarkeppnum karla 
og kvenna fóru fram um helgina.

Í undanúrslitunum í karla-
flokki mætast KR og Njarðvík 
annars vegar og hins vegar 
Grindavík og Snæfell.

Njarðvík lagði í gær granna 
sína í Keflavík, 79-76, í spenn-
andi leik. Staðan í hálfleik var 
41-38, Keflavík í vil en Njarðvík 
náði að snúa leiknum sér í hag í 
fjórða leikhluta er liðið komst á 
15-1 sprett.

Þá vann Grindavík nauman 
sigur á ÍR, 68-64, og Snæfell 
lagði Stjörnuna, 96-83.

Í kvennaflokki munu Haukar 
og Hamar eigast við í undan-
úrslitum annars vegar og KR og 
Grindavík hins vegar.  - esá

Powerade-bikarkeppnin:

Njarðvík lagði 
Keflavík
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Mora handlaugartæki
verð áður kr. 17.014,-

Tilboð kr. 9.960,-

Mora Cera baðtæki
Verð áður kr. 42.140,- 

Tilboð kr. 24.900,-

Ifö Next sturtuklefi 80x80

Tilboð kr. 99.900,-

Intra Horizon stálvaskar
Verð áður kr. 52.814,-

Tilboð  kr. 39.900,-

Mora eldhústæki 
Verð áður kr.17.704,-

Tilboð kr. 9.960,-

Sphinx salerni + seta
verð áður kr. 43.385,-

Tilboð kr. 19.800-

Mora Cera sturtut. M/niðurst. 
Verð áður kr. 27.613,- 

Tilboð kr.17.430,-

Pepsi-deild karla
Fylkir - FH 1-1
1-0 Kjartan Ágúst Breiðdal (15.), 1-1 Atli Guðna-
son (34.).
Valur - KR 2-5
0-1 Björgólfur Takefusa (6.), 0-2 Björgólfur (19.), 
0-3 Björgólfur (41.), 1-3 Helgi Sigurðsson, víti 
(55.), 2-3 Guðmundur Steinn Hafsteinsson (63.),
2-4 Björgólfur (74.), 2-5 Björgólfur (89.).
Fram - Þróttur 0-1
0-1 Samuel Malsom (45.).
Keflavík - ÍBV 6-1
1-0 Alen Sutej (20.), 1-1 Yngvi Borgþórsson (31.), 
2-1 Guðmundur Steinarsson (45.), 3-1 Guðmund-
ur (65.), 4-1 Haraldur Freyr Guðmundsson (80.), 
5-1 Símun Samuelsen (82.), 6-1 Símun (84.).
Breiðablik - Grindavík 3-0
1-0 Alfreð Finnbogason (15.), 2-0 Kristinn Stein-
dórsson (26.), 3-0 Alfreð (15.).
Stjarnan - Fjölnir 1-1
0-1 Gunnar Már Guðmundsson (56.), 1-1 Jóhann 
Laxdal (72.).

LOKASTAÐAN
FH 22 16 3 3 57-21 51
KR 22 15 3 4 58-31 48
Fylkir 22 13 4 5 41-26 43
Fram 22 10 4 8 40-32 34
Breiðablik 22 10 4 8 38-33 34
Keflavík 22 8 9 5 38-37 33
Stjarnan 22 7 5 10 45-44 26
Valur 22 7 4 11 26-43 25
Grindavík 22 6 4 12 34-44 22
ÍBV 22 6 4 12 24-45 22
Þróttur 22 4 4 14 23-48 16
Fjölnir 22 3 6 13 27-47 15

MARKAHÆSTU LEIKMENN
Björgólfur Takefusa, KR 16 mörk
Atli Viðar Björnsson, FH 14
Alfreð Finnbogason, Breiðabliki 13
Gilles Mbang Ondo, Grindavík 11
Atli Guðnason, FH 10
Matthías Vilhjálmsson, FH 10

Pepsi-deild kvenna
Afturelding/Fjölnir - Valur 0-3
0-1 Dóra María Lárusdóttir (2.), 0-2 sjálfsmark 
(45.), 0-3 Sif Atladóttir (58.).
Breiðablik - GRV 7-0
1-0 Jóna Kristín Hauksdóttir (28.), 2-0 Jóna (48.), 
3-0 Fanndís Friðriksdóttir (56.), 4-0 Sara Björk 
Gunnarsdóttir (61.), 5-0 Berglind Björg Þorvalds-
dóttir (80.), 6-0 Berglind (82.), 7-0 Berglind (88.)
Keflavík - Stjarnan 0-7
0-1 Björk Gunnarsdóttir, víti (22.), 0-2 Karen 
Sturludóttir (45.), 0-3 Anika Laufey Baldursdóttir, 
víti (61.), 0-4 Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir (63.), 
0-5 Björk (68.), 0-6 Karen (73.), 0-7 Anika (89.).
Fylkir - ÍR 7-0
1-0 Anna Björg Björnsdóttir (22.), 2-0 Rut Kristj-
ánsdóttir (30.), 3-0 Anna Sigurðardóttir (32.), 4-0 
Laufey Björnsdóttir (47.), 5-0 Anna Björg Björns-
dóttir (56.), 6-0 Hanna María Jóhannsdóttir (64.), 
7-0 Anna Sigurðardóttir (67.)
KR - Þór/KA 2-3
0-1 Vesna Smiljkovic (7.), 0-2 Mateja Zver (20.), 
0-3 Bojana Besic, víti (31.), 1-3 Ólöf Gerður 
Ísberg (44.), 2-3 Sonja Björk Jóhannsdóttir (78.).

LOKASTAÐAN
Valur 18 14 2 2 84-17 44
Breiðablik 18 12 3 3 57-13 39
Þór/KA 18 12 3 3 64-27 39
Stjarnan 18 12 3 3 49-15 39
Fylkir 18 8 5 5 51-28 29
KR 18 7 2 9 35-26 23
GRV 18 6 0 12 18-58 18
Aftureld./Fjöln. 18 5 2 11 27-42 17
ÍR 18 3 2 13 17-72 11
Keflavík 18 0 0 18 6-110 0

MARKAHÆSTU LEIKMENN
Kristín Ýr Bjarnadóttir, Val 23 mörk 
Rakel Hönnudóttir, Þór/KA 23
Mateja Zver, Þór/KA 20
Fanndís Friðriksdóttir, Breiðabliki 16
Björk Gunnarsdóttir, Stjörnunni 16
Anna Björg Björnsdóttir, Fylki 15
Rakel Logadóttir, Val 13
Danka Podovac, Fylki 13
Dóra María Lárusdóttir, Val 12

Enska úrvalsdeildin
Birmingham - Bolton 1-2
0-1 Tamir Cohen (9.), 1-1 Kevin Phillips (83.), 1-2 
Lee Chung-Yong (85.).
Grétar Rafn Steinsson var á bekknum hjá Bolton.
Blackburn - Aston Villa 2-1
0-1 Gabriel Agbonlahor (2.), 1-1 Christopher 
Samba (23.), 2-1 David Dunn (88.).
Fulham - Arsenal 0-1
0-1 Robin van Persie (51.).
Liverpool - Hull 6-1
1-0 Fernando Torres (11.), 1-1 Geovanni (14.), 2-1 
Torres (27.), 3-1 Torres (46.), 4-1 Steven Gerrard 
(60.), 5-1 Ryan Babel (87.), 6-1 Babel (90.).
Portsmouth - Everton 0-1
0-1 Louis Saha (41.).
Stoke - Manchester United 0-2
0-1 Dimitar Berbatov (61.), 0-2 John O‘Shea (76.).
Tottenham - Burnley 5-0
1-0 Robbie Keane (17.), 2-0 Jermaine Jenas (32.), 
3-0 Keane (73.), 4-0 Keane (76.), 5-0 Keane (86.).
Jóhannes Karl Guðjónsson lék allan leikinn í liði B.
Wigan - Chelsea 3-1
1-0 Titus Bramble (15.), 1-1 Didier Drogba (46.), 
2-1 Hugo Rodallega (52.), 3-1 Paul Scharner (90.)
Sunderland - Wolves 5-2
1-0 Darren Bent (8.), 2-0 Kenwyne Jones (47.), 
2-2 Kevin Doyle (54.), 3-2 Kenwyne Jones (69.), 
4-2 Michael Turner (72.), 5-2 Darren Bent (90.)

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Wigan vann um helgina 
óvæntan 3-1 sigur á Chelsea, sem 
var ósigrað í ensku úrvalsdeildinni 
fyrir leiki helgarinnar. Petr Cech, 
markvörður Chelsea, fékk að líta 
rauða spjaldið í leiknum í stöðunni 
1-1 og gaf víti um leið. Wigan skor-
aði úr vítinu og reyndist það vendi-
punktur leiksins. Carlo Ancelotti, 
stjóri Chelsea, sagði sigur Wigan 
sanngjarnan.

„Við spiluðum ekki vel og veit 
ég ekki af hverju. En svona lagað 
gerist eftir marga sigurleiki í röð. 
Við þurfum að taka þessu tapi og 
laga ýmislegt fyrir næsta leik. En 
Wigan var betri aðilinn í leiknum. 
Liðsmenn voru vel skipulagðir og 
spiluðu góðan fótbolta.“

Chelsea og Manchester Unit-
ed eru nú jöfn að stigum í efsta 
sæti deildarinnar eftir að United 
vann 2-0 sigur á Stoke. Staðan var 
marka laus í hálfleik og ákvað Alex 
Ferguson, stjóri United, að skipta 
Ryan Giggs inn á. Hann átti þátt í 
báðum mörkum United.

„Ryan er okkur mjög mikil-
vægur. Hann skapaði bæði mörk-
in,“ sagði Ferguson. „Þetta er 
eldklár leikmaður og hann getur 
boðið upp á ýmsa möguleika sem 
aðrir geta ekki.“

Liverpool vann 6-1 sigur á Hull 
og er í þriðja sæti deildarinnar 
með fimmtán stig, jafn mörg og 
Tottenham. Fernando Torres skor-
aði þrennu fyrir Liverpool en Rafa 

Benitez, stjóri liðsins, sagði 
að Torres gæti gert enn 
betur.

„Hann hefur verið virki-
lega góður í síðustu þrem-
ur leikjum okkar og er 
sífellt að bæta sig. Ég 
tel að hann geti gert enn 
betur. Þetta snýst um vilja 
og hugarfar leikmanna,“ 
sagði Benitez.

Robbie Keane gerði enn 
betur í leik Tottenham og 
Burnley en hann skoraði 
fjögur mörk í 5-0 sigri sinna 
manna. 

Manuel Almunia, mark-
vörður Arsenal, er veikur og 
því stóð hinn 21 árs gamli 

Ítali Vito Mannone á milli stang-
anna þegar Arsenal vann 1-0 sigur 
á Fulham um helgina. Fulham spil-
aði vel en Mannone var frábær í 

markinu.
„Ég myndi gefa honum 

tíu í einkunn af tíu mögu-
legum. Hann gerði allt rétt, 

sem er afar mikilvægt fyrir 
markverði. Hann sýndi 

að hann er afar efnileg-
ur markvörður,“ sagði 
Arsene Wenger, stjóri 
Arsenal. - esá

Manchester United fór á toppinn og Liverpool og Tottenham unnu stórsigra í enska boltanum um helgina:

Wigan fyrst til að vinna sigur á Chelsea

TITUS BRAMBLE
Kom Wigan á bragðið gegn 

Chelsea um helgina.
NORDIC PHOTOS/GETTY
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16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Sammi  (41:52)

17.37 Pálína  (3:28)

17.42 Skellibær  (3:26)

17.55 Útsvar  (Akureyri - Borgarbyggð) (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Aldamótabörn  ( Child of Our 
Time: Kynjahlutverkin) (1:3) Breskur heim-
ildarmyndaflokkur þar sem fylgst er með 
nokkrum börnum sem fæddust árið 2000 
og fjallað um áhrif erfða og uppeldis á 
þroska þeirra.

21.15 Glæpahneigð  (Criminal Minds) 
(54:65) Bandarísk þáttaröð um sérsveit lög-
reglumanna 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. Meðal leikenda eru 
Joe Mantegna, Thomas Gibson og Shemar 
Moore.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Íslenski boltinn  Sýnd verða 
mörkin úr síðustu leikjum á Íslandsmótinu 
í fótbolta.

23.05 Fé og freistingar  (18:23) (e)

23.50 Spaugstofan  (e)

00.15 Flokksgæðingar    (e)

01.05 Kastljós  (e)

01.35 Dagskrárlok

08.00 Martian Child

10.00 Shrek

12.00 Ocean‘s Thirteen 

14.00 House of D 

16.00 Martian Child 

18.00 Shrek 

20.00 The Mother  Áhrifarík mynd um 
mann sem á í ástarsambandi við eldri konu 
en það flækir málið óneitanlega að hann 
hefur einnig átt ástarsamband við dóttur 
hennar. Daniel Craig fer með aðalhlutverkið. 

22.00 The Mean Season 

00.00 Amy‘s Orgasm 

02.00 Sur le seuil 

04.00 Ice Harvest 

06.00 Something New 

07.00 Spænski boltinn Útsending frá 
leik í spænska boltanum.

16.10 Valur - KR Útsending frá Pepsí-
deild karla í knattspyrnu.

18.00 PGA Tour 2009 Útsending frá loka-
degi The Tour Championship-mótsins í golfi.

21.00 Spænsku mörkin Allir leikir um-
ferðarinnar í spænska boltanum skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

21.30 Meistaradeild Evrópu: Frétta-
þáttur Fréttaþáttur þar sem skyggnst er á 
bak við tjöldin og viðtöl tekin við leikmenn 
og þjálfara.

22.00 Pepsímörkin 2009 Magnús 
Gylfason og Tómas Ingi Tómasson fara yfir 
alla leiki umferðarinnar ásamt íþróttafrétta-
mönnum Stöðvar 2 Sport.

23.00 10 Bestu: Albert Guðmundsson 
Síðastur en þó alls ekki sístur í þessari þátta-
röð um tíu bestu knattspyrnumenn Íslands-
sögunnar er Albert Guðmundsson. Í þessum 
þætti verða mögnuð afrek Alberts skoðuð.

23.40 World Series of Poker 2009 
Sýnt frá World Series of Poker 2009 en 
þangað voru mættir til leiks allir bestu og 
snjöllustu pókerspilarar heims.

 

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.10 Spjallið með Sölva  (1:13) (e)

08.00 Dynasty  (59:88) (e)

08.50 Pepsi MAX tónlist

12.00 Spjallið með Sölva  (1:13) (e)

12.50 Pepsi MAX tónlist

17.50 Dynasty  (60:88) 

18.40 Game Tíví  (2:14) (e)

19.10 Skemmtigarðurinn  (2:8) Nýr ís-
lenskur þáttur fyrir alla fjölskylduna. Í hverj-
um þætti keppa tvær 5 manna fjölskyldur 
í skemmtilegum leik. Þær þurfa að leysa 
ýmsar þrautir og sú fjölskylda sem sigrar 
kemst áfram í keppninni. (e)

20.10 Kitchen Nightmares  (6:12) Núna 
heldur Gordon til South Bend í Indiana 
þar sem veitingastaðurinn J Willy´s er með 
óætan mat á boðstólnum. Guðhræddir eig-
endurnir eru á góðri leið til glötunnar og 
starfsfólkið er búið að fá nóg.

21.00 Bachelorette  (12:12) 
Áhorfendur hafa séð hvern DeAnna Pappas 
valdi en í þessum aukaþætti fáum við að 
sjá hvað framtíðin ber í skauti sér hjá turtil-
dúfunum. 

21.50 CSI: New York  (3:25) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og fé-
laga hans í rannsóknardeild lögreglunnar í 
New York. Morð er framið í flugvél á leið 
til Washington. Mac er um borð og þarf að 
finna morðingjann á meðal farþeganna.

22.40 The Jay Leno Show  Spjallþátta-
kóngurinn Jay Leno tekur á móti góðum 
gestum og slær á létta strengi. 

23.30 Harper’s Island  (3:13) (e)

00.20 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego, 
áfram!, Kalli litli kanína og vinir og Ævintýri 
Juniper Lee.

08.15 Oprah  Skemmtilegur þáttur með 
vinsælustu spjallþáttadrottningu heims.

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 The Doctors 

10.20 Eldsnöggt með Jóa Fel (2:10)

10.55 The Best Years (8:13)

11.45 60 mínútur

12.35 Nágrannar 

13.00 Jack and Sarah 

14.45 Notes From the Underbelly 
(3:10) 

15.10 ET Weekend 

15.55 Barnatími Stöðvar 2 Njósnara-
skólinn, Ævintýri Juniper Lee, Gulla og græn-
jaxlarnir og Dynkur smáeðla.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (2:25) Lífið hjá 
Simpsonsfjölskyldunni gengur sinn vanagang.

19.45 Two and a Half Men (16:24) 
Frankie, glæsikonan sem bræðurnir féllu 
báðir fyrir, útskýrir fyrir þeim hvers vegna hún 
er í felum með 8 ára dóttur sína. 

20.10 Extreme Makeover: Home 
Edition (21:25) Þúsundþjalasmiðurinn Ty 
Pennington heimsækir fjölskyldur sem eiga 
um sárt að binda og endurnýjar heimili þeirra.

 20.55 So You Think You Can Dance 
(1:25) Við rifjuð m.a. upp 15 bestu dans-
atriðin frá upphafi þáttaraðanna. 

21.40 Big Love (3:10) Bill Henrickson á 
þrjár eiginkonur, þrjú heimili og sjö börn, auk 
þess rekur hann eigið fyrirtæki sem þarfnast 
mikillar athygli.

22.40 The Best Years (12:13)

23.25 John From Cincinnati (6:10)

00.15 True Blood (1:12) 

01.15 Riding Alone for Thousands of 
Miles

03.00 Jack and Sarah 

04.45 Big Love (3:10) 

05.45 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Sunderland - Wolves Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.05 Wigan - Chelsea Útsending frá 
leik ensku úrvalsdeildinni.

17.45 Premier League Review Rennt 
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni og 
allt það helsta úr leikjunum skoðað gaum-
gæfilega.

18.50 Man. City - West Ham Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Premier League Review 

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

22.30 Man. City - West Ham Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

TILBOÐ
TILBOÐ

60%
ALLT AÐ

AFSLÁTTUR
AF ÖRNUM

30%
ALLT AÐ

AFSLÁTTUR
AF RÚMUM

ÍSLENSK 

FRAMLEIÐSLA

20.10 Extreme Makeover: 
Home Edition   STÖÐ 2

21.00 Bachelorette  SKJÁREINN

21.15 Glæpahneigð 
 SJÓNVARPIÐ

22.00 Pepsímörkin 2009  STÖÐ 
2 SPORT

22.15 Fangavaktin  STÖÐ 2 
EXTRA

20.00 Eldum íslenskt  Matreiðsluþáttur 
með íslenskar búvörur í öndvegi.

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  „Hvað get ég gert 
við of miklar áhyggjur?” bók fyrir börn til að 
sigrast á kvíða. Gestir eru Árný Ingvarsdóttir 
og Thelma Gunnarsdóttir.

> Bill Paxton
„Próf eru uppfinning tilfinn-
ingasljórra og hugmynda-
snauðra manna sem eru 
vanhæfir um að meta 
hæfni annarra.“ 
Paxton fer með hlutverk 
Bill Henrickson í þættin-
um Big Love sem Stöð 2 
sýnir í kvöld kl. 21.40

Það eru hrókeringar í eftirmiðdegisdagskrá Rásar 1 Rúvsins þessar 
vikur virku dagana. Hlaupanótunni er slátrað en kúltúr-
kokkteil þeirra Víðsjármanna gefinn stærri bikar. Og ein-
hverjum úr umsjónarmannahópi Hlaupanótunnar stillt 
upp í liði Eiríks, Hauks og Guðna. Raunar tel ég ekki 
miklar líkur að menn nenni að hlusta á kynningar 
og umfjöllun um listviðburði í heila tvo klukkutíma. 
Mas af þeirri gerð verður oft í kynningarumræðunni 
svo skelfilega sjálfsupptekið og þá verður slökkt eða 
svissað. Skiptir þá engu þótt Haukurinn hendi undir 

geislann uppáhaldslögum sínum með Oliviu Newton-
John, svona til að sýna að þátturinn standi undir nafni sem 

víðsýnn og alþýðlegur geimur.
Mér þótti Hlaupanótan alltaf þægilegt 
prógramm, fjölbreytt þótt starfsmenn 
þar færu ekki af klassískt menntaða 

flákanum í tilverunni nema endrum og sinnum. Mér 
finnst fínt að til sé alvarlegt horn fyrir menntaða 

og agaða músík af ýmsu tagi í eftirmiðdaginn. 
En nú er loku fyrir það skotið. Almannaútvarp 
á að vera fast á hefðir, jafnvel þó að stugga 
þurfi út af blankheitum við einhverjum ám. 
Mér finnst að kalla þurfi Sigrúnu Stefáns-
dóttur í vel auglýsta þriðju yfirheyrslu um 
hvað hún er að pæla. Þegar Rúvið er rekið 

fyrir skattfé en ekki afnotagjald verða menn 
að kynna og réttlæta sína stefnu og lenda undir 

kröftugum spurningum hjá undirmönnum sínum 
– eða þannig. Og auðvitað á stofnunin að vera 

með opinn athugasemdadálk á vefsíðu sinni þannig 
að rekstraraðilar, almenningur um allt land, geti 

kvartað eða hrósað.

VIÐ TÆKIÐ PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SAKNAR VINAR Í STAÐ 

Hlaupanótan deyr, Víðsjá belgist út
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 88,5  XA-Radíó
FM 90,9  Gullbylgjan
FM 91,9  Kaninn 
FM 93,5  Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3  FM Suðurland
FM 96,7  Létt Bylgjan
FM 97,7  X-ið
FM 98,9  Bylgjan
FM 99,4  Útvarp Saga

FM 90,1  Rás 2
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9  Lindin
FM 105,5  Útvarp Boðun

SVT 1

16.30 Doctors (25:25) Læknar og hjúkr-
unarfólk á Riverside spítalanum eiga fullt í 
fangi með að sinna sjúklingum á milli þess 
sem þau greiða úr flækjum í einkalífinu.

17.00 Doctors (1:26) 

17.30 ER (9:22)

18.15 Seinfeld (6:24) Jerry Seinfeld á í 
stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk því hann er bæði smámuna-
samur og sérvitur.

18.45 Doctors (25:25)

19.15 Doctors (1:26) 

19.45 ER (9:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

20.30 Seinfeld (6:24) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.45 Jamie at Home (7:13) Jamie Oliver 
sýnir hvernig best er að elda einfalda rétti 
í eldhúsinu heima og notar meðal annars 
ferskt grænmeti sem hann ræktar í garðinum 
sínum. 

22.15 Fangavaktin (1:8) Fangavaktin 
hefst þegar þeir Georg og Daníel hefja af-
plánun en Ólafur Ragnar kemur sér fljótlega í 
klandur og sameinast því enn og aftur félög-
um sínum í fangelsinu.

22.45 Monk (14:16) 

23.30 Numbers (11:23)

00.15 The 4400 (7:13)

01.00 Ástríður (6:12) 

01.30 Auddi og Sveppi 

02.00 Sjáðu 

02.25 Fréttir Stöðvar 2 

03.25 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.05 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Hringsól

14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Brestir í Brooklyn
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Framtíð lýðræðis
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Tónlistarklúbburinn
23.20 Lostafulli listræninginn
00.07 Næturtónar

Sogavegur

Ýsufl ök Ýsufl ök 990990,- kr/kg,- kr/kg

Stór, Glæný og Spikfeit Línuýsa frá Bolungarvík

Þetta getur þú ekki látið framhjá þér fara á 
mánudegi. Hvað er betra en að fá sér 

góðan og hollan fi sk á mánudegi.

Allir ýsufi skréttir  1.1901.190 kr.kg kr.kg

Stórar úthafsrækjur  1.5901.590,-,-

Nýlagaður Plokkfi skur   1.4901.490,- ,- 

(sá besti á Sogaveginum, hahahaha)

12.00 Rob Brydon‘s Annually Retentive 12.30 
Lead Balloon 13.00 Only Fools and Horses 13.30 
Absolutely Fabulous 14.00 The Weakest Link 
14.45 Rob Brydon‘s Annually Retentive 15.15 
Lead Balloon 15.45 Only Fools and Horses 16.15 
Absolutely Fabulous 16.45 EastEnders 17.15 The 
Weakest Link 18.00 Lead Balloon 18.30 Coupling 
19.00 Rob Brydon‘s Annually Retentive 19.30 
Absolutely Fabulous 20.00 Life on Mars 20.50 
Lead Balloon 21.20 Coupling 21.50 Rob Brydon‘s 
Annually Retentive 22.20 Absolutely Fabulous 
22.50 EastEnders 23.20 The Weakest Link 

12.05 Naboer 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 
Trond med hammer‘n 16.40 Distriktsnyheter 17.00 
Dagsrevyen 17.30 Puls 17.55 Tingenes tilstand 
18.25 Redaksjon EN 18.55 Distriktsnyheter 19.00 
Dagsrevyen 21 19.35 Kautokeinoopproret 20.25 
Store Studio 21.00 Kveldsnytt 21.15 Derrick 22.15 
Menneskets store vandring 23.05 Nytt på nytt 
23.35 Sport Jukeboks

12.40 Äktenskapsleken 14.00 Rapport 14.05 
Gomorron Sverige 15.00 Hannah Montana 15.25 
Playa del Sol 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport med 
A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15 Fråga 
doktorn 17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala 
nyheter 17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 
Himmelblå 18.45 Anders och Harri 19.00 Kysst av 
spriten 19.30 Älskade, hatade förort 20.00 Burma 
VJ 21.30 Kulturnyheterna 21.45 Mannen under 
trappan 22.30 Här är ditt liv 

12.00 Landsbyhospitalet 12.50 Nyheder på tegn-
sprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10 
Boogie Mix 14.00 Spam - ottomaten 14.30 
Braceface 14.55 Den lyserode panter 15.00 
Troldspejlet 15.15 Robotboy 15.30 Byggemand 
Bob 15.40 Benjamin Bjorn 16.00 Aftenshowet 
16.30 TV Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet 
med Vejret 17.30 Gor det selv 18.00 Verdens 
værste naturkatastrofer 19.00 TV Avisen 19.25 
Horisont 19.50 SportNyt 20.00 Kinas stjålne 
born 20.55 Bag tremmer 21.45 OBS 21.50 
Forbrydelsen II 22.50 Seinfeld 23.10 Boogie Mix 

Við hefjum sjöttu þáttaröðina 
með sértökum þætti þar sem 
rifjuð verða upp fimmtán 
bestu dansatriðin frá upphafi 
þáttaraðanna ásamt frábærum 
atriðum frá Miu Michaels og 
Wade Robson sem þau hlutu 
Emmy-verðlaunin fyrir. Þetta er 
þáttur sem alls enginn aðdá-
andi þáttanna má missa af.

STÖÐ 2 KL. 20.55

So You Think You Can 
Dance

Breskur heimildarmyndaflokkur þar 
sem fylgst er með 25 börnum sem 
fæddust árið 2000 og fjallað um áhrif 
erfða og uppeldis á þroska þeirra. 
Þegar hér er komið sögu eru þau 
orðin átta ára og standa frammi fyrir 
nýjum og krefjandi viðfangsefnum 
og þurfa að að læra að sætta sig við 
muninn á heimili sínu og skóla og 
öðlast sjálfsöryggi. 

VIÐ MÆLUM MEÐ 

Aldamótabörn
Sjónvarpið kl. 20.10

▼

▼
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

„Þetta er sent út í beinni og það má 
ekkert klikka,“ segir torfærukapp-
inn Gísli Gunnar Jónsson. Hann 
kemur fram í einum vinsælasta 
sjónvarpsþætti Evrópu, Wetten 
Dass, á þýsku sjónvarpsstöðinni 
ZDF hinn þriðja október. Þar ætlar 
hann að aka bíl sínum um tvö 
hundruð metra yfir áttatíu metra 
djúpt stöðuvatn í beinni útsendingu. 
Rétt áður en hann leggur í svaðil-
förina geta áhorfendur veðjað um 
hvort honum takist ætlunarverkið 
eður ei. 

Gísli býst við því að bruna örugg-
lega yfir vatnið á jeppanum, sem 
áður hét Kókómjólkin, þó svo að 
vegalengdin sé sú lengsta sem hann 
hafi farið til þessa. „Nema það verði 
skyndileg bilun, þá sekkur hann 
bara. En það er settur neyðarkútur 
á hann þannig að hann sökkvi ekki 
niður og dragi mann til kölska.“

Eftir áhættuatriðið verður bíl-
inn dreginn inn á sjónvarpspall 

þar sem Gísli verður tekinn tali. 
Wetten Dass hefur verið á dagskrá 
ZDF í áratugi og áhorfið á hann 
mun vera það næstmesta í Evrópu 
á eftir Eurovision-keppninni, eða 
sem nemur yfir þrjátíu milljón-
um áhorfenda. „Ég hef aldrei próf-
að neitt í líkingu við þetta. Þetta 
er náttúrulega risabatterí,“ segir 
Gísli, sem er margfaldur Íslands-
meistari í torfæruakstri og fyrr-
verandi heimsmeistari.

Gísli kom fyrir nokkrum árum 
fram í þættinum Top Gear þar sem 
hann keyrði einmitt yfir vatn. „Það 
var heilmikil umfjöllun og þeir sáu 
þetta og höfðu samband við mig,“ 
segir hann um forsvarsmenn Wet-
ten Dass. Búið er að smíða nýjan 
mótor fyrir jeppann vegna þáttar-
ins í von um að hann haldi út alla 
tvö hundruð metrana í vatninu. 
„Það er þverhnípt niður og maður 
verður bara að vera snöggur,“ segir 
Gísli, hvergi banginn.  - fb

Yfir stöðuvatn í milljónaþætti

Á LEIÐ TIL ÞÝSKALANDS Gísli Gunnar 
Jónsson fagnar sigri í keppni í Noregi 
fyrir þremur árum. Hann kemur fram í 
þættinum Wetten Dass 3. október.

MYND/GÍSLI

LÁRÉTT 2. ofstopi, 6. frá, 8. laus 
greinir, 9. dýrahljóð, 11. mun, 12. ek, 
14. þvo, 16. berist til, 17. fúadý, 18. 
drulla, 20. þys, 21. faðmlag.
LÓÐRÉTT 1. kássa, 3. íþróttafélag, 
4. eyja í Miðjarðarhafi, 5. svelg, 7. 
hefting, 10. ar, 13. skarð, 15. svari, 16. 
hryggur, 19. óreiða.
 LAUSN

„Elva  hefur alltaf verið skap-
andi og var aðeins níu ára þeg-
ar hún hannaði fyrstu jólafötin 
sín. Mér finnst hálsmenin henn-
ar mjög flott og hún er dugleg 
að koma þessu í framkvæmd 
með tvö lítil börn.“

Guðrún Snorradóttir, móðir Elvu Daggar 
Árnadóttur sem heklar hálsmen undir 
nafninu Elva.

Diskó 
Friskó

„Ég hef alltaf haft mikinn áhuga 
á flugumferðarstjórnun og öllu 
sem viðkemur því og þegar Flug-
skólinn auglýsti eftir nemum í 
flugumferðar stjórnun síðasta 
haust greip ég bara tækifærið,“ 
segir Sigurður Hrannar Hjalta-
son. Áhorfendur Fangavaktarinnar 
sáu Sigurð fara á kostum í hlut-
verki hins kjaftfora óþokka Ingva 
í fyrsta þættinum sem sýndur var 
í gærkvöldi. Hugsanlega er þessi 
smásál þó síðasta hlutverk Sigurð-
ar í bili því hann einbeitir sér um 
þessar mundir alfarið að náminu 
í flugumferðarstjórnun og vonast 
til að geta gert það að framtíðar-
starfi; leiklistin verður lögð á hill-
una, þótt ótrúlegt megi virðast. 

Sigurður segist alltaf hafa ætlað 
sér að læra eitthvað í samband við 
flug. En svo hafi örlögin tekið í 
taumana. „Ég komst inn í leiklistar-
skóla í London strax eftir nám í 
Versló og fór bara að læra leiklist. 
Ég hafði flugið samt alltaf í bak-
höndinni,“ útskýrir Sigurður en 
þegar hann sneri heim fékk hann 
strax eitthvað að gera, lék meðal 
annars í Ástin er diskó, lífið er 
pönk sem sett var upp í Þjóðleik-
húsinu fyrir skemmstu. „Svo er 
bara misjafnt að gera í þessu og ég 
ákvað bara að stökkva á þetta tæki-
færi, að láta gamlan draum rætast 
og læra eitthvað tengt flugi.“ 

Nám í flugumferðarstjórnun er 
ekkert síður krefjandi en leiklist-
in og aðeins þeir bestu komast að. 
„Já, maður valdi sér annað svona 
„ef“ nám þar sem maður lærir og 
lærir en verður bara að vona það 
besta.“ Sigurður klárar réttinda-
námið í janúar og er leikarinn þá 
orðinn flugumferðarstjóri. Hann 
er þegar kominn á mála hjá Flug-
stoðum og ef allt gengur að óskum 
verður hann þar áfram þegar nám-
inu lýkur. „Hvort ég er kominn með 

sterkar taugar? Jú, það má kannski 
segja það, maður lærir það í leik-
listinni að taka því sem kemur og 
ef hlutirnir ganga upp þá ganga 
þeir bara upp.“ Námið í leiklist-
arskólanum í London var þó ekki 
alveg tilgangslaust, enska er mikið 
notuð í flugumferðar stjórnun og 
þá skiptir andlegi þátturinn miklu 
máli. „Þetta er ekkert stresslaust 
starf, en það fylgir því líka að þeir 
velja fólk inn sem þeir telja að geti 

höndlað álagið og þar kemur leik-
listin mjög sterkt inn.“

Sigurður kveðst hafa skemmt 
sér konunglega við tökurnar á 
Fangavaktinni og er alveg ótrú-
lega ánægður með að hafa feng-
ið tækifæri til að leika í þessum 
vinsælu þáttum sem þjóðin hefur 
tekið ástfóstri við. „Kannski verst 
að maður var með stöðug leiðindi á 
tökustaðnum og alltaf með kjaft.“ 

 freyrgigja@frettabladid.is  

SIGURÐUR HRANNAR HJALTASON: LEGGUR LEIKLISTINA Á HILLUNA Í BILI

Leikarinn sem ákvað að 
verða flugumferðarstjóri

KÝS FLUGUMFERÐARSTJÓRNUN FRAM YFIR LEIKLISTINA Sigurður Hrannar Hjaltason 
leikur hinn kjaftfora óþokka Ingva í Fangavaktinni. Þetta er hugsanlega síðasta hlut-
verkið hans í bili því hann lærir nú flugumferðarstjórnun og ætlar að hasla sér völl á 
því sviði. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Nýjasta glæpabók Viktors Arnars Ingólfssonar, 
Sólstjakar, kemur í verslanir 1. október. Bókin 
kemur út í Þýskalandi í vor á vegum útgefand-
ans Lübbe, hins sama og gefur út bækur Arn-
aldar Indriðasonar þar í landi. „Þýskaland er 
annar eða þriðji stærsti bókamarkaður heims 
og þar koma út níutíu þúsund titlar á ári. Bara 
það að komast í bókabúðirnar er afrek í sjálfu 
sér,“ segir Viktor, sem hefur selt bækur sínar í 
um 150 þúsund eintökum þar í landi. 

Sólstjakar, sem skartar sömu aðalpersónum 
og í Aftureldingu, átti upphaflega að gerast 
eingöngu  í sendiráði Íslands í Berlín. „Það 
var hugmynd sem vaknaði árið 2000 þegar ég 
fór til Berlínar og fékk að heimsækja sendi-
ráðið þar,“ segir Viktor. „Þarna var mjög flott 
sögusvið til að vinna með en þegar fléttan fór 
að þroskast varð alltaf minna og minna úr 
þeim þætti.“ Útgefanda Viktors í Þýskalandi 
var létt þegar hann frétti af breyttu sögusviði 

bókarinnar. „Þýski markaðurinn er mjög mikil-
vægur og hún var lítið hrifin af því að fá sögu 
sem gerist í Þýskalandi. Þau eru að fiska eftir 
glæpasögu sem gerist meira og minna á Íslandi 
því þau eiga nóg af glæpasögum sem gerast í 
Berlín.“

Kertastjakarnir tveir sem koma við sögu í 
bókinni eiga sér skemmtilega forsögu. Leir-
listakonan Margrét Jónsdóttir fékk nokkra 
höfunda, þar á meðal Viktor, til að skrifa fyrir 
hana lýsingu á leirlistagripum. „Ég var að 
skrifa einn af upphafsköflunum í bókinni og 
það passaði vel að vera með tvo stóra kerta-
stjaka og ég sendi henni lýsingu á þeim. Það 
er karlkyns leirlistamaður í sögunni sem á að 
hafa gert þessa stjaka. Hann kallar þá sól-
stjaka og þaðan er nafnið komið,“ segir Viktor 
sem festi síðan sjálfur kaup á stjökunum. „Það 
er gott að hafa þá við höndina og ég held líka að 
ég hafi fengið smá afslátt.“  - fb

Hefur selt 150 þúsund bækur í Þýskalandi

VIKTOR OG SÓLSTJAKARNIR Viktor ásamt kertastjökun-
um sem koma við sögu í nýjustu bók hans.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Tónlistarhátíðin Réttir 
þótti heppnast vel en hún 
hófst í miðbæ Reykjavíkur 
á miðvikudagskvöld og 

lauk nú um helgina. 
Skipulag var með 
besta móti, svo gott 
að raðir mynduð-

ust aðeins á tveimur vinsælustu 
tónleikunum: Mugison og Ensími. 
Það eina sem þótti fara miður í 
dagskrá hátíðarinnar var að Hallur 
Kristján Jónsson og félagar í 
Bloodgroup neituðu að stíga á svið 
á Batteríinu á miðvikudagskvöld. 
Voru Bloodgroup-liðar 
eitthvað ósáttir við 
tæknimálin á staðnum. 
Svíinn Kleerup vakti 
síðan mikla athygli 
íslensku kvenþjóð-
arinnar þegar hann 
skemmti sér á 
Karamba aðfaranótt 
sunnudags. 

Vegna fréttar á þessum stað í 
síðustu viku um spurningakeppni á 
Morgunvakt Rásar 2 vildi Bene-
dikt Sigurðsson, aðstoðarmaður 
Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, 
koma því á framfæri að ekki væri 
rétt að Sigmundur hefði „grát-
beðið“ stjórnendur þáttarins að fá 
að halda áfram keppni. Frumkvæði 
að þátttöku hans hefði Logi Berg-
mann átt þegar hann hefði fallið 
úr keppni og stjórnendur þáttarins 
síðan beðið Sigmund að taka þátt.

Raggi Bjarna fagnaði 75 ára 
afmæli sínu með tvennum stórtón-
leikum í Laugardalshöll á laugar-

dag. Raggi var í banastuði 
á tónleikunum og fékk 
auk þess til sín góða 
gesti. Tónleikagestir 
veittu því athygli að 
sjónvarpsmyndavélar 

fylgdust með hverju 
skrefi Ragga og 
félaga. Mun ætlun-

in vera að sýna 
tónleikana á 
Stöð 2 einhvern 
tímann í vetur. 
 - hdm

FRÉTTIR AF FÓLKI

LÁRÉTT: 2. ofsi, 6. af, 8. hið, 9. urr, 
11. ku, 12. keyri, 14. skola, 16. bt, 17. 
fen, 18. aur, 20. ys, 21. knús. 
LÓÐRÉTT: 1. mauk, 3. fh, 4. sikiley, 
5. iðu, 7. frestun, 10. ryk, 13. rof, 15. 
ansi, 16. bak, 19. rú. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 Árið 1986.

 2 Ég myrti móður mína, eftir 
Xavier Dolan.

 3 Orgelsmiðurinn heitir Björgvin
Tómasson.
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Gerðar Kristnýjar

Opið 07 til 01
Lyfja Lágmúla

- Lifið heil

www.lyfja.is

Í dag er mánudagurinn 28. sept-
ember 2009, 271. dagur ársins. 

7.28 13.18 19.07
7.14 13.03 18.51

Allir virtust hafa skoðun á því 
hver ætti að verða næsti rit-

stjóri Morgunblaðsins en aðal-
lega þó á því hver ætti alls ekki að 
verma ritstjórastólinn. Fátt þráir 
fólk meira en stöðugleika og það 
er einmitt það sem Morgunblaðið 
þótti sýna hér í eina tíð. Þar störf-
uðu sömu ritstjórarnir áratugum 
saman og allir vissu fyrir hvað 
þeir stóðu. Og þar sem Ólafur 
Stephensen hafði unnið undir þeim 
árum saman var ráðning hans ekk-
ert sérstaklega óþægileg. Hann 
var hluti af gamla Mogganum en 
þorði samt að bjóða upp á nýjung-
ar. 

ÓLAFUR bauð þjóðinni til dæmis 
að senda inn myndir af glænýjum 
börnum og vó þar með upp á móti 
öllu dána fólkinu í blaðinu. Þegar 
Fréttablaðið var stofnað gerðu 
menn þar sér að leik að kalla 
Morgun blaðið, sinn helsta keppi-
naut, blað dauðans vegna minn-
ingargreinanna. Löngu síðar sá 
Fréttablaðið sér reyndar ekki 
annað fært en að fara að birta 
dánartilkynningar þótt enn bjóði 
það ekki upp á heilu minningar-
greinarnar – sem er synd. Þetta 
er nefnilega blaðaefnið sem ég 
rýni hvað mest í. Ég byrja á að 
velta fyrir mér ljóðunum og söng-
textunum sem fólk dregur fram 
til að minnast látinna ástvina og 
leita síðan uppi góðar sögur. Engir 
eru jafnhreinskilnir og Vestmanna-
eyingar. Þeir lýsa fólki nákvæm-
lega eins og það var.

ÉG fer líka yfir nöfn barnanna 
sem halda tombólur og Velvakandi 
er fyrir löngu orðinn vinur minn. 
Þar getur fólk spurt hvar hægt sé 
að láta gera við gamla bangsa og 
nælonsokkabuxur eða slett fram 
fyrriparti sem það heyrði í æsku 
og kannað hvort einhver þekki 
nú ekki seinnipartinn. Stundum 
hefur slík umræða teygst út í það 
óendanlega eins og þegar einhver 
vildi fá að vita hvernig kvæðið 
Litla stúlkan með ljósa hárið eftir 
Jóhann Magnús Bjarnason endaði. 
Þær umræður spunnust vikum ef 
ekki mánuðum saman.

ALDREI nokkurn tímann hef ég 
vanið mig á að lesa það sem mest er 
fárast yfir, leiðarann eða Reykja-
víkurbréfið, nema í þau fáu skipti 
sem minnst hefur verið á mig þar. 
Nú skilst mér að reiðinnar býsn af 
fólki hafi sagt upp áskriftinni að 
Morgunblaðsins vegna nýráðinna 
ritstjóra en ég geng ekki svo langt 
nema tombólubörnunum og dána 
fólkinu verði úthýst. Þessir tveir 
hópar minna mig á hver ég var og 
hver ég verð. 

Samræður við 
þjóðina
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