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FÓLK „Það má segja að ég sé 
pólitískur flóttamaður sem sneri 
heim og ætla ég núna að taka 
þátt í uppbyggingunni,“ segir 
Rúnar Rún-
arsson kvik-
myndagerða-
maður. Hann er 
nýfluttur heim 
og hefur tökur 
á sinni fyrstu 
kvikmynd í 
fullri lengd í 
næsta mánuði. 
Myndin ber 
heitið Eldfjall 
en Rúnar var 
meðal annars tilnefndur til Ósk-
arsverðlauna fyrir stuttmynd 
sína Síðasti bærinn árið 2006. 
Myndin verður frumsýnd næsta 
vor.  - áp / fólk sjá síðu 46
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Sími 530 6500

Óskum eftir fl eiri eignum á söluskrá!Erum allir mættir aftur eftir sumsrfrí og klárir í slaginn.  

Bjóðum góða þjónustu og vandaða vinnu  hvort sem 

er verðmöt,  aðstoð við kaup eða  sölu fasteigna. 
Hringdu núna og skráðu eign þín í sölu hjá okkur.

Bogi Pétursson lögg. fasteignasaliFinnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

FASTEIGNIR.IS16. ÁGÚST 2010

33. TBL.

Eignamiðlun hefur til sölu glæsilega þriggja herbergja íbúð á Löngulínu í Garðabæ.

Í búðin er 147,6 fm að stærð á annarri hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Tvennar svalir eru í íbúðinni og úr henni er einstakt útsýni til sjávar. Íbúðin skiptist í hol, rúmgóða stofu, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og þvottahús. 
Komið er inn í rúmgott hol með fataskáp. Þvottahús er með flísum á gólfi og baðherbergið er rúmgott og allt flísalagt. Hjónaherbergið er rúmgott og með stórum fataskáp og fallegu útsýni. Í svefnherberg-inu er fataskápur.Stofan, borðstofan og eldhúsið mynda eitt stórt opið rými sem er samtals um 65 fm og er með mikl-um útsýnisgluggum og tvennum svölum. Eldhúsinnréttingin er sérsmíðuð, háglans hvít með gran-ít vinnuborðum, einnig er stór og mikil eldunareyja. Innbyggður vínkælir er í eldhúsinu og innfelld uppþvottavél. Gert er ráð fyrir tvö-földum ísskáp í innréttingunni. Stórt og rúmgott stæði í bíla-geymslu ásamt sérgeymslu í kjall-

Fagurt útsýni til sjávar

Eldhúsinnréttingin er sérsmíðuð.

Íbúðin er á annarri hæð í lyftuhúsi í Garðabæ.

híbýli og viðhald
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Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

SORPA  býður upp á fræðsluferðir fyrir nemend-
ur. Þar er starfsemi móttökustöðva útskýrð, börnin 
fá tækifæri til að skoða mismunandi flokka úrgangs 
og þau frædd um úrvinnslu hans.
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Líney keypti hnetu til að láta Jean-
Claude halda á milli framlappanna. 

Til leigu í Skútuvogi 1H-G

3 SÉRBLÖÐ
í Fréttablaðinu
Allt
Fasteignir.is
Híbýli og viðhald

veðrið í dag

Engin veisla
Einar Jóhannesson verður 
í Royal Albert Hall á 
sextugsafmælisdeginum.
tímamót 14

Amma mús
Prjónaáhugi landsmanna 
blómstrar og nýlega var 
opnuð ný hannyrðaverslun 
sem heitir Amma mús.
allt 3

Því lengi býr að fyrstu gerð

Svooona sterk

Hrósa klámsöngleik
Söngleikur sem Óskar 
Eiríksson framleiðir fær 
góða dóma í Edinborg.
fólk 26

RÚNAR 
RÚNARSSON

Rúnar Rúnarsson flytur heim:

Gerir kvik-
mynd í fullri 
lengd á Íslandi
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SKÚRIR OG HELDUR 
KÓLNANDI   Í dag má búast við 
suðlægum áttum, víða 3-8 m/s en 
hvassara verður við SA-ströndina. 
Búast má við skúrum í flestum 
landshlutum, einkum SV-til. Hlýjast 
í innsveitum austanlands.

VEÐUR 4
BIKARMEISTARAR ANNAÐ ÁRIÐ Í RÖÐ Valskonur vörðu bikarmeistaratitilinn í 
fyrsta sinn í 22 ár þegar þær unnu 1-0 sigur á Stjörnunni í úrslitaleik VISA-bikars kvenna í gær. Hér fagna Valskon-
ur sigrinum en þær eiga nú góða möguleika á að verða fyrsta kvennafótboltaliðið í 27 ár til þess að vinna tvöfalt 
tvö ár í röð. Sjá síðu 21 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FH-ingar burstuðu KR
FH varð bikarmeistari eftir 
4-0 stórsigur á KR-ingum. 
íþróttir 20

LÖGREGLUMÁL Enginn hafði verið handtekinn vegna 
morðs á 37 ára gömlum karlmanni þegar Fréttablaðið 
fór í prentun í gærkvöldi. Maðurinn fannst látinn af 
völdum stungusára á heimili sínu í Háabergi í Hafnar-
firði um hádegið í gær. Umfangsmikil rannsókn lög-
reglu stóð enn yfir í gærkvöldi. Varðist lögreglan allra 
frétta af málinu og sagði rannsóknina á frumstigi.  

Kona sem hefur aðgang að húsi mannsins kom að 
honum og lét lögreglu vita laust fyrir hádegi í gær. 
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins var maðurinn 
myrtur með hnífi, að öllum líkindum aðfaranótt 
sunnudags, en mikið blóð var á staðnum. Nágrannar 
mannsins urðu einskis varir. 

Lögreglumenn frá tæknideild lögreglu höfuðborgar-
svæðisins, íklæddir hvítum samfestingum, fínkembdu   
hús hins látna og lóð hússins. Samkvæmt heimildum 
blaðsins leiddu vísbendingar rannsóknina jafnframt á 
aðra staði. Áfram verði unnið á vettvangi í dag.  - hhs

37 ára karlmaður var stunginn til bana í Hafnarfirði aðfaranótt sunnudags:

Umfangsmikil leit að morðingja

VIÐ VETTVANG GLÆPSINS Lögreglan við heimili mannsins sem 
stunginn var til bana í fyrrinótt.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

LÖGREGLUMÁL Lögreglan mun fá heimildir til 
að rannsaka einstaklinga án þess að grunur 
leiki á að þeir hafi framið eða ætli að fremja 
ákveðið brot nái fyrirætlanir Rögnu Árnadótt-
ur, dóms- og mannréttindamálaráðherra, fram 
að ganga.

Ragna ætlar að fela réttarfarsnefnd að 
undir búa tillögur um slíkar forvirkar rann-
sóknaraðferðir fyrir lögreglu, en hún viður-
kennir að slíkar heimildir séu umdeildar.

„Sjálf hef ég til þessa verið mikil efasemda-
manneskja og talið að það ætti fremur að 
halda að sér höndum í þessum efnum heldur 

en hitt,“ segir Ragna í ítarlegu viðtali við 
Fréttablaðið í dag. „En eftir að hafa fengið 
ákveðnar greiningar, upplýsingar og gögn, 
meðal annars um skipulagða glæpastarfsemi 
hér á landi, tel ég mér ekki stætt á öðru en að 
bregðast við,“ segir Ragna.

Hún segir að slíkum forvirkum rannsóknar-
heimildum verði að fylgja skýrt eftirlit. Hún 
sér fyrir sér að það verði í höndum þingnefnd-
ar eða sérstakrar deildar innan dómstóls, eða 
mögulega hvort tveggja.

Ragna segist jafnframt vera að skoða hvort 
ekki þurfi að koma á formlegu innra eftirliti 

hjá lögreglu. Í dag metur ríkissaksóknari 
hvort lögregla hafi misbeitt valdi sínu, og sér-
stakt eftirlit er innan lögreglu höfuðborgar-
svæðisins.

„Ég tel að það verði að ganga mun lengra í 
þessum efnum, þannnig að við höfum óháða 
einingu sem getur metið ýmis mál af þessum 
toga hjá lögreglu á landsvísu,“ segir Ragna.

„Það myndi vera liður í því eftirliti sem 
komið yrði á fót samhliða eftirliti á forvirkum 
rannsóknarheimildum, trúverðugt og virkt 
kerfi sem fylgdist með því að þessar heimildir 
yrðu ekki misnotaðar.“ - jss, bj / sjá síðu 10

Ráðherra vill innra eftirlit 
og rýmri heimildir lögreglu
Réttarfarsnefnd mun undirbúa heimildir til lögreglu til að rannsaka einstaklinga án þess að grunur sé um 
brot segir dómsmálaráðherra. Jafnframt er í skoðun að koma upp innra eftirliti með störfum lögreglu.



2  16. ágúst 2010  MÁNUDAGUR

HEILBRIGÐISMÁL Allt að tveggja vikna 
bið er eftir tíma hjá heimilislækni 
á höfuðborgarsvæðinu um þess-
ar mundir, samkvæmt óformlegri 
könnun Fréttablaðsins. Íbúar í 
sumum hverfum komast strax að 
en aðrir geta þurft að bíða lengi. 

Afar misjafnt er eftir heilsu-
gæslustöðvum hversu lengi fólk 
þarf að bíða eftir því að fá tíma. Á 
nær helmingi heilsugæslustöðva 
á höfuðborgarsvæðinu var ýmist 
enginn biðtími, eða sjúklingar gátu 
fengið tíma eftir einn virkan dag. Á 
öðrum stöðvum var biðtíminn níu 
eða tíu virkir dagar, eða um tvær 
vikur.

Í könnun Fréttablaðsins, sem gerð 
var síðastliðinn föstudag, var hringt 
í allar heilsugæslustöðvar á höfuð-
borgarsvæðinu og kannað hvenær 
næst væri laus tími hjá einhverj-
um heimilislækni. Á fjórum heilsu-
gæslustöðvum af sextán var biðtím-
inn lengri en ein vika, eins og sjá má 
í meðfylgjandi töflu. Meðal biðtím-
inn var ríflega þrír virkir dagar.

„Það er ófullnægjandi að biðtím-
inn skuli geta verið svona langur,“ 

segir Lúðvík Ólafsson, lækninga-
forstjóri Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins. Hann segir að biðtíminn 
mælist yfirleitt minni í reglulegum 
könnunum sem heilsugæslan gerir 
á þjónustu. Lúðvík bendir á að yfir-
leitt geymi heilsugæslustöðvarnar 
einhverja læknatíma fyrir sjúklinga 
sem ekki geti beðið, og taka verði 
það með í reikninginn.

„Auðvitað vildi maður helst að 
biðtíminn væri sem stystur,“ segir 
Lúðvík. Hann segir það alltaf 

vandamál þegar biðtíminn sé lang-
ur að nýting tímanna sé verri, enda 
gleymi fólk að mæta, eða því batni 
og gleymi að afpanta tímann.

„Það er grundvallarvandi hjá 
okkur að það eru of fáir læknar 
til að sinna heimilislækningum á 
höfuðborgarsvæðinu,“ segir Lúð-
vík. Sú staðreynd sé þekkt að hlut-
fallslega færri læknar séhæfi sig í 
heimilislækningum hér á landi en á 
nágrannalöndunum.

 brjann@frettabladid.is

Allt að 2 vikna bið 
eftir heimilislækni
Bið eftir tíma hjá lækni er afar misjöfn milli heilsugæslustöðva á höfuðborgar-
svæðinu samkvæmt könnun Fréttablaðsins. Heimilislæknar eru of fáir en ófull-
nægjandi er að biðtíminn skuli geta verið tvær vikur segir lækningarforstjóri. 

Misjafn biðtími
Heilsugæslustöð Biðtími*
Hlíðum 10 dagar
Miðbæ 9 dagar
Grafarvogi og Mjódd 7 dagar
Árbæ og Sólvangi 4 dagar
Efra-Breiðholti og Hvammi 3 dagar
Lágmúla 2 dagar
Efstaleiti, Glæsibæ og Mosfellsbæ 1 dagur
Firði, Garðabæ, Hamraborg 
og Seltjarnarnesi Engin bið

*Biðtími mældur í virkum dögum 
frá því að tími er pantaður.

Heimild: Könnun Fréttablaðsins 
13. ágúst 2010.

BIÐTÍMI Íbúar í sumum hverfum í Reykjavík þurfa að bíða lengi eftir tímum hjá 
heimilislæknum á meðan íbúar annarra hverfa, sem og í nágrannasveitarfélögum 
höfuðborgarinnar, geta fengið tíma fyrr. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Síðdegisvakt á heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu opnar á nýjan 
leik í dag á þeim stöðvum þar sem vaktinni var lokað í sumar, og full þjón-
usta tekur nú við á þeim stöðvum þar sem þjónusta var skert, segir Lúðvík 
Ólafsson, lækningaforstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

Lúðvík segir að nú standi til að kanna áhrifin af sumarlokunum og skerð-
ingu á þjónustu. Niðurstöðu úr þeirri könnun er að vænta í haust.

Síðdegisvaktin opnar eftir sumarlokanir

Stefán, ertu fullur af áhyggj-
um? 

„Já, ég er blindfullur af áhyggjum.“ 

Stefán Guðjónsson, rekstrarstjóri veit-
ingahússins Einars Ben og framkvæmda-
stjóri vefsíðunnar www.smakkarinn.
is, segir rök stjórnvalda fyrir hækkandi 
áfengisgjöldum út í hött. Sorglegt sé að 
sjá hvaða áhrif þau hafi á vínmenningu 
landsins, sem sé í dag á sama stað og 
hún var fyrir átján árum. 

LÖGREGLUMÁL Ulrike Kimpfler, 46 
ára þýsk kona búsett í Borgarnesi, 
fannst látin á laugardagskvöldið. 
Menn frá björgunarsveitinni Brák 
fundu lík hennar í fjöru í Belgs-
holtsnesi, um tíu kílómetra frá 
Borgarnesi, eftir að lögregla hafði 
ákveðið að stækka leitarsvæðið 
seinni partinn á laugardaginn.

Ulrike hafði verið saknað frá því 
á mánudag, en hún fór gangandi 
af heimili sínu og skildi farsíma 
sinn eftir. Um 150 björgunarsveit-
armenn tóku þátt í leitinni, þegar 
mest var. 

Ulrike skilur eftir sig sambýlis-
mann og uppkominn son. - hhs

Þýska konan sem leitað var:

Fannst látin

UMHVERFISMÁL Flugvél Landhelgis-
gæslunnar, TF-SIF, kom hingað 
til lands í gærkvöldi, en vélin 
hefur nú stutta viðdvöl hér á 
landi eftir mánaðar langt verkefni 
við mengunareftirlit á Mexíkó-
flóa á vegum Bandarísku strand-
gæslunnar og BP-olíufélagsins. 

Vélin fer áfram ásamt áhöfn til 
Dakar í Senegal um næstu helgi. 
Þar mun hún sinna ýmiskonar 
eftirliti fyrir landamærastofnun 
Evrópusambandsins, sem tekur 
vélina á leigu. 

Hrafnhildur Stefánsdóttir, 
upplýsingafulltrúi Landhelgis-
gæslunnar, segir að TF-SIF sé 
væntanleg aftur hingað til lands 
snemma í október. Um svipað 
leyti komi varðskipið Ægir aftur 
hingað til lands, en skipið hefur 
verið leigt út til eftirlits á Mið-
jarðarhafi undanfarið.  - bj

Flugvél gæslunnar til Senegal:

Kemur til lands-
ins í október

LENTIR Fjölskyldur áhafnarmeðlima tóku 
vel á móti þeim við komuna til landsins. 
Sigurjón Sigurgeirson flugvirki fékk 
dætur sínar, Birtu Ósk og Tinnu Karen, í 
fangið eftir lendinguna. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

BANDARÍKIN, AP Átta áhorfendur létust og tólf til 
viðbótar slösuðust þegar kappakstursbíll fór út af 
braut og hentist inn í hóp áhorfenda í eyðimerkur-
kappakstri í Kaliforníu í Bandaríkjunum á laugar-
dagskvöld.

„Það var ryk alls staðar, fólk öskrandi og hlaup-
andi,“ segir David Conklin ljósmyndari sem var á 
vettvangi þegar slysið varð.

„Þegar ég kom á vettvang sá ég að nokkrar 
manneskjur voru fastar undir bílnum. Það voru 
lík alls staðar,“ segir Conklin. „Ég sá konu með 
blæðandi höfuðsár sem lá í blóðpolli. Einhver 
annar var kraminn undir bílnum.

Ökumann bílsins sakaði ekki, en hann þurfti að 
forða sér á hlaupum þegar reiðir áhorfendur fóru 
að grýta steinum í hann eftir að hann komst út úr 
bílnum.

Tugir þúsunda fylgjast með þessum kappakstri 
sem fram fer í Mojave-eyðimörkinni í Kaliforníu 
ár hvert. Engar girðingar skilja að gríðarlega öfl-
uga torfærubíla sem keppa í kappakstrinum og 
áhorfendaskarann, þrátt fyrir að ekki sé ekið á 
vegum og bílarnir stökkvi oft langar vegalengdir 

í brautinni. Áhorfendurnir sem létust og slösuðust 
voru flestir aðeins nokkra metra frá akstursleið-
inni.  - bj

Í það minnsta átta látnir og tólf slasaðir þegar kappakstursbíll valt yfir áhorfendur:

Ökumaðurinn forðaði sér á hlaupum

VALT Bíllinn sem hentist út í áhorfendaskarann valt yfir 
áhorfendurna. Honum var velt aftur á réttan kjöl til að ná fólki 
undan honum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Þjóðarsorg í Kína
Þjóðlíf í Kína lamaðist um stund í gær 
þegar efnt var til minningarathafnar 
um 1.200 fórnarlömb aurskriðanna í 
Kína í síðustu viku. Enn er nærri 500 
manns að auki saknað.

KÍNA

PAKISTAN, AP Framkvæmdastjóri 
Sameinuðu þjóðanna segist aldrei 
hafa orðið vitni að neinu í líkingu 
við hörmungarnar í kjölfar flóð-
anna í Pakistan. Hann segir að 
þjóðir heims verði að bregðast 
hratt við og veita Pakistönum alla 
þá aðstoð sem hugsast geti.

„Þetta hefur verið afar erfiður 
dagur fyrir mig,“ sagði Ban Ki-
moon, framkvæmdastjóri SÞ, við 
fréttamenn í Pakistan í gær eftir að 
hafa flogið yfir flóðasvæðin. „Ég 
mun aldrei gleyma þeirri eyðilegg-
ingu og þeim hörmungum sem ég 
varð vitni að í dag. Ég hef í gegnum 

tíðina séð afleiðingar margra nátt-
úruhamfara um allan heim, en ekk-
ert í líkingu við þetta.“

Ban heimsótti meðal annars 
Búrma eftir að fellibylur lagði 
landið í rúst í maí 2008, og fór til 
Sichuan-héraðs í Kína nokkrum 
dögum eftir jarðskjálftann í mars 
2008.

Ban hvatti í gær alþjóðasam-
félagið til að flýta neyðaraðstoð 
eins og kostur er. Talið er að um 
20 milljónir hafi misst heimili sín í 
flóðunum, en um 170 milljónir búa 
í Pakistan. Flóðin byrjuðu fyrir um 
tveimur vikum og hafa náð til um 
fjórðungs landsins, aðallega í land-
búnaðarhéröðum í miðju landsins. 
 - bj

Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir ástandið í Pakistan hræðilegt:

Þjóðir heims bregðist hratt við

AÐSTOÐ Neyðarbirgðum var dreift 
meðal íbúa í Muzaffargarh í Mið-Pakist-
an í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÍTALÍA, AP Lögreglan á Sikiley 
telur sig hafa höggvið að rótum 
fjármálafyrirtækis sem er tengt 
mafíustarfsemi á svæðinu. 

Lögreglan lagði hald á 800 
milljónir evra eða 123 milljarða 
íslenskra króna í formi fast-
eigna og fyrirtækja, þar á meðal 
læknastöð fyrir krabbameins-
sjúka og fótboltalið í Sikiley. 
Eigandi fjármálafyrirtækisins 
er Michele Aiello en hann var 
dæmdur í 15 og hálfs árs fangelsi 
fyrir tengsl við mafíuna, spill-
ingu og fjársvik. 

Lögreglan á Sikiley stendur í 
stórræðum þessa dagana eftir 
að saksóknarar heimtuðu að 
hún legði hald á eignir maf-
íunnar í kjölfar handtakna á 
mafíuforingjum.  - áp

Höggvið að rótum mafíunnar:

Hald var lagt á 
tugi milljarða

JAPAN, AP Hvorki Naoto Kan for-
sætisráðherra né neinn ráðherra 
í ríkisstjórn hans lagði leið sína 
að minnismerki um japansk-
ar stríðshetj-
ur í gær, þegar 
þess var minnst 
að 65 ár eru 
liðin frá lokum 
seinni heims-
styrjaldarinnar.

Þetta er frá-
hvarf frá langri 
hefð japanskra 
ráðamanna, 
sem hafa jafnan heimsótt minn-
ismerkið í Tókíó á þessum degi 
þrátt fyrir harða gagnrýni, enda 
er meðal annars verið að heiðra 
stríðsglæpamenn á borð við 
Hideki Tojo, fyrrverandi forsæt-
isráðherra sem var tekinn af lífi 
1948.

Þess í stað baðst Kan afsökunar 
á þeim þjáningum sem styrjöldin 
olli. - gb

Stríðsloka minnst í Japan:

Baðst afsökun-
ar á þjáningum

NAOTO KAN
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ELDSVOÐI Allt tiltækt lið slökkvi-
liðs höfuðborgarsvæðisins var 
sent að húsnæði Byko í Kauptúni 
í Garðabæ aðfaranótt sunnudags. 
Tilkynning um eld í húsinu barst 
skömmu fyrir klukkan fjögur. 
Ekki var mikinn eld að ræða en 
svo virðist sem kviknað hafi í 
kaffivél í mötuneyti starfsmanna. 

Vel gekk að slökkva eldinn, en 
talsverður reykur barst um hús-
næðið, meðal annars í verslun-
ina. Ekki leit út fyrir að miklar 
skemmdar hefðu orðið á innan-
stokksmunum og húsnæðinu. 

Allt tiltækt slökkvilið á staðinn:

Eldur í Byko

Í BYKO Eldur kom upp í Byko í Kauptúni 
í Garðabæ aðfaranótt sunnudagsins. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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24°
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16°
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22°

19°

16°

20°Á MORGUN 
Norðlægar áttir, 

víða 3-8 m/s.

MIÐVIKUDAGUR
Strekkingur V-til, 

annars hægari.
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BREYTINGAR   Í 
dag má búast við 
skúrum víðast hvar 
en það léttir heldur 
til með deginum, 
síst SV-til. Síðan 
mun sunnanáttin 
víkja fyrir norðlæg-
um áttum. Þá léttir 
heldur til sunnan-
lands en þykkn-
ar upp og kólnar 
heldur á norðan-
verðu landinu. 

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

LÖGREGLUMÁL Maður var bitinn 
til blóðs á veitingastaðnum í 
Kántrý bæ um helgina og var 
fluttur á sjúkrahúsið á Blönduósi 
til aðhlynningar. Þetta var eitt af 
þeim málum sem komu upp á Kán-
trýhátíð á Skagaströnd um helgina, 
þar sem nokkuð var um pústra 
manna á milli, samkvæmt upplýs-
ingum frá lögreglunni á Blönduósi.

Fullt var á tjaldstæðinu á Skaga-
strönd og mikið um að vera. Í gær-
morgun voru allir bílar á leið úr 
bænum stöðvaðir og réttindi og 
ástand ökumanna yfirfarið. Nokkr-
ir réttindalausir voru teknir, eng-
inn fyrir ölvun en sumir reyndust 
rétt undir áfengismörkum og voru 
látnir bíða með að leggja af stað. 

 - hhs

Kántrýhátíð á Skagaströnd:

Hátíðargestur 
bitinn til blóðs

HEILBRIGÐISMÁL Álfheiður Ingadóttir 
heilbrigðisráðherra hefur sett af 
stjórn Sjúkratrygginga Íslands og 
skipað stofnuninni nýja stjórn sem 
alfarið er skipuð nýju fólki. Frá-
farandi stjórnarformaður segir 
ráðherra tortrygginn í garð stofn-
unarinnar, en ráðherra segist vilja 
færa hana nær ráðuneytinu.

„Ég held að meginástæðan sé 
almenn óánægja [heilbrigðisráð-
herra] með þessa stofnun, og tor-
tryggni í garð stofnunarinnar, eins 
og fram kom í vor þegar hún ætl-
aði að veita forstjóranum áminn-
ingu,“ segir Benedikt Jóhannes-
son, fyrrverandi stjórnarformaður 
stofnunarinnar.

Spurður hvort þetta geti leitt til 
þess að forstjóranum verði vikið 
til hliðar segir Benedikt svo ekki 
vera. „En ég held að þetta sé ekki 
gert af neinum hlýhug í garð for-
stjórans.“

Stjórnin sem nú hefur verið sett 
af var skipuð snemma árs 2008 til 
að undirbúa stofnun Sjúkratrygg-
inga Íslands, sem voru stofnaðar 
formlega haustið 2008. Stjórnar-
mönnum var tilkynnt það bréflega 
um mánaðamótin að til stæði að 
skipa nýja stjórn. Ný stjórn með 
nýju fólki tók formlega við í gær.

Benedikt segir að ekki hafi 
verið ágreiningur milli stjórnar-
innar og heilbrigðisráðherra. Það 
hafi þó verið ljóst að ráðherra hafi 
ekki verið sáttur við allar þeirra 
hugmyndir. Sjúkratryggingum 
Íslands var gert að spara verulega 
í kostnaði við þjónustu sérfræði-
lækna. Benedikt segir að stjórnin 
hafi lagt til að kostnaðarþátttaka 
sjúklinga, annarra en þeirra sem 
þurfi mikið að nota þjónustuna, 

yrði aukin. Það hafi ráðherra ekki 
sætt sig við.

Álfheiður segir að stjórnin hafi 
verið skipuð til að undirbúa stofn-
un Sjúkratrygginga Íslands, áður 
en lög um stofnunina hafi verið 
sett. „Í þeim lögum eru ákvæði um 
skipan stjórnar, og það var talið 
eðlilegt að ganga frá því þannig 
að skipa stofnuninni stjórn í sam-
ræmi við lögin,“ segir Álfheiður.

Dagný Brynjólfsdóttir, nýr 
stjórnarformaður stofnunarinn-
ar, er deildarstjóri í heilbrigð-
isráðuneytinu. Álfheiður segir 
það heppilegt, enda hafi hún með 
stjórnarskiptunum viljað tengja 
stofnunina betur við ráðuneytið.

Spurð hvers vegna enginn af 
þeim sem sæti áttu í undirbún-
ingsstjórninni hafi verið beðinn 
um að sitja áfram segir Álfheið-
ur að þar hafi verið um „eðlilega 
endurnýjun“ að ræða. Enginn 
trúnaðarbrestur eða ágreiningur 
hafi verið milli hennar og stjórn-
arinnar.

Upp kom deilumál síðasta 
vor þar sem Álfheiður ætlaði að 
áminna Steingrím Ara Arason, 
forstjóra Sjúkratrygginga Íslands, 
en hætti við eftir að málið komst í 
hámæli. Álfheiður þvertekur fyrir 
að stjórnarskiptin tengist því máli, 
enda sé því löngu lokið.

 brjann@frettabladid.is

Heilbrigðisráðherra setur 
stjórn Sjúkratrygginga af
Öllum stjórnarmönnum í Sjúkratryggingum Íslands var skipt út í gær. Ráðherra virðist tortrygginn í garð 
stofnunarinnar segir fyrrum stjórnarformaður. Stofnunin færð nær ráðuneytinu segir heilbrigðisráðherra.

SKORIÐ Heilbrigðisráðherra mun ekki hafa verið sáttur við tillögu stjórnar Sjúkra-
trygginga Íslands um niðurskurð á kostnaði við sérfræðilækningar.

Sjúkratryggingar Íslands eru nýleg stofnun, sett á laggirnar með lögum þann 
1. október 2008. Stofnuninni er ætlað að annast framkvæmd sjúkratrygg-
inga og semja um og greiða fyrir heilbrigðisþjónustu sem veitt er sam-
kvæmt lögum og samningum. 

Þá á stofnunin að hafa eftirlit með gæðum og árangri starfsemi þeirra 
sem veita heilbrigðisþjónustu. Upphaflega stóð til að allt það fé sem ríkið 
veitir til heilbrigðisþjónustu færi í gegnum stofnunina, en svo virðist sem 
fallið hafi verið frá því.

Stofnunin semur um heilbrigðisþjónustu

BANDARÍKIN, AP Yfirlýsingar Bar-
acks Obama Bandaríkjaforseta, um 
að hann hafi hreint ekkert að athuga 
við það að múslimar reisi sér mosku 
rétt hjá „Ground zero“, staðnum þar 
sem Tvíburaturnarnir í New York 
stóðu, hafa vakið hörð viðbrögð 
sumra hægrimanna í Bandaríkj-
unum.

Þannig sagði John Comryn, öld-
ungadeildarþingmaður Repúblik-
anaflokksins, að Obama væri úr 
tengslum við almenning í Banda-
ríkjunum. Kjósendur muni síðan 
kveða upp dóm sinn í næstu þing-
kosningum, sem verða haldnar í 

nóvember. „Við þurfum öll að við-
urkenna og virða þá viðkvæmni 
sem tengist uppbyggingunni á neðri 
hluta Manhattan,“ segði Obama 
í ræðu um þetta deilumál nú um 
helgina; „Ground zero er vissulega 
helgur staður.“

Á hinn bóginn trúi hann því, „sem 
borgari og sem forseti,“ að í Banda-
ríkjunum hafi múslimar sama rétt 
og aðrir til að stunda trú sína. „Og 
það felur í sér rétt til að byggja 
bænahús og félagsmiðstöð á einka-
lóð á neðri hluta Manhattan, í sam-
ræmi við lög og reglur staðarins.“ 
 - gb

Afstaða Bandaríkjaforseta til nýrrar mosku í New York vekur viðbrögð:

Sagður úr tengslum við fólk

BARACK OBAMA Bandaríkjaforseti segir 
múslima hafa sama rétt og aðra.

NORDICPHOTOS/AFP

PORTÚGAL, AP 600 slökkviliðsmenn 
börðust í gær við að minnsta 
kosti 26 skógarelda sem geisa á 
þremur mismunandi landsvæð-
um í Portgal. Eldarnir dreifðu 
sér hratt vegna vinda á svæðinu 
að sögn yfirvalda. Landsvæðin 
þar sem mestir eldar geisa eru 
í suðvesturhluta landsins, við 
spænsku landamærin og við þjóð-
garðinn Serra da Estrela. 

Skógareldar eru algengir í 
Portúgal á sumrin. Í ár eru um 
10.000 slökkviliðsmenn og 56 
flugvélar eru á bakvakt.  -áp

Skógareldar í Portúgal:

600 slökkviliðs-
menn á vakt

Ég held að þetta sé 
ekki gert af neinum 

hlýhug í garð forstjórans.

BENEDIKT JÓHANNESSON
FYRRVERANDI STJÓRNARFORMAÐUR 

SJÚKRATRYGGINGA ÍSLANDS
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HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Japanskt jen 
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PIXMA prentarar eru frábærir til að prenta út 
ljósmyndir í hámarks gæðum. PIXMA henta 
einnig vel fyrir skólann og skrifstofuna til að 
prenta út ritgerðir, skýrslur o.s.frv. 

Með PIXMA getur þú líka ljósritað og skannað, 
jafnvel sent fax, og verið með hann þráðlausan
(Wi-Fi) þannig að fleiri en þú, hvort sem er á
heimilinu eða skrifstofunni, geta haft að aðgang
að þínum PIXMA fjölnota prentara.

Nánari upplýsingar á www.canon.nyherji.is
Vertu aðdáandi Canon á Íslandi á Facebook

Prentaðu út ritgerðir 
fyrir skólann.
Prentaðu út ljósmyndir 
fyrir heimilið.

PIXMA iP2700
• Hágæða ljósmyndaprentun og 

framúrskarandi skjalaprentun. 
• Canon FINE tæknin með 2 píkólítra 
   smádropum.
• Allt að 4800x1200dpi prentupplausn.
• Sniðugir eiginleikar og hugbúnaður.
• Fallegar myndir sem endast lengi.
• Flott hönnun - Tekur lítið pláss.

Tilboðsverð aðeins 8.900 kr.

PIXMA iP3600
• Framúrskarandi hágæða útprentanir.
• Sérstakt svart blek fyrir myndir.
• Canon FINE tæknin með 1píkólítra 

smádropum.
• 9600x2400dpi prentupplausn.
• Single Ink fimm lita blekhylkjakerfi eykur 

gæði og lágmarkar blekeyðslu.
• Myndir endast í allt að 300 ár með 
 Canon bleki & pappír.
• Tveir pappírsbakkar, PictBridge tengi.
• Notendavænn hugbúnaður fylgir með.

Tilboðsverð aðeins 13.900 kr.

PIXMA MP550
• Prentaðu, ljósritaðu & skannaðu.
• Canon FINE tæknin með 1 píkólítra 

smádropum.
• 9600x2400dpi prentupplausn.
• Single Ink fimm lita blekhylkjakerfi eykur 

gæði og lágmarkar blekeyðslu.
• Skoðaðu myndir á skörpum 5.0 cm lita 
 TFT skjá.
• Notendavænn hugbúnaður fylgir með.
• Skannaðu með 2400dpi skanna.

Tilboðsverð aðeins 19.900 kr.

you can

Viðurkenndir Canon söluaðilar um land allt 
Reykjavík Sense Center, Kringlunni - Verslun Nýherja, Borgartúni 37 - Tölvutek, Borgartúni 31 - ELKO Lindum & Skeifunni - Beco, Langholtsvegi 84 - Myndval, Mjódd  / Akureyri Pedromyndir - A4 - 
Tölvutek / Húsavík Bókaverslun Þórarins / Ísafjörður Bókahornið - Penninn / Sauðárkrókur Tengill - Kaupfélag Skagfirðinga / Blönduós Kjalfell / Hvammstangi Ráðbarður / Grundarfjörður
Hrannarbúðin / Stykkishólmur Skipavík / Borgarnes Omnis / Akranes Omnis / Reykjanesbær Omnis / Selfoss TRS / Höfn í Hornafirði Martölvan / Neskaupstaður Tónspil / Egilsstaðir Myndsmiðjan 
/ Vestmannaeyjar Geisli - Tölvun / Netverslun Nýherja, www.netverslun.is

PIXMA MP560
• Prentaðu, ljósritaðu & skannaðu.
• Vertu þráðlaus - Wi-Fi.
• Canon FINE tæknin með 1píkólítra 

smádropum.
• 9600x2400dpi prentupplausn.
• Single Ink fimm lita blekhylkjakerfi 

eykur gæði og lágmarkar blekeyðslu.
• Skoðaðu myndir á skörpum 5.0 cm lita 
 TFT skjá.
• Notendavænn hugbúnaður fylgir með.
• Skannaðu með 2400dpi skanna.

Tilboðsverð aðeins 29.900 kr.

PIXMA MX340   
• Fjögur tæki í einu & Wi-Fi.
 Tilvalinn á skrifstofuna.  
• Hraðvirkt fax - 33.6kbps Super G3.  
• Hægt að vista föx á USB lykil.   
• 30 blaða frumritamatari (ADF).   
• Canon FINE tæknin með 2 píkólítra 

smádropum.
• Allt að 4800x1200dpi prentupplausn.  
• Notendavænn hugbúnaður fylgir með.

Tilboðsverð aðeins 19.900 kr.
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Sparisjóðabanki Íslands hf.
Fundur með kröfuhöfum og framhald greiðslustöðvunar.

Með úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur 23. mars 2009 var Sparisjóðabanka 
Íslands hf. kt. 681086-1379, Rauðarárstíg 27, Reykjavík, veitt heimild til greiðs-
lustöðvunar, sem hefur verið framlengd til 15. september 2010.  Héraðsdó-
mur Reykjavíkur skipaði bankanum slitastjórn þann 19. maí 2009 sem hefur 
meðal annars með höndum meðferð krafna hendur bankanum meðan 
greiðslustöðvun og slitameðferð stendur. 

Frestdagur er 15. desember 2008 en upphafsdagur kröfumeðferðar miðast 
við 22. apríl 2009. 

Með innköllun er birtist fyrst í Lögbirtingablaði þann 3. júní 2009 var skorað 
á alla þá sem telja til hvers kyns skulda eða annarra réttinda á hendur 
Sparisjóðabanka Íslands hf. eða eigna í umráðum bankans að lýsa kröfum 
sínum skrifl ega fyrir slitastjórn bankans.  Kröfulýsingarfrestur rann út þann 3. 
nóvember 2009.   

Framhalds-kröfuhafafundur verður haldinn í fundarsal Sparisjóðabanka 
Íslands hf. að Rauðarárstíg 27, 2. hæð, Reykjavík, þriðjudaginn 7. septem-
ber 2010 kl. 10.00.   Rétt til setu á fundinum eiga þeir sem lýst hafa kröfu á 
hendur bankanum. 

Á fundinum verður fjallað um skrá yfi r lýstar kröfur og afstöðu slitastjórnar.  
Uppfærð skrá um lýstar kröfur verður aðgengileg þeim sem lýst hafa kröfum á 
hendur bankanum að minnsta kosti viku fyrir framangreindan fund.

Á fundinum verður einnig kynnt eigna – og skuldastaða bankans og leitað 
afstöðu kröfuhafa til áframhaldandi greiðslustöðvunar sbr. 18. gr. laga nr. 
19/1991.  Þinghald um heimild Sparisjóðabanka Íslands hf. til áframhaldandi 
greiðslustöðvunar verður háð í Dómhúsinu við Lækjartorg, Reykjavík, mið-
vikudaginn 15. september 2010 kl. 13.30.

Nánari upplýsingar er að fi nna á heimasíðu bankans, www.sparisjoda-
bankinn.is 

Reykjavík 11. ágúst 2010 

Fyrir hönd slitastjórnar og skilanefndar Sparisjóðabanka Íslands hf. 

Tómas Jónsson hrl. 
aðstoðarmaður í greiðslustöðvun Sparisjóðabanka Íslands hf.

þriðjudaginn 17. ágúst

HAÍTÍ, AP Bandaríska rannsókn-
arstofnunin RAND dregur upp 
ófagra mynd af ástandinu á Haítí, 
rúmu hálfu ári eftir að jarðskjálft-
inn mikli reið þar yfir.

Í nýútkominni skýrslu stofnunar-
innar segir að þótt neyðarhjálp hafi 
borist óvenju skjótt hafi uppbygg-
ingarstarf í kjölfar jarðskjálftans 
gengið afar hægt fyrir sig. Meðal 
annars hafi lítið miðað í hreins-
unarstarfi og margar mikilvægar 
ákvarðanir hafi beðið alltof lengi.

Í skýrslunni er farið yfir alvarleg-
ar brotalamir í samfélaginu á Haítí, 
sem margar hverjar voru til staðar 

löngu fyrir jarðskjálftann. Þar á 
meðal er talað um óhæfa starfs-
menn hins opinbera, almennt virð-
ingarleysi fyrir lögunum, hryllileg 
fangelsi, vanhæfa lögreglu og erfitt 
viðskiptaumhverfi.

Áður hefur meðal annars utan-
ríkismálanefnd Bandaríkjaþings 
sagt Rene Preval, forseta Haítí, 
vera afkastalítinn leiðtoga sem hafi 
tafið fyrir uppbyggingu samfélags-
ins í kjölfar jarðskjálftans. 

„Preval vill vel, en hann er 
óákveðinn að eðlisfari,“ segir James 
Dobbins frá RAND. „Við erum að 
horfa upp á afleiðingar þess.“ - gb

Uppbygging eftir jarðskjálftann í Haítí hefur gengið afar hægt fyrir sig:

Vanhæfum forseta kennt um

Styður þú kröfur sjúkraflutn-
inga- og slökkviliðsmanna í 
kjaradeilu þeirra?
JÁ 72,7%
NEI 27,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á Gylfi Magnússon að segja af 
sér sem efnahags- og viðskipta-
ráðherra?

Segðu þína skoðun á visir.is

ÓSÁTTIR ÍBÚAR Á fimmtudaginn efndi 
hópur íbúa til mótmæla fyrir utan for-
setahöllina í Port-au-Prince. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

PERSÓNUVERND Heimilt er að fylgjast með akstri og 
staðsetningu bíla verslunarinnar Würth með ökurit-
um svo framarlega sem það er bara gert á vinnu-
tíma, samkvæmt úrskurði Persónuverndar. 

Starfsmaður hjá Würth kvartaði yfir notkun öku-
rita í bílum fyrirtækisins, en með þeim má meðal 
annars sjá hvar bílarnir eru staðsettir hvenær sem 
er sólarhringsins. Starfsmaðurinn taldi slíka vökt-
un óeðlilega, enda starfsmönnum sem hafa bíla til 
afnota heimilt að fara heim á bílunum og hafa þá til 
einkanota utan vinnutíma.

Í rökstuðningi Würth kemur fram að fyrirtækið 
vilji eingöngu fylgjast með notkun bílanna á vinnu-
tíma, í þeim tilgangi að ná fram hagræðingu. Það 
megi gera með því að sjá hvernig bílarnir séu notað-
ir, og út frá því skipuleggja ferðir milli fyrirtækja 
sem starfsmenn þurfi að heimsækja.

Persónuvernd taldi Würth hafa sýnt fram á að til-
gangurinn með notkun ökuritanna væri málefna-
legur og bryti ekki gegn frelsi starfsmannanna, 
enda nái vöktun eingöngu til þess tíma sem starfs-
mennirnir séu í vinnunni.  - bj

Persónuvernd amast ekki við því að ökuritar séu í bílum verslunarinnar Würth:

Mega fylgjast með akstrinum

VERSLUN Ökuritar sem settir hafa verið í bíla verslunarinnar 
Würth brjóta ekki gegn hagsmunum starfsmannanna að mati 
Persónuverndar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

RÚSSLAND, AP Eiturgufur sem 
fylgt hafa skógareldunum í 
Rússlandi undanfarið blossuðu 
aftur upp í Moskvu í gær. Loft-
ið í borginni er talið vera eitrað 
vegna mikils kolsýrings í loftinu 
sem mældist í gær fimm sinnum 
hærri en viðmiðunarmörk eru. 

Skógareldarnir í Rússlandi 
hafa valdið miklu tjóni. Upp-
skera bænda í mið- og vestur-
hluta landsins hefur eyðilagst, 50 
hafa látið lífið og yfir 2.000 heim-
ili skemmst. Sumarið 2010 er það 
heitasta í Rússlandi í 130 ár.  - áp

Skógareldar í Rússlandi:

Eiturgufur 
blossa upp

STJÓRNMÁL „Frá mínum bæjardyr-
um séð skiptir mestu að fá svör 
við því hvaða upplýsingar lágu 
fyrir þegar gengið var frá upp-
skiptingu gömlu ríkisbankanna. 
Hvernig menn voru undirbúnir 
þar,“ segir Magnús Orri Schram, 
þingmaður Samfylkingar og 
varaformaður viðskiptanefndar 

Alþingis.
Þingflokk-

ur Samfylk-
ingarinnar fær 
Gylfa Magnús-
son, efnahags- 
og viðskipta-
ráðherra, á sinn 
fund í dag til að 
fara yfir óviss-
una um lögmæti 
gengistryggðra 
lána og svör 
hans við fyrir-
spurn um þau á 
þingi síðastlið-
ið sumar, sem 
hávær umræða 
hefur verið um 
í þjóðfélaginu 
síðustu daga.

A ð  m a t i 
Magnúsar Orra 
hefur  Gylfi 

útskýrt nægilega sína hlið máls-
ins og beðist afsökunar á óskýr-
leika. „Ef menn biðjast afsökun-
ar, þá skilur maður það. Þetta 
stendur hins vegar eftir og er 
stóra málið núna,“ segir Magn-
ús, og vísar þar til samninga um 
kaup ríkisins á eignarhlut í við-
skiptabönkunum þremur, sem 
urðu til þess að ríkið eignaðist í 
lok síðasta árs 81 prósent í Lands-
banka, 13 prósent í Arion banka 
og fimm prósent í Íslandsbanka.

„Það var vitað að um lögmæti 
þessara lána var deilt, og þessi 
óvissa hefði átt að endurspeglast 
í samningnum. Þetta getur skipt 
okkur verulegu máli, sérstak-
lega hvað varðar Landsbankann,“ 
segir Magnús Orri.

Það var Steingrímur J. Sigfús-
son fjármálaráðherra sem stjórn-
aði samningaviðræðum um upp-
gjör bankanna. Hann segir 
algerlega ótímabært að vera með 
vangaveltur um áhrif óvissu um 
lánasöfn bankanna á samningana 
við ríkið: „Það verða einhverjir 
aðrir spraðabassar að æfa sig í 
því. Þarna eru miklir hagsmunir 
í húfi.“

Steingrímur segir að niður-
staða samninganna verði bara 

að fá að tala sínu máli. „Hún var 
að mínu mati ríkinu hagstæð og 
þýddi að ríkið batt í þetta miklu 
minna fé en upphaflega stóð til. Í 
öðru lagi held ég að aðferðin sem 
notuð var sanni gildi sitt í þessu, 
að það er slegið hring utan um 
ákveðna óvissu í eignamatinu 
eins og í tilviki Landsbankans. Í 
þriðja lagi er of snemmt að segja 
nákvæmlega til um það hvort og 
í hve miklum mæli þetta hefur 
áhrif vegna þess að við erum 
ekki komin með endanlega nið-
urstöðu dómstóla um það hvern-
ig með þessi lán verði farið, og 
við erum heldur ekki komin með 
endanlega niðurstöðu í því hversu 
víðtækt umfangið verður.“

 gudsteinn@frettabladid.is

Krefja Gylfa frekari 
svara um lánamálin
Óvissa um lögmæti lánanna hefði átt að endurspeglast í samningi um kaup 
ríkisins á Landsbankanum, segir þingmaður Samfylkingar. Ótímabærar vanga-
veltur, segir fjármálaráðherra: „Það verða aðrir spraðabassar að æfa sig í því.“

GYLFI MAGNÚSSON Situr fyrir svörum á fundi þingflokks Samfylkingar í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

MAGNÚS ORRI 
SCHRAM

KJÖRKASSINN
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KING KOIL HEILSURÚM

(Queen Size 153x203)

Fullt verð 159.451 kr.

NÚ 95.671 kr.
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ERGOMOTION
með þrýstijöfnunar-

dýnum (2x97x203)

FRÁ 352.589 kr.
• Ergomotion er einn öflugasti og 

sterkasti stillanlegi botninn sem er 
fáanlegur í dag.

• Botninn er inndraganlegur á sleða 
svo hægt er að nýta ljósið

 á náttborðinu.

• Lyftigetan er gífurleg þar sem í 
botninum eru 2 mótorar. Einn fyrir 
höfuðgafl og annar fyrir fótgafl.

• Öll tannhjól og liðamót eru úr 
hágæða næloni svo ekkert ískur og 
óþarfi að smyrja.

• Hljóðlátt og öflugt.

• 3 mm. tvíhert stálgrind undir öllum 
botninum.

• Fáanleg með öflugu nuddi, þremur 
mismunandi hraðastillingum og 
tímarofa.

• 20 ára ábyrgð á mótor og grind.

• Þráðlaus fjarstýring með útvarps-
sendi svo ekki þarf að beina 
fjarstýringunni á móttakara.

• Rúmið fært niður í flata stöðu með 
einum takka.

• Þyngdarleysistakkinn (Zero G) færir 
rúmið í þyngdarleysisstöðuna. 
Njóttu þægindanna og upplifðu 
þyngdarleysistilfinninguna. Staðan 
hjálpar blóðrásinni og minnkar 
pressu á mjóbak og axlir.

• 4 gerðir af dýnum með mismunandi 
uppbyggingu. Þrýstijöfnunardýnur, 
Latextdýnur o.s.frv.
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A4 Bréfsefni

með 25% afslætti 23.033kr
500stk. 30.710kr

25
afsláttur

í ágúst

Verð er gefið upp án vsk. og aksturs. Verð getur breyst án fyrirvara. Rétt verð má sjá á  
www.oddi.is. Allir uppgefnir vinnslutímar miðast við samþykki lokaprófarkar og afhendingu vöru  
inn á afgreiðslulager Odda. Vinnslutímar geta tekið breytingum. Birt með fyrirvara um prentvillur.  
Afsláttur gildir ekki með öðrum tilboðum.

BANDARÍKIN, AP Bandarísk hjúkr-
unarkona, Sandy Wilson, vaknaði 
vorið 2005 fárveik á sjúkrahúsi 
í Baltimore sem hún hafði áður 
starfað á. Hún hafði smitast af 
sjaldgæfri sýkingu, sem hreinlega 
át upp líffærin í kviðarholi hennar 
hvert af öðru.

„Þegar ég leit niður á magann 
sá ég að skinnnið var nánast allt 
horfið og ég gat séð í innyflin,“ 
sagði hún síðar. „Ég man eftir að 
hafa hugsað með mér: Það er engin 
leið að ég geti lifað svona. Þetta er 
dauðadómur.“

Wilson, sem þá var 34 ára, hafði 
nýlega fætt á sjúkrahúsinu barn, 
sem tekið var með keisaraskurði. 
Strax eftir fæðinguna þurfti að 
gefa móðurinni blóð, en hún náði 
sér aldrei almennilega.

Að lokum var hún lögð inn á 
gjörgæslu og næstu árin þurftu 
læknar hvað eftir annað að gera á 
henni stórar aðgerðir. Bakteríurn-
ar réðust á milta, gallblöðru, botn-
langa, hluta magans og að lokum 
alla þarmana.

„Ég get ekki sagt hve oft ég 
gerði aðgerð á henni, sennilega 
40 eða 50 sinnum,“ sagði Thomas 
Scalea, læknir á sjúkrahúsinu.

Wilson segist muna eftir að hafa 
vaknað í móki eitt sinn og talið sig 
vera stadda í vísindahrollvekju 
„og þeir væru að breyta mér í 
vélmenni“. 

Sjúkdómsástandið, sem Wilson 

og læknar hennar þurftu að glíma 
við, hefur verið nefnt á íslensku 
drepmyndandi fellsbólga. Þetta er 
sjaldgæf bakteríusýking sem yfir-
leitt dregur fjórðung þeirra sem 
sýkjast til dauða en getur afmynd-
að líkama annarra illilega.

Á endanum náði Sandy Wilson 
heilsu á ný. Það gerðist þó ekki 
fyrr en ákveðið var í desember 
2007 að skipta um það sem eftir 
var af smáþörmunum. Tveimur 
mánuðum síðar var hún útskrifuð 
af sjúkrahúsinu. 

Síðan þá hefur hún nokkrum 
sinnum lagst inn á sjúkrahús, en 
eingöngu til að ganga úr skugga 
um að hitavellur væru ekki merki 
um að líkaminn væri að hafna 
ígræddum líffærum.

Hún segir að þessi tími hafi 
verið eins og hreinasta martröð, 
en verst þótti henni samt að hafa 
misst af því að fylgjast með syni 
sínum þroskast og dafna fyrstu 
árin, þótt fjölskyldan hafi komið 
með hann í heimsókn nokkrum 
sinnum í viku.

„Þetta var svo ótrúlega erfitt,“ 
segir hún. „Ég vildi fá að gefa 
honum að borða, baða hann og 
klæða, og ganga með hann þegar 
hann grét. Ég hafði starfað á neyð-
arvakt barnadeildar í ellefu ár. Ég 
hafði beðið allt mitt líf eftir því að 
gera þetta fyrir mitt eigið barn, að 
sinna því en ég gat það ekki.“
 gudsteinn@frettabladid.is

Étin lifandi 
af bakteríum
Árum saman þurfti bandarísk kona að glíma við 
drepmyndandi bakteríusýkingu sem át upp líffærin 
í kviðarholi hennar hvert á fætur öðru.

SANDY WILSON Verst þótti henni að missa af fyrstu uppvaxtarárum sonar síns.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1. Hvaða leikkona fer með aðal-
hlutverkið í myndinni Salt?

2. Hvert er fundarefni þjóð-
fundar í nóvember?

3. Útgáfufyrirtækið Hollywood 
Records ætlar að gefa út breið-
skífu með íslenskri sveit, hvað 
heitir hún?

SVÖRIN ERU Á BLS. 26

REYKJAVÍK Þeir sem leggja ólög-
lega í miðborg Reykjavíkur 
á menningarnótt um næstu 
helgi verða sektaðir. Þetta er í 
fyrsta sinn sem þetta er gert að 
sögn Kolbrúnar Jónatansdótt-
ur framkvæmdastjóra Bíla-
stæðastjóðs. Margir hafa lagt 
ólöglega á menningarnótt og er 
markmiðið með sektunum að 
koma í veg fyrir það segir Kol-
brún. 

Hún vonast til þess að sem 
flestir á leið í bæinn um næstu 
helgi noti þjónustu Strætós. 

Vilja ekki bíla í bæinn:

Sekta þá sem 
leggja ólöglega

Ikea-bæklingur í 60. sinn
IKEA-bæklingurinn kemur út í Skand-
inavíu um þessar mundir í sextugasta 
sinn. Fyrsti bæklingurinn kom út 
árið 1951 í 250 þúsund eintökum. 
Núna er upplagið 198 milljónir 
eintaka og er bæklingurinn gefinn út 
á 27 mismunandi tungumálum. Ein 
helsta nýjungin í tengslum við útgáfu 
bæklingsins í ár er að nú er hægt að 
skoða hann í iPhone og iPad. 

VIÐSKIPTI

Ráðuneytisstjóri óskast
Staða ráðuneytisstjóra efnahags- og 
viðskiptaráðuneytisins hefur verið 
auglýst laus til umsóknar. Jónína S. 
Lárusdóttir, fyrrverandi ráðuneytis-
stjóri, var nýverið ráðin framkvæmda-
stjóri lögfræðisviðs Arion banka. 
Umsóknarfrestur er til og með 23. 
ágúst. Með vísan til jafnréttislaga eru 
konur jafnt sem karlar hvattir til þess 
að sækja um starfið. Gerð er að krafa 
um að umsækjendur hafi meistara-
gráðu í hagfræði, viðskiptafræði, 
lögfræði eða sambærilegu námi.

STJÓRNSÝSLA

SÖFNUN „Við erum komin langleið-
ina að takmarkinu með þessari 
peningagjöf og erum alveg gríð-
arlega þakklát,“ segir Vilmund-
ur Gíslason, framkvæmdastjóri 
Reykjadals, um peningagjöf Góða 
hirðisins, styrktarsjóðs Sorpu, upp 
á sjö og hálfa milljón króna. Gjöf-
in var afhent á sumarlokahátíð 
sumarbúðanna í Reykjadal í gær. 

Styrktarfélag lamaðra og fatl-
aðra rekur sumarbúðir í Reykja-
dal fyrir börn á aldrinum fimm 
til 23 ára en einnig er boðið upp 
á helgardvalir yfir vetrartímann. 
Næsta vetur stóð til að bjóða ekki 

upp á þessar helgardvalir sökum 
fjárskorts. Aðstandendur efndu 
því til söfnunar og var takmarkið 
að safna 15 milljónum króna.

Vilmundur segir að safnist 
meira en 15 milljónir verði hann 
notaður til að bæta aðstöðuna og 
viðhald í Reykjadal. 

Lokahnykkurinn í átakinu verð-
ur á þriðjudaginn þegar starfs-
menn ganga 130 km leið rúllandi 
hjólastól á undan sér. 

Þeim sem vilja leggja söfnun-
inni lið er bent á söfnunarreikn-
inginn: 549-26-10 kt.630269-0249.
  -áp

Sumarbúðirnar í Reykjadal færðust nær 15 milljóna söfnunarmarkmiði:

Góði hirðirinn gaf sjö og hálfa milljón  

GLEÐI OG GAMAN Þátttakendur á 
hátíðinni í gær skemmtu sér hið besta 
eins og sjá má.
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DETTUR ÞÚ
Í LUKKUPOTTINN?

Ef þú kaupir Homeblest 300 g 
kexpakka gætir þú unnið 

glæsilegan vinning.

6 x 50.000 kr. úttektir 
30 x 15.000 kr. úttektir

frá Útilífi, Intersport eða Markinu.

Er glaðningur í 
pakkanum þínum?
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Útivistarleikur
Homeblest

www.s24.isSæktu um...

Sími 533 2424

6,35%
innlánsvextir*

Allt að

Óbundinn og óverðtryggður sparnaðarreikningur

*M.v. vaxtatöflu S24 01.07.2010

FRÉTTAVIÐTAL: Ragna Árnadóttir dómsmálaráðherra

Ragna Árnadóttir, dóms-
mála- og mannréttinda-
málaráðherra, ætlar að 
fela réttarfarsnefnd að 
undirbúa tillögur um for-
virkar rannsóknarheim-
ildir lögreglu. Komist það 
mál í höfn mun lögregla fá 
heimildir til að rannsaka 
einstaklinga án þess að 
grunur sé um ákveðið brot. 

„Þetta er ekki sjálfsagður hlutur og 
mjög skiljanlegt að upp komi and-
stæð sjónarmið og jafnvel ágrein-
ingur um slíkar heimildir,“ segir 
Ragna Árnadóttir, dómsmála- og 
mannréttindamálaráðherra, spurð 
um forvirkar rannsóknarheimild-
ir lögreglu. „Sjálf hef ég til þessa 
verið mikil efasemdamanneskja og 
talið að það ætti fremur að halda að 
sér höndum í þessum efnum held-
ur en hitt. En eftir að hafa fengið 
ákveðnar greiningar, upplýsingar 
og gögn, meðal annars um skipu-
lagða glæpastarfsemi hér á landi, 
tel ég mér ekki stætt á öðru en að 
bregðast við.“ Ragna undirstikar að 
forvirkum rannsóknarheimildum 
verði að fylgja skýrt eftirlit. Það 
geti verið í höndum þingnefndar 
eða sérstakrar deildar innan dóm-
stóls, nema hvort tveggja sé.

Innra eftirlit lögreglu
„Þá er til athugunar hvort ekki 
sé tímabært að koma formlega á 
innra eftirliti hjá lögreglu,“ segir 
Ragna enn fremur. „Með núver-
andi fyrirkomulagi metur ríkis-
saksóknari hvort lögregla misbeiti 
valdi sínu gagnvart borgaranum í 
ákveðnum tilvikum. Hjá lögregl-
unni á höfuðborgarsvæðinu er 
sérstakt innra eftirlit með hvort 
lögregla hafi staðið rétt að verki 
varðandi atvik sem upp kunna að 
koma. Það hlutverk hafa ákveðnir 
lögreglumenn innan embættisins. 
Ég tel að það verði að ganga mun 
lengra í þessum efnum, þannig að 
við höfum óháða einingu sem getur 
metið ýmis mál af þessum toga hjá 
lögreglu á landsvísu. Það myndi 
vera liður í því eftirliti sem komið 
yrði á fót samhliða eftirliti á for-
virkum rannsóknarheimildum, trú-
verðugt og virkt kerfi sem fylgd-
ist með því að þessar heimildir 
yrðu ekki misnotaðar. Og burtséð 
frá þeim tel ég að mikill akkur sé í 
slíku innra eftirliti.“

Ragna bendir á að lögregla njóti 
mikils trausts almennings og mjög 
mikilvægt sé að svo verði áfram. 
Ekki verði gengið á það traust með 

því að veita henni heimildir sem 
fólk óttist jafnvel. 

„Í aðgerðaáætlun gegn mansali 
sem samþykkt var á Alþingi síð-
astliðið vor eru beinlínis áform 
um hvort lögregla eigi að fá þess-
ar heimildir til að stemma stigu 
við mansali,“ segir ráðherra, 
en minnir á að skipulögð brota-
starfsemi hafi fleiri hliðar, svo 
sem fíkniefnaviðskipti, vændi og 
fleira.

Mansal veruleiki hér
„Mansal hefur verið fjarlægt 
okkar tilveru til þessa, en fyrr í 
sumar gengu tveir dómar í Hæsta-
rétti þar sem einstaklingar voru 
dæmdir fyrir slík brot. Hverjum 
hefði dottið þetta í hug fyrir örfá-
um árum?“ spyr Ragna. „Því er 
það mjög slæmt, eins og lögregl-
an hefur bent á, að hún skuli hafa 
lakari heimildir en gerist og geng-
ur í kringum okkur, því þá verðum 
við eftirbátur annarra. Í tilvikum 
skipulagðrar glæpastarfsemi, sem 
þekkir engin landamæri, er mjög 
slæmt að lögreglan skuli vera mis-
jafnlega í stakk búin til að takast 
á við hana. Við viljum ekki hleypa 
hér að starfsemi sem getur ekki 
þrifist annars staðar.“

Auk aðgerða þeirra sem að ofan 
greinir nefnir Ragna stjórnar-
skrárákvæði sem geymir sjálf-
stæða heimild fyrir stjórnvöld til 
að leysa upp félög sem hafa ólög-
mætan tilgang.

„Við höfum ákveðið að biðja um 
tillögur að lagasetningu til stuðn-
ings stjórnvöldum komi til þess að 
beita þyrfti þessari heimild,“ segir 
hún og segir fyrirhugað að hafa 
samráð við sérfræðing í mann-
réttindum og félagafrelsi, svo og 
sérfræðinga í opinberu réttar-
fari, svo dæmi séu nefnd vegna 
tillagnanna.

Verkferla vantar
„Fyrir slík tilvik, þar sem heim-
ildinni yrði beitt, eru engir verk-
ferlar til og ekkert sagt fyrir um 
hvernig stjórnvöld myndu eiga að 
ganga til verks. Vitaskuld eru laga-
ákvæði hér og þar sem stjórnvöld 
gætu stuðst við en stjórnarskrárá-
kvæðið stendur þarna eitt og sér. 
Við erum ekki að ræða um að búa 
til einhverja viðbótarheimild við 
það ákvæði, heldur að skýra verk-
ferla.“

Ragna segist skynja að skipt-
ar skoðanir séu um heimildina 
og rætt sé um að hægt sé að mis-
nota hana. Það breyti því ekki að 
hún sé nú þegar til staðar í stjórn-
arskránni. Þótt löggjafinn fjalli 
um verklagið sé útilokað að hann 

rýmki heimildina, því það sé ekki 
hægt, þar sem hún sé stjórnar-
skrárbundin. Þvert á móti gæti 
hann takmarkað notkun stjórn-
valda á henni.

„Það er alveg ljóst að stjórnar-
skrárheimildin er afar þröng,“ 
segir Ragna. „Það þarf ákveð-
in skilyrði og stjórnvöld þurfa að 
færa fullar sönnur á sitt mál. Dóm-
stólar ákveða endanlega hvort rétt 
hafi verið að verki staðið. Ef ekki 
þá hljóta stjórnvöld að verða skaða-
bótaskyld eftir því. Þetta er því 
ekki eitthvað sem hægt er að rjúka 
til og gera bara ef mönnum dett-
ur það í hug. Við horfum ekki til 
stjórnarskrárheimildarinnar sem 
lausnar á einhverjum vanda heldur 
sem eitt af mörgum atriðum sem 
við hljótum að þurfa að horfa til 
þegar við grípum til aðgerða gegn 
skipulagðri glæpastarfsemi.“

Fjölþættar lagabreytingar
Ragna bendir á að þær lagabreyt-
ingar sem þegar hafi verið sam-
þykktar á Alþingi og hinar sem 
gerðar verði tillögur um snúist 
um miklu fleiri þætti en að banna 
félagasamtök, eins og margir telji. 
Ákvæði í breytingum á almenn-
um hegningarlögum frá 1. jan-
úar síðastliðnum um fullgildingu 
Palermo-samningsins, sem standi 
gegn skipulagðri glæpastarfsemi, 
kveði á um refsingu, sammælist 
menn um brot. Einnig sé þar að 
finna hert ákvæði um eignaupp-
töku á ólögmætum ávinningi. 

„Þar var sönnunarbyrði snúið 
við, þannig að það er nú brota-
mannsins að sanna að hann hafi 
komist yfir ávinninginn með lög-
mætum hætti,“ útskýrir ráðherra 
og segir þar um að ræða öflugar 
heimildir gegn skipulagðri glæpa-
starfsemi.

Loks bendir hún á ákveðið verk-
lag við frávísun erlendra brota-
manna, sem sett hafi verið í gang 
til að gera ferlið skilvirkara. 

„Hinu má ekki gleyma, að þótt 
aðgerðir gegn skipulagðri glæpa-
starfsemi séu eitt af forgangsverk-
efnunum um þessar mundir, er 
önnur brotastarfsemi sem er mikil-
vægt að vera vakandi fyrir og berj-
ast gegn, svo sem heimilisofbeldi 
og fleira af því tagi,“ segir Ragna. 
„Það verður ekki lagt til hliðar.“ 

VILL AUKA HEIMILDIR LÖGREGLUNNAR TIL RANNSÓKNA Ragna Árnadóttir segist hafa haft efasemdir um forvirkar rannsóknar-
heimildir þar til hún fékk upplýsingar um skipulagða glæpi hér á landi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Forvirkar rannsóknar-
heimildir í bígerð

Jóhanna S. 
Sigþórsdóttir
jss@frettabladid.is512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000



Flott uppþvottavél með 6 þvottakerfum
og örugga vatnslekavörn
    Efri þvottakarfa með hæðastillingu
    Skjár sem sýnir þvottatima
    Framstillt ræsing möguleg
    HxBxD: 85x59,5x58 cm
    Verð áður kr 124.900

VERÐFALL16.-23. AGÚST

Suðurlandsbraut 16   108 Reykjavík
Sími 5880500

www.rafha.is
Opið

virka daga 10-18
Lokað laugardaga í ágúst

2xA
EINKUNN

Verð nú 35.000

89.900
ÞÚ SPARAR

3xA
EINKUNN

49
DESIBIL

Verð nú 25.000

59.900
ÞÚ SPARAR

60 cm breið uppþvottavél með 5 þvottakerfum
og val milli 4 hitastiga
    Tekur borðbúnað fyrir allt að 12 manns
    Þurrkun með hita
    HxBxD: 85x59,5x58 cm
    Verð áður kr 94.900

GSP-9013

GSP-9213A

VIKUNNAR

Verð nú 30.000

139.900

ÞÚ SPARAR

Þurrkar & straujar

Barkalaus

STÁL

143
CM

Verð nú 35.000

99.900
ÞÚ SPARAR

    Eldavel með keramik helluborði 
    Blástursofn og grill 
    HxBxD: 90x59,5x60 cm
    Verð áður kr 144.900

ZCC-6635

Vönduð þvottavél með notenda- 
vænu stjórnborði og stóru 
hurðaropi

1200 sn. stillanlegur vinduhraði 
    Tekur allt að 6 kg. af taui

Hraðval
    Hægt að stilla gangsetningu allt    
    að 20 klst.  fram í tímann

Stórt 30 cm hurðarop
    Öflugt handþottakerfi 
    Sérstök blettameðhöndlun
    Ullarvagga
    A+/A einkunn fyrir orkunýtni og 
    þvottahæfni     
    Verð áður kr 134.900

Sérstök gufutækni dregur allt að 
95% úr krumpum með Iron Aid 
tækninni.
    Tekur allt að 7 kg  
    Rakaskynjari - stoppar sjálfkrafa
    þegar þvotturinn er þurr
    Stór LCD skjár með rauntíma
    13 kerfi þ.á.m. sérkerfi fyrir m.a. 
    sængurfatnað ull og sportfatnað
    Hljóðmerki í lokin 
    Orkuflokkur B
    Hljóðlátur 
    Krumpuvörn og niðurkæling
    Verð áður kr 169.900

1200
SNÚNINGA

7
KG

6
KG

LN-69260TN-88470 Iron Aid þurrkari 

    Kælir 171 lítrar og frystir 41 lítrar 
    Orkuflokkur A
    Sjálfvirk affrysting í kæli
    HxBxD: 143x544x58 cm
    Verð áður kr 84.900

20-50%
AFSLÁTTUR AF FRYSTITÆKJUM

    165 lítra frystiskápur (nettó)
    Orkuflokkur A
    6 skúffur 
    HxBxD 144x54x58 cm
    Verð áður kr 84.900

    80 lítra frystiskápur (nettó)
    Orkuflokkur A
    4 skúffur
    HxBxD 84x50x56 cm
    Verð áður kr 59.900

Verð nú 25.000

59.900
ÞÚ SPARAR

Verð nú 30.000

79.900

ÞÚ SPARAR

177
CM

    Kælir 205 lítrar og frystir 68 lítrar
    Orkuflokkur A+
    Sjálfvirk affrysting í kæli
    HxBxD: 177x55x58,6 cm
    Verð áður kr 109.900

Verð nú 15.000

59.900
ÞÚ SPARAR

P-3060
    Hvít eldhúsvifta
    3 hraðastillingar + ljós
    HxBxD: 14x59,5x49,5 cm
    Verð áður kr 16.990

    50 cm breið eldavél
    Stór ofn með undir- og yfirhita 
    HxBxD: 85x49,5x60 cm
    Verð áður kr 74.900

EH-5604

Verð nú 30.000

114.900

ÞÚ SPARAR Verð nú  4.000

15.990
ÞÚ SPARAR

Kraftmikil og vönduð ryksuga með 1800W
mótor og HEPA síu.    

9 metra vinnuradíus
    Bursti fyrir trégólf / teppi 
    Samandraganlegt skaft
    Verð áður kr 19.990

ZP-3520

1800W
MÓTOR

KGC-270/45 KGC-300/70

GS-240WTA

GS-110

144
CM

50 CM

Verð nú 35.000

59.900
ÞÚ SPARAR

Verð nú 30.000

29.900
ÞÚ SPARAR

50%
AFSLÁTTUR

84
CM

Verð nú  5.000

11.990
ÞÚ SPARAR
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HALLDÓR

Á morgun fer fram fyrirtaka í dóms-
máli ríkisins gegn nímenningunum 

sem eru ákærðir fyrir árás á Alþingi, 8. 
desember 2008. 

Frá því að málið var þingfest fyrir hálfu 
ári og því fylgt eftir með hasarfrétta-
mennsku og yfirlýsingagleði helstu fjöl-
miðla, hefur harðri gagnrýni á ákærurn-
ar vaxið fiskur um hrygg. Gagnrýnin og 
opinberun sönnunargagna málsins hefur 
leitt af sér bitra þögn ritstjóra fjölmiðl-
anna. 

Í maí sýndi Kastljósið myndbandsupp-
töku úr eftirlitsmyndavélum Alþingis, 
sem sýndi að undirstöður ákæranna eru 
á engum rökum reistar. Við gerð þáttar-
ins neituðu Lára V. Júlíusdóttir, ríkissak-
sóknari, og Helgi Bernódusson, skrifstofu-
stjóri Alþingis, að tjá sig. Enginn hinna 
stóru fjölmiðlanna fjallaði um þáttinn fyrr 
en Stöð 2 sagði frá afskiptum Ástu Ragn-
heiðar Jóhannesdóttur, forseta Alþingis, 
af ummælum Jóns Ólafssonar, heimspek-
ings, um dómsmálið í útvarpinu. Ásta full-
yrti ranglega um staðreyndir málsins og 
skammaði Jón fyrir hans skoðun. En svo 
vildi hún ekki tjá sig við Stöð 2. Afskipta-
semin er undarleg fyrir þær sakir að 
þegar henni voru afhendar undirskriftir 

700 manns, sem sögðust samsek nímenn-
ingunum vegna árása á Alþingi veturinn 
2008-2009 og kröfðust þess að málið félli 
niður ellegar þau öll ákærð samkvæmt 
sömu lagagreinum, sagði hún að sér kæmi 
málið ekki við. 

Enn hefur enginn tekið ábyrgð á beit-
ingu 100. greinar hegningarlaga, sem 
mælir fyrir um eins árs til lífstíðar fang-
elsisvistar, síðan Helgi Bernódusson og 
Valtýr Sigurðsson, ríkissaksóknari, bentu 
á hvor annan í janúar. Enginn fjölmiðill 
hefur reynt að komast að hinu sanna. 

Hvers vegna er þögnin eina svar þess-
ara afla?

Má vera að þau einfaldlega hafi engin 
svör? Að sannleikur þessa máls sé nú 
þegar á yfirborðinu – málið sé einungis 
pólitískar ofsóknir í garð andófsfólks? Að 
nú, þegar sannleikur málsins liggur fyrir, 
færður uppá yfirborðið af nímenningun-
um og samherjum þeirra, sé eina nothæfa 
vopn ríkisins hinn refsandi armur þess, 
dómararnir? 

Ef herkænska ríkisins er að þegja um 
málið og gagnrýni í garð þess, tekst prýði-
lega að sýna fram á eðlislægan en vel 
falinn fasisma ríkisins.

Verði þeim af því!

Hvað þýðir þögnin?
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18 V höggborvél 

DC988KL 

Öflug 18 V borvél m. höggi 
3ja gíra, 0-450/1450/2000   
Átak 52 Nm. 
2x2,0 Ah Li-Ion rafhlöður 
40 mín. hleðslutæki 
Taska fylgir 

Dómsmál 

Snorri Páll 
Jónsson 
Úlfhildarson 
og Steinunn 
Gunnlaugs-
dóttir
Listamenn og tvö 
hinna ákærðu

Fáum séns í kosningum
Jónas Kristjánsson segir á bloggi sínu 
að Íslendingar hafi staðið sig illa í 
öllum kosningum. Íslenskir kjósendur 
fái nú einn séns til að bæta sig þegar 
kosið verður til stjórnlagaþings segir 
Jónas sem stingur upp á því að Egill 
Helgason verði kosinn á þingið. Egill 
sjálfur birtir sama dag heil- langan 
lista með spurningum 
um stjórnarskrá, og 
hefur jú sýnt þinginu 
heilmikinn áhuga. 
Ætli kosningabarátta 
fyrir stjórnlagaþingið 
sé nú formlega hafin 
á síðum internetsins? 

Egil sem forsætisráðherra
Jónas hefur raunar áður lýst vilja 
sínum til þess að fá Egil í kjörið 
embætti. Skömmu eftir hrunið, í lok 
nóvember 2008, spurði hann á vef 
sínum hvers vegna Egill væri ekki 
hreinlega forsætisráðherra. Í byrjun 
síðasta árs lýsti hann þeirri skoðun á 
ný að hann vildi fá Egil í forsætis-
ráðuneytið (og Lilju Mósesdóttur 
í fjármálaráðuneytið). Fyrir hrun 
hafði hann þó annað hlutverk 
í huga fyrir Egil, nefnilega 
ritstjórn Morgunblaðsins. Og 
eftir kosningar hefur hann lítið 
tjáð sig um að fá Egil í hinar 

ýmsu valdastöður. 

Tekur fleira en sundið á 
þrjóskunni
Sigurjón Þórðarson, formaður 
Frjálslynda flokksins og sveitar-
stjórnarmaður í Skagafirði, synti 
Drangeyjarsund um helgina. Hann 
lýsti sundinu sem þrekraun, enda 
fékk hann krampa í fæturna þegar 

nokkuð var liðið á sundið. Lýsti 
Sigurjón því sem svo að hann 
hefði synt seinnipart sundsins á 
þrjóskunni einni. Mikil þrjóska 
hlýtur að vera góður kostur fyrir 
formann flokks sem á litlu fylgi 
að fagna víða um landið, en 

heldur vissulega alltaf áfram, 
á þrjóskunni. 

 thorunn@frettabladid.is

Þ
að er orðið ljóst að ríkisstjórnin gekk of langt með gíf-
urlegum hækkunum á sköttum á áfenga drykki í fyrra. 
Niðurstaðan hefur orðið sú sem ýmsir spáðu; sala áfeng-
is í ÁTVR hefur minnkað og þannig hefur tekjustofninn 
sem ríkisstjórnin hugðist skattpína dregizt saman.

Einhverjir kunna að segja að það geri ekkert til; meiri tekjur 
komi engu að síður í kassann, enda hafa áfengisgjöldin hækkað 
um 40% og ÁTVR hefur líka hækkað hressilega hjá sér álagning-
una. Samdrátturinn í neyzlu hefur ekki vegið upp á móti þessu. 
Og svo getur ekki verið slæmt að fólk drekki minna, eða hvað?

Um það má hins vegar deila, hvort verðhækkunin hafi leitt af 
sér minni neyzlu. Könnun, sem 
Félag atvinnurekenda lét gera og 
sagt var frá fyrir helgi, sýnir að 
smygl og  heimabrugg á áfengi 
hefur aukizt. Meira en fjórðung-
ur svarenda sagðist verða var 
við slíkt. Í yngsta hópnum, 18-
29 ára, segist helmingur svar-
enda verða í meira mæli var við 
smygl og heimabrugg.

Þetta er gömul saga og ný. Allt frá því að áfengisbann var 
afnumið á Íslandi hefur verið fylgt haftastefnu. Reynt hefur verið 
að takmarka aðgang að áfengi með ríkiseinkasölu og fáránlega 
háu verðlagi. Áfengisgjöldin voru fyrir þau hæstu í Evrópu, þótt 
skattlagningin í Noregi slagaði upp í það sem hér gerðist. Smygl, 
heimabrugg og drykkja á alls konar óþverra var afleiðingin.

Nú hefur Ísland tekið afgerandi forystu í skattpíningu neytenda 
áfengra drykkja og þá er ekki við öðru að búast en að framleiðsla 
og aðflutningur áfengis færist í enn meiri mæli út fyrir mörk 
hins löglega. Það vinnur svo á móti því að hér verði til skikkanleg 
vínmenning, sem þrátt fyrir allt hafði skánað á síðustu árum.

Stefán Guðjónsson, rekstrarstjóri Einars Ben og vínáhuga-
maður, sagði í samtali við helgarblað Fréttablaðsins að það væri 
sorglegt hvaða áhrif verðhækkanirnar væru farnar að hafa á 
vínmenninguna. „Þetta eykur ólöglegt brugg á áfengi, smygl 
og landasölu. Mikið af þessum efnum er mjög hættulegt,“ sagði 
Stefán, sem taldi vínmenningu á Íslandi nú á sama stað og hún 
hefði verið fyrir átján árum.

Yngsti hópurinn, sem hefur minnst handa á milli, er einmitt 
sá sem við viljum sízt að sé að sulla í óþverra. Það er áhyggju-
efni að unga fólkið skuli í vaxandi mæli sækja í smygl og heima-
brugg, en rökrétt afleiðing af stefnu stjórnvalda. Svo virðist sem 
ríkisstjórnin hafi lítið lært af misheppnaðri áfengispólitík síðustu 
áratuga, sem hefur miðazt við að reyna að takmarka alla áfengis-
neyzlu, í stað þess að beinast að misnotkun áfengis og afleiðingum 
hennar. Aukin skattpíning er líkleg til að auka enn á vandann.

Þá er eftir að nefna aðra afleiðingu skattpíningarstefnu stjórn-
valda, áhrifin á vísitöluna. Áfengi er hvort sem fólki líkar betur 
eða verr hluti af neyzluútgjöldum íslenzkra heimila. Það hækk-
aði auðvitað vegna hruns krónunnar eins og allar aðrar innflutt-
ar vörur. Þegar skattpíningin bætist við, eru áhrifin á fjárhag 
heimila, þar með talinn skuldabaggann, umtalsverð. 

Vonandi hverfur ríkisstjórnin frá þessari fráleitu tilraun til 
að setja heimsmet í skattlagningu vöru, sem er hluti af daglegu 
neyzlumynztri vestrænna þjóða.

Ríkisstjórnin gekk of langt í hækkunum á áfengi.

Skattpíndur sopi

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Prentbúnaður

Canon prentsmiðju- og skrifstofulausnir ·

Lexmark prentarar · Heidelberg 

prentsmiðjulausnir

BETRA VERÐ Nýherji kynnir verðlækkun á Canon-prenturum fyrir skrifstofuna. 
Nú er rétti tíminn til að endurnýja tækjakostinn. Afkastamiklir prentarar 
á frábæru verði.

Nýherji hf.    Borgartún 37    Kaupangur, Akureyri    Sími 569 7700    www.netverslun.is

LBP7750CDN
Afkastamikill litalaserprentari.

30 bls. á mín. í lit og 30 bls. í svarthvítu 
PCL5c/6 & UFR II stuðningur 
Innbyggð nettenging
Tvíhliða prentun

Aðeins 119.900 kr.
Áður 154.900 kr.

MF8030CN
Fjölnota litalaserprentari og skanni fyrir 
minni skrifstofur. 

Skannar beint á minnislykil eða yfir í tölvu
Innbyggð nettenging 

Aðeins 69.900 kr.
Áður 89.900 kr.
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LBP6650DN 
Fullkominn laserprentari. 

33 bls. á mínútu með PCL5e/6 stuðningi 
Innbyggð nettenging
Tvíhliða prentun
250 bls. pappírsskúffa

Aðeins 64.900 kr.
Áður 84.900 kr.

22% 
LÆKKUN

23% 
LÆKKUN

22% 
LÆKKUN

FYRIR ÞÁ SEM VILJA
MIKLU MEIRA Á MILLI

Þú færð ferska og gómsæta samloku frá Sóma á hverjum degi í næstu verslun.
FERSKAR Í BÚÐIR Á HVERJUM DEGI!

Í Sómahyrnunum er 
talsvert meira af áleggi 

og fersku grænmeti 
en þú átt að venjast 
og að sjálfsögðu er 

brauðið beint
úr ofninum.
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Allt sem þú þarft…

Þegar Davíð Oddsson talar um 
fræðimenn og stjórnmála-

skýrendur sem sérhæft hafa sig 
í regluverki Evrópusambandsins 
kallar hann þá alltaf „sérfræð-
inga Samfylkingarinnar“. Þar 
með gefur hann sínu fólki skila-
boð um að taka aldrei mark á orði 
sem þessir fræðimenn kunna 
að hafa til málanna að leggja. 
Aldrei. Gildir þá einu hvað það 
er eða hversu mikið vit þeir hafa 
á málaflokknum: Aldrei. Þeir 
eru á vegum „andstæðingsins“. 
Samfylkingarinnar. Gott ef ekki 
hreinlega Baugs. 

Því þótt Davíð hafi gerst rit-
stjóri hefur hann ekki áhuga á 
fréttaflutningi – hann er í rétta-
flutningi. 

Gamalkunnur dilkadráttur
Við þetta búum við. Eilífan drátt 
gamalla fjallkónga inn í gamla 
dilka. 

Óskandi væri samt að okkur 
tækist að ræða þetta mál án þess 
að þátttakendur þurfi að vísa í 
sífellu fram flokksskírteinum.  
Óskandi væri að umræðan um 
ESB snerist um málefni: þjóðar-
hag, lífskjör, stað Íslands í heim-
inum, krónuna, umhverfismál, 
stöðugleika, atvinnumál, eðli full-
veldisins, vöruútflutning, tolla-
mál, verð á matvöru …

Nokkrir sjálfstæðir Sjálfstæð-
ismenn með Benedikt Jóhannes-
son í fararbroddi hafa að vísu 
þverskallast við að hlýða hinum 
gamla fjallkóngi og lýst yfir 
stuðningi við að minnsta kosti 
aðildarviðræður, eins og raunar 

meirihluti kjósenda Sjálfstæðis-
flokksins aðhylltist til skamms 
tíma. Þögnin um þetta mál hefur 
hins vegar verið meiri í öðrum 
flokkum. Samfylkingarmenn 
þora naumast að opna munn-
inn um málið af ótta við að það 
takist að gera þetta að sérmáli 
þess flokks, og úr ranni Vinstri 
Grænna heyrist lítið annað en 
Lebensraum-raus Ögmundar 
Jónassonar.

VG er í erfiðri stöðu. Ekki 
hefur verið mikið um það fjallað 
en fram að allra síðustu könn-
unum hefur meirihluti kjósenda 
flokksins stutt aðildarviðræður 
og jafnvel aðild – án þess þó að sá 
hluti kjósenda flokksins hafi átt 
sér málsvara í flokknum opinber-
lega.  Nú – þegar þjóðin virðist 
kenna ESB um efnahagshrun-
ið – er eindreginn stuðningur 
kjósenda VG við aðild að ESB að 
vísu kominn niður í 20 prósent og 
önnur 15 prósent hálfvolg. 

Það er engu að síður allhátt 
hlutfall kjósenda. Þetta er vinstri 
sinnað fólk sem trúir ekki á 
tröllasögur Ögmundar um heims-
valdasinnað eðli ESB … Flokk-
urinn telur sig væntanlega eiga 
samleið með þessu fólki um leið 
og hann vill ekki styggja þann 
(núverandi) meirihluta kjósenda 
flokksins sem andvígir eru ESB. 
Söguleg arfleifð flokksins flæk-
ir málin. VG hefur vissulega 
tekið við þjóðfrelsiskyndlunum 
frá Alþýðubandalaginu sáluga og 
Sósíalistaflokknum þar á undan; 
og gott ef ekki Landvörn og Skúla 
Thoroddsen þar þar á undan.  

Í íslenskri vinstri stefnu hefur 
löngum verið óleyst togstreita 
milli ítrustu kröfu um bókstafs-
sjálfstæði sem vill enda í ógöng-
um Bjarts í Sumarhúsum (sem 
drap kúna frekar en að gefa eftir) 
og svo aftur pragmatisma af 
þeirri sort sem endar í ógöngum 
lúðviskunnar með skuttogara í 
hverjum firði.

Við skulum ekki hafa hátt

Og samt … Kringum þrjátíu 
prósent kjósenda VG vilja inn-
göngu – og voru enn fleiri áður 
en Icesave-málið kom upp. Innan 
flokksins eru öfl sem telja að hag 
lands og þjóðar verði best borg-
ið innan Evrópusambandsins og 
telja að það samræmist prýði-
lega vinstri stefnu af því tagi 
sem leggur áherslu á alþjóða-
hyggju og bætt kjör launafólks. 
Ekki þarf að hafa mörg orð um 
umhverfismálin: þar er Evrópu-
sambandið töluvert lengra komið 
en Íslendingar. 

En ekki verður sagt að stuðn-
ingsmenn Evrópusambands-
aðildar innan VG hafi hátt. Stund-
um virðist manni eins og það 
fólk innan VG sem styður aðild-
ina ætli að láta sér það lynda að 
þetta sé mál Samfylkingarinn-
ar. Á sínum tíma, þegar stjórn-
in var mynduð, reyndi VG að fá 
Samfylkinguna til að samþykkja 
þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild-
arviðræður og vissulega hefði 
Samfó betur hlustað á þær til-
lögur, því að þá hefði viðræðu-
nefndin í Brussel eindregnara 
umboð en nú virðist. En úr því 
sem komið er þurfa stuðnings-
menn aðildar úr VG að stíga fram 
og taka til máls óttalaust. Takist 
að gera Evrópusambandsaðild að 
sérmáli Samfylkingarinnar þá er 
útséð um afdrif málsins.

Stundum er eins og það gleym-
ist að á valdaárum gamla fjall-
kóngsins, Davíðs Oddssonar 
var einmitt gerð tilraun með þá 
ábyrgðarlausu hálfaðild að ESB 
sem hann og ýmsir fleiri telja að 
enn muni gefast Íslendingum vel. 
Sú tilraun endaði með allsherjar-
hruni og um hana má fræðast í 
rannsóknarskýrslu alþingis.

Brýnast af öllu er að hlusta 
ekki á gömlu fjallkóngana heldur 
hugsa allt upp á nýtt og gera alla 
hluti öðruvísi en á þann hátt sem 
leiddi yfir okkur hrunið. 

Vinstri græn og 
Evrópusambandið
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

AF NETINU

Fyllerí á úrslitaleik
Fór á völlinn. Drengurinn er KR-ingur. Það átti víst að slá met og því byrjaði leikurinn kl. 18.00. Það þýddi talsvert 
fyllerí á þeim sem gætu orðið til vandræða og minnir okkur á af hverju úrslitaleikir fara oftar en ekki fram á sunnu-
dögum kl. 12 á hádegi. Enda kom í ljós að heilalausu heimskingjarnir urðu til vandræða. Gæsla á vellinum var fremur 
slöpp sem sást best á því að leikmenn þurftu sjálfir að grípa inn í þegar fullur áhorfandi hljóp inn á völlinn með blys! 
... Í lok leiks við verðlaunaafhendinguna kom það algjörlega í ljós hve illa getur farið. Blindfullir bjálfar sem tilheyrðu 
KR reyndu hvað þeir gátu að hitta þá sem á vellinum stóðu með fullum vatnsflöskum og dósum. Þeir fengu margar 
tilraunir en gæsla og lögregla var ekki á svæðinu. Heimski hundurinn ég ákvað að stíga inn í og koma ofstopamann-
inum undir gæsluhendur. Félagar fábjánans komu sínum manni til hjálpar og hann komst undan á flótta. Hann ákvað 
samt að fara úr KR-treyjunni til þess að þekkjast ekki – virkilega hugaður. Brennivínið gerði þá svona ljómandi hressa 
og skemmtilega.
http://blog.eyjan.is/grimuratlason/
Grímur Atlason
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Stærsta kórahátíð sem haldin hefur verið á Íslandi hefst 
í Laugardalshöll á morgun þegar átján hundruð söngvar-
ar frá Norðurlöndunum, Eystrasaltslöndunum og Íslandi 
hefja upp raust sína. Hátíðin nefnist Nordic Baltic Choral 
Festival og er nú haldin í sjötta sinn.

Kórarnir halda svo hádegis- og kvöldtónleika á sjö stöð-
um um Reykjavík á miðvikudag og föstudag. Þá taka kór-
arnir þátt í menningarnótt um næstu helgi. Nánari upplýs-
ingar má finna á heimasíðunni choral.iii.is.  - mmf

Stærsta kórahátíð til þessa

ÞÁTTTAKENDURNIR VERÐA 1.800 Hamrahlíðarkórinn er einn af 
íslensku kórunum sem taka þátt á hátíðinni.

Elskulegur eiginmaður, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Bogi Ingimarsson
hæstaréttarlögmaður,
Sigtúni 57, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Háteigskirkju þriðjudaginn 
17. ágúst kl. 13.00.

Sigrún Sigurþórsdóttir
Sigurþór Bogason
Benedikt Bogason Úlla Káradóttir
og barnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Kristinn Kristvarðsson,
fyrrum kaupmaður,

sem lést á Hjúkrunarheimilinu Eir 4. ágúst, verður
jarðsunginn frá Seljakirkju þriðjudaginn 17. ágúst 
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast Kristins er bent á 
Minningarsjóð Eirar, sími 522 5700.

Ragnar V. Kristinsson
Gunnhildur K. Kristinsdóttir
Helga E. Kristinsdóttir   Þór Þórisson
afabörn og langafabörn.

Yndislegi maðurinn minn, stjúpfaðir, 
sonur, bróðir og mágur,

Gunnar Magnússon
Goðheimum 4, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
þriðjudaginn 17. ágúst kl. 15.00. 

Ásta Agnarsdóttir
Rúnar Máni Gunnarsson  Eydís Magnúsdóttir og synir
Davíð Snævar Gunnarsson  Ragnhild Svellingen og synir
Tinna Dögg Gunnarsdóttir og börn
Ingibjörg S. Gunnarsdóttir
María M. Magnúsdóttir Bergur Stefánsson og synir 

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma, 

Alice Bergsson Nielsen 
Rjúpnasölum 12, 201 Kópavogi,

lést sunnudaginn 8. ágúst á líknardeild Landspítalans 
í Kópavogi. Útför fer fram frá Digraneskirkju í Kópa-
vogi, þriðjudaginn 17. ágúst klukkan 11.00. Þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á Krabbameinsfélagið og 
líknardeild Landspítalans í Kópavogi.

Örn Helgi Steingrímsson
Örn Hans Arnarson
Gústaf Arnarson   Johanna Friberg Arnarson
Arnar Hans Gústafsson  Eydís Alice Christina   
 Gústafsdóttir

MOSAIK  

MADONNA ER 52 ÁRA Í DAG

Ég styð tjáningarfrelsi, að 
fólk geri það sem það vill 
og fylgi draumum sínum.

Madonna er bandarísk söng-
kona og leikkona. Hún er 
fædd í ríkinu Michigan en 

flutti til New York þegar hún 
var sautján ára til að stunda 

nútímadans.

Hinn 16. ágúst fyrir fimmtíu árum 
stökk Joseph William Kittinger II í 
síðasta sinn úr Excelsior III. Hann 
stökk úr 31.300 metrum. Hann setti 
ýmis met með þessu stökki, meðal 
annars hæsta stökk úr loftbelg, 
hæsta fallhlífarstökk og hann var 
hraðskreiðasti maður sem farið 
hefur um gufuhvolfið.

Joseph William Kittinger II er 
fyrrum yfirflugstjóri og herforingi í 
bandaríska hernum. Í stökki sínu 
þennan dag féll hann í fjórar mín-
útur og 36 sekúndur og mestur hraði hans var 988 kílómetrar á 
klukkustund áður en hann opnaði fallhlíf sína í 5.500 metrum. 
Þrýstingur á hægri hanska hans var rangur þannig að höndin 
bólgnaði upp í tvöfalda stærð sína.

ÞETTA GERÐIST:  16. ÁGÚST 1960

Hæsta stökk úr loftbelg

Einar Jóhannesson klarinettuleikari er 
sextugur í dag. „Ég er í garðvinnu, drull-
ugur upp fyrir haus,“ sagði hann hlæj-
andi þegar hringt var í hann fyrir helgi 
að falast eftir afmælisviðtali og mynd. 
„Ég flutti hingað á Aragötuna fyrir 
fáum árum og fékk risastóran garð þar 
sem gróðurinn hefur algerlega náð yfir-
höndinni. Þó við viljum hafa villta nátt-
úru þar sem hún á við þá snýst garðyrkja 
um að hafa taumhald á henni en hér nær 
illgresið manni upp í geirvörtur og ég er 
að reyna að stemma stigu við því.“ 

Einar er í sambúð með Ívari Ólafs-
syni bókasafnsfræðingi og á soninn 
Daða, tengdadóttur og þrjú barnabörn. 
Skyldi hann ætla að halda afmælisveislu 
í tilefni dagsins? „Nei, ég verð í Royal 
Albert Hall í London að hlusta á Proms 
tónleika. Proms er stærsta tónlistarhátíð 
í heimi, haldin af BBC. Ég fer með vin-

konu minni sem er gagnrýnandi og fæ 
frítt með henni,“ segir Einar sem kveðst 
alltaf vera með annan fótinn í London. 
„Ég átti þar heima í rúman áratug og 
London er hluti af mínu lífi. Ég held að 
fólki finnist hún annaðhvort frábær eða 
ömurleg og mér finnst hún frábær. Ég 
þekki hana líka mjög vel og gæti örugg-
lega orðið leigubílstjóri þar ef ég missi 
vinnuna!“

Það upplýsist í framhaldinu að Einar 
stundaði nám í Royal College of Music 
sem er við hliðina á Royal Albert Hall 
og eftir það fór hann að spila og kenna 
en eftir ellefu ára vist í heimsborginni 
flutti hann heim til Íslands um 1980 og 
kveðst hafa verið svo heppinn að hafa 
haft nóg að gera. „Ég er í Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands sem er hljómsveit í stöðugri 
framför og það er mjög þakklátt og gef-
andi starf að spila þar. Svo hef ég kennt 

mikið og tekið þátt í að ala upp nýjar 
kynslóðir af hljóðfæraleikurum.“

Spurður hvort hann eigi til tónlist-
arfólks að telja svarar Einar: „Það var 
talsvert af kirkjuorganistum í kring-
um mig í báðum ættum. Þá var spilað á 
harmóníum. Sjálfsagt hef ég haft þetta 
í genunum. Ég fór snemma í Barnamús-
íkskólann, byrjaði á fiðlu tók svo blokk-
flautu og fór yfir á klarinett og söng 
líka alltaf í kórum. Tónlistin var eins 
sjálfsögð hjá mér eins og að borða og 
drekka.“ 

Þó seint sé er hann að síðustu inntur 
eftir ætt og uppruna. Hann kveðst kom-
inn af Þingeyingum í aðra ætt og Þing-
vellingum í hina. Þegar spaugað er með 
að hann hefði þá eiginlega átt að verða 
þingmaður hlær hann og segir: „Ég 
vona að Guð forði mér frá því. Það er 
svo óvinsælt starf.“   gun@frettabladid.is

EINAR JÓHANNESSON:  Í ROYAL ALBERT HALL Á SEXTUGSAFMÆLINU

Gæti orðið leigubílstjóri í 
London ef ég missi vinnuna

KLARINETTULEIKARINN  Það er ekki oft sem myndir nást af Einari Jóhannessyni með óhreina putta.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI Elskuleg móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Sigurlaug Jónsdóttir,
áður til heimilis á Laugarnesvegi 104,

lést þann 6. ágúst á deild H-1 á Hrafnistu Reykjavík.
Útförin fer fram frá Fossvogskapellu (að vestanverðu) 
þriðjudaginn 17. ágúst kl. 13.00.

Ásdís Hannesdóttir, Gunnar Waage
 Benedikt G. Waage
 Davíð Waage, Carolina Castillo, Alexander og Isabella

Baldur Hannesson, Sangiam Phanomkul
 Fjóla Ösp
 Hlynur Baldursson, Anna Kr. Gústavsdóttir  
 Birna Íris og Máni Björn.
 Lilja Björk Baldursdóttir, Kjartan Norðdahl
 Karen Ösp, Tinna Marin, Kristel Lind og Jökull Logi
 Reynir Baldursson



Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

„Ég á uppstoppaðan íkorna sem 
ég er mjög ánægð með. Ég keypti 
hann í Brussel þar sem foreldr-
ar mínir búa og flutti hann með 
mér til Íslands. Hann er flottasta 
borðskreyting sem ég hef átt,“ 
segir Líney Arnórsdóttir spurð um 
eftirlætishlut. 

Líney kveðst hafa búið úti um 
allar trissur því pabbi hennar 
vinni fyrir utanríkisráðuneytið 
og fjölskyldan hafi ferðast land úr 
landi frá því hún fæddist. „Ég flutti 
reyndar frá foreldrum mínum um 
16 ára aldurinn og hef ekki búið í 
sama landi og þau síðan þá. Fyrst 
flutti ég heim til Íslands, síðan til 

Miami í Flórida og þaðan til New 
York,“ lýsir Líney sem er á landinu 
núna og starfar sem markaðs- og 
kynningarstjóri You Are in Control/
ÚTON, alþjóðlegrar ráðstefnu um 
þróun og tækifæri í stafrænum við-
skiptamódelum sem haldin verður í 
Reykjavík í byrjun október.

Síðast þegar hún heimsótti for-
eldrana í Brussel fór hún á antík-
markað. „Þetta var antíkhúsgagna-
markaður sem var haldinn úti undir 
berum himni og þar voru munir alls 
staðar að úr heiminum, sumir lítið 
spennandi og aðrir ótrúlega flott-
ir. Ég gaf sjálfri mér 25 evrur til 
að eyða þarna og ekki meira. Var á 

röltinu og fann bás með uppstopp-
uðum dýrum sem einn karl var 
að selja. Þarna voru stórir fugl-
ar og fleira sem ég gat ekki flutt 
með mér en svo sá ég sætan, rauð-
an íkorna sem heillaði mig alger-
lega. Hann átti að kosta meira en 25 
evrur en ég náði honum niður með 
því að blikka karlinn.“ 

Líney ákvað að nefna íkornann 
Jean-Claude í höfuð á Jean-Claude 
Van Damme, einum frægasta leik-
ara Belga og þekktu vöðvatrölli. 
„Ég hef íkornann alltaf á borðinu 
ef ég held matarboð. Gestirnir eru 
yfirleitt hrifnir en einstaka láta 
smá andúð í ljós.“  gun@frettabladid.is

Náði verðinu niður með 
því að blikka seljandann
Þegar Líney Arnórsdóttir var í heimsókn hjá foreldrum sínum í Brussel fann hún lítinn íkorna á antík-
markaði sem heillaði hana á stundinni. Hún hafði gefið sjálfri sér 25 evrur og þær urðu að duga. 

SORPA  býður upp á fræðsluferðir fyrir nemend-

ur. Þar er starfsemi móttökustöðva útskýrð, börnin 

fá tækifæri til að skoða mismunandi flokka úrgangs 

og þau frædd um úrvinnslu hans.
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Líney keypti hnetu til að láta Jean-
Claude halda á milli framlappanna. 

Til leigu í Skútuvogi 1H-G 
Skrifstofuhúsnæði—189 fm 
Skrifstofuhúsnæði—164 fm 

                    Lagerhúsnæði— 189 fm 

Um er að ræða gott skrif-
stofurými sem er annars 
vegar 189 fm að stærð og 
hins vegar 164 fm. 
Góð lofthæð er í pláss-
unum og í miðju rýmum 
eru þakgluggar sem gefa 
góða birtu. 
Mjög gott húsnæði 
Miklir möguleikar. 

Lagerhúsnæði með útkeyrsluhurð, alls 189 fm. 
Leigist saman eða í sitt hvoru lagi. 

Ítarlegri upplýsingar liggja fyrir á skrifstofu Járn & glers hf -  
Skútuvogi 1 h– Barkarvogsmegin.       
Upplýsingar gefur Kjartan í s: 585-8902 / 894-4711.  
e-mail : kjartan@jarngler.is 

SUMAR ÚTSALA
Gerið gæða- og verðsamanburð

20-50% 
AFSLÁTTUR

Lök, hlífðardýnur, sængurverasett, 
heilsukoddar, viðhaldskoddar, 

íslenskir PU leðurgaflar, 
náttborð, útlitsgallaðar dýnur 

og fleira.

6 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

SAGA Queen rúm, nú aðeins 129.900 
ÞÓR Queen rúm, nú aðeins 149.900

Ný sending SAGA OG ÞÓR
Hágæða heilsudýnur

VALHÖLL/FREYJA
Góð rúm á frábæru verði

Ný sending

Queen rúm, nú aðeins kr. 99.900Queen rúm nú aðeins kr. 179.900
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Allt sem þú þarft…
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HEIMILISIÐNAÐARSKÓLINN  býður 

upp á ýmis námskeið í haust. Til dæmis í 

saumi á þjóðbúningi kvenna, karla og barna, í 

svuntuvefnaði og gerð víkingabúninga.

Sígaunamenning  endurspeglast 
í nýjum munum úr smiðju ung-
verska hönnunarfyrirtækisins 
a+z Designers. 

Að baki a+z Designers-hönnunar-
fyrirtækinu standa Attila F. Kov-
acs og Zsuzsa Megyesi. Þau hafa 
unnið saman um tíma og munu 
frumsýna muni sína úr sígauna-
línunni í London í lok september.

Í sígaunalínunni eru nokkrir 
áhugaverðir munir en þau Kovacs 
og Megyesi hönnuðu munina með 
það að leiðarljósi að setja gamla 
og hefðbundna sígaunamuni í nýtt 
form. Til dæmis má nefna borð 
með eldunaraðstöðu í miðj-
unni, vínkæli sem 
einnig er kollur með 
sæti sem er útsaum-
að með hefðbundnu 
sígaunamynstri.  - sg

Sígaunamenning í nútíma

Breska fyrirtækið Brume hannar 
skemmtilega klukkulímmiða sem 
líma má á veggi. Með límmiðum sem 
eru margir hverjir risastórir fylgja vísar 
sem knúðir eru af batteríum og skrúf-
aðir eru í vegginn. Frekari upplýsingar 
á www.brumebasics.co.uk.

Risaklukka á vegg
AF HVERJU KAUPA KLUKKU ÞEGAR ÞÚ 
GETUR KEYPT LÍMMIÐA?

Bucket Vase kallast þessi vasi eftir 

Jakub Berdych frá Qubus Design 

Studio. Vasinn samanstendur af 

venjulegri skúringafötu og hand-

blásnu gleri sem fest er ofan á föt-

una. Hönnuðurinn heillaðist af hinu 

einfalda formi fötunnar sem hefur ekki breyst í 

marga áratugi. Þá hefur hann einnig gaman af mót-

sögnum og að búa til fallegan mun úr forljótum.

www.dezeen.com

     Taktur - Fyrir 16-30 ára. Atvinnuleitin, listahópar og margt fleira. Kl. 9 -16
          Briddsklúbbur kl. 14 -16

    Gönguhópur  kl. 13 -14     Vinnum saman (Býflugurnar) kl. 14 -16

Borgartúni 25 | Reykjavík | Sími 570 4000 | raudakrosshusid@redcross.is 
 www.raudakrosshusid.is |

 
Opið mánudaga til föstudaga kl. 13-16

Dagskrá vikunnar
Rauðakrosshúsið

Vikan 16. - 20. ágúst
Mánudagur 16. ágúst  

     Taktur - Fyrir 16-30 ára. Atvinnuleitin, listahópar og margt fleira. Kl. 9 -12
     Prjónahópur - Prjónaðu í góðum félagsskap. Kl. 13 -15
      EFT og djúpslökun - Umbreyttu heftandi viðhorfum. Kl. 14-16

Þriðjudagur 17. ágúst

Miðvikudagur 18. ágúst - Opið 9-16
    Miðvikudagar eru dagar unga fólksins í Rauðakrosshúsinu

Fimmtudagur 19. ágúst

  Tölvuaðstoð kl. 13:30-15:30

      Útileikfimi í Nauthólsvík - Fyrir alla sem vilja. Útileikfimi og sjósund. 
Mæting í Nauthólsvík. Umsjón: Heilsuhópur Takts og Gönguhópurinn 
Njótandi og þjótandi.  Kl. 10
     Náðu settu marki - Þú getur gert, átt eða verið það sem þú vilt! Fyrsti 
hluti af þremur sjálfstæðum fyrirlestrum. Umsjón: Ólafur Þór Ólafsson, 
Phoenix leiðbeinandi og LMI þjálfi. Kl.13-15

Föstudagur 20. ágúst

Gönguhópurinn Njótandi og þjótandi - Gengið á mán. kl. 13 og mið. kl.10.
Upplýsingar um upphafsstaði hverju sinni á raudakrosshusid@gmail.com.

     Taktur - Fyrir 16-30 ára. Atvinnuleitin, listahópar og margt fleira. Kl. 9 -12
      Ljósmyndir árstíðarinnar - Lærðu að taka myndir af sólsetri og sólar-
upprás auk haustlitanna. Kl. 13-14.30
     Bowen tækni - Kynntu þér tækni sem getur lagað kvilla og bætt líðan.
20 mín. prufutímar fyrir einstaklinga. Skráning nauðsynleg. Kl.13.30-15.30
      Skiptifatamarkaður - Barnaföt - Skólatöskur og föt, íþróttaföt, skór og
ýmislegt fyrir veturinn. Skiptu fötum barnanna í aðrar stærðir og gerðir. Kl.16-18

      Taktur - Fyrir 16-25 ára. Atvinnuleitin, listahópar og margt fleira. Kl. 9 -12  
      Saumasmiðjan - Breyttu, bættu eða búðu til. Komdu með saumavél ef 
þú getur. Kl. 13-15
      Íslenskar lækningajurtir - Lærðu hvar þær eru, hvernig þú safnar þeim og
hvernig þær nýtast best. Umsjón: Ásdís Ragna, grasalæknir. Kl. 14-15

Hláturjóga kl.15-16

telpurS onuK rtelpurS onuK rtelpurS onuK r

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732
jsb@jsb.is • www.jsb.is 

E
F

L
IR

 a
lm

a
n

n
a

te
n

g
s

l  
/  

H
N

O
T

S
K

Ó
G

U
R

 g
ra

f í
s

k
 h

ö
n

n
u

n

STOTT PILATES er krefjandi æfingakerfi og frábær leið til að:
l Móta líkamann, bæta líkamsvitund og líkamsstöðu.
l Lengja vöðva og styrkja sérstaklega djúpvöðva maga og baks.
l Losa spennu, auka liðleika og bæta jafnvægi milli vöðvahópa.
l Losa um bakverki og hjálpa til við samhæfingu svo fátt eitt sé nefnt.

Kennt er 2x í viku í 6 vikur. Byrjendahópur: Mánu- og miðvikudaga kl 10:30.
Framhaldshópur: Þriðju- og fimmtudaga kl 16:30.
Kennari: Agnes Amalía Kristjónsdóttir.
Byrjenda- og framhaldsnámskeið. Verð kr. 19.900.
Æfingakerfi byggt á pilatesæfingum Joseph Pilates.

Barnagæsla - Leikland JSB

Staðurinn - Ræktin

Velkomin í okkar hóp!

STOTT PILATES
Innritun hafin! Sími 581 3730

Frjáls
aðgangur að
opna kerfinu
og tækjasal

Haustnámskeið hefjast 23. ágúst

Það sparast pláss og tími 
               með lausnum frá Rými

• Skjalaskápar
• Teikningaskápar
• Geymsluhillur
• Starfsmannaskápar
• Lagerhillur
• Verslunarhillur

– fyrir alla muni

Frábærar lausnir fyrir einstaklinga og fyrirtæki • Ráðgjöf
• Lausnir
• Þjónusta

Skemmuvegur 6
Kópavogur

Sími 511 1100
www.rymi.is

Bödön er blanda af 
vínkæli og kolli með sæti 
sem er útsaumað á hefð-

bundinn hátt.

Borð með 
gaseldavél í 

miðjunni.

Stóllinn Puli hefur 
járngrind en er þak-

inn efnisbútum.



FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

híbýli og viðhald
MÁNUDAGUR    16. ÁGÚST 2010

Lán til endurbóta
og viðbygginga
Íbúðalánasjóður veitir lán til endurbóta á húsnæði að innan og utan. 
Meðal annars eru veitt lán til lóðarframkvæmda og viðbóta við húsnæði. 
Lán geta numið allt að 80% af framkvæmdakostnaði. Hámarkslán eru 
20 milljónir og lánstími 5 til 40 ár. Sömu vextir eru á þessum lánum og 
almennum lánum Íbúðalánasjóðs.

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is
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Hafnarfjörður lumar á ævin-
týralegum görðum þar sem 
landslagið í hrauninu fær að 
njóta sín og mynda gott skjól. 
Einkum á það við í hinum rót-
grónari bæjarhlutum. Frétta-
blaðið laumaðist í tvo slíka 
garða og fékk leyfi húsráð-
enda til að mynda. 

Við Erluhraun 3 og 5 eru víðáttu-
miklir garðar sem hafa greinilega 

notið þolinmæði, úthalds og elju-
semi eigenda sinna. 

Brött brekka frá húsunum niður 
í djúpa hraunbolla einkennir þá 
báða og í öðrum garðinum hefur 
brekkan verið notuð sem sleða-
braut barnabarna að vetrinum, 
því hefur enginn trjá- eða runna-
gróður verið settur niður þar. 
Hulda Böðvarsdóttir og Sigurð-
ur Rúnar Jónasson hafa átt þann 
garð í þrettán ár og þau eru með 
púttvöll niðri á flötinni. Lóðin er 
að hluta til girt með náttúrulegum 

viði og kurl er í sumum stígum. 
Þegar Steinþóra Þorsteinsdóttir 

og Sigurður Þ. Arndal tóku við 
sinni lóð 1982 var þar ógrynni 
af spýtna- og járnarusli og snar-
brött grjóturð neðan við húsið. 
Þeim datt varla í hug að þar yxi 
nokkuð en nú skipta plöntuteg-
undirnar hundruðum. Burknarn-
ir eru í mestu uppáhaldi, þeir fara 
einkar vel í þessu umhverfi. Þau 
hjón hafa tvívegis fengið verðlaun 
fyrir garðinn enda hafa þau náð að 
skapa þar hreina paradís. - gun

Hraunið prýðir og skýlir
Hulda mundar arfaklóruna en segir samt að bóndinn eigi allan heiðurinn að garðinum.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Burknarnir njóta sín vel meðfram stígn-
um í garðinum við Erluhraun 3. 

Brekkan vinstra megin við stíginn er sleðabraut barnabarna Huldu og Sigurðar 
þegar snjór er. 

Erluhraun 5. Friðsælt er á flötinni í botni 
hraunbollans.

Þegar Steinþóra húsfreyja var hætt að sjá niður í garðinn út um eldhúsgluggann 
greip hún klippurnar og hefur náð að halda vexti trjágróðurs í brekkunni í skefjum.

Fuglabað er meðal þess sem prýðir þennan garð við Erluhraun 5. 



SÍMI 5 900 800
Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

Súluhöfði - 270 Mosfellsbær
Sérlega glæsileg 94,1 m2 neðri sérhæð - jarð-
hæð, í mjög snyrtilegu og fl ottu tvíbýlishúsi. Tvö 
góð svefnherbergi, stofa, borðstofa, gott eldhús, 
baðherbergi m/sturtu og þvottahús/geymsla. 
Mjög stórt hellulagt bílastæði fyrir tvo bíla, góð 
verönd og afgirt timburverönd með skjólgirðingu. 
Topp eign á besta stað. V. 24,9 m. 3478

160,9 m2 einbýlishús með bílskúr á fallegum stað við Skólabraut. Frábær staðsetning! Stutt í skóla og 
alla þjónustu. Stór lóð með timburverönd og fallegu útsýni. 
Lækkað verð V. 36,9 m.4821

 Skólabraut - 270 Mosfellsbær

Rúgakur 1 - 210 Garðabær

Mikið endurbætt  og vel nýtt 131,5 fm endaraðhús á tveimur hæðum í mjög skemmtilegu hverfi  í 
Mosfellsbæ. Á aðalhæð er eldhús, stór stofa, forstofa og hjónaherbergi. Á neðri hæð eru 2-3 rúmgóð 
herbergi, baðherbergi m/kari og sturtu og hol. Úr stofu er gengið út á stóra afgirta timburverönd í 
suðvestur. Topp staður, stutt í Varmárskólasvæðið sem og í miðbæ Mos. 
V. 29,9 m. 3464

Urðarholt - 270 Mosfellsbæ
Rúmgóð 91 m2, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
ásamt 22,3 m2 bílskúr. Íbúðin skiptist í forstofu-
hol, tvö svefnherbergi, baðh., eldhús og stofu. 
bílskúrinn er 22,3 m2. sérgeymsla á sömu hæð, 
ásamt hlutdeild í sam. þvottahúsi. V. 21,5 m. 4963

Þverholt - 270 Mosfellsbær
Falleg 57,7 m2, 2ja herb. íbúð á jarðhæð (ósam-
þykkt) með sérinng. Íbúðin skiptist í forstofuhol, 
stofu, eldhús, svefnh. og geymslu. Eignin er 
miðsvæðis í Mosfellsbæ, stutt er í alla þjónustu, 
verslanir og leikskóla. Eignin er laus til afhendingar 
strax! V. 10,8 m. 4979 Háteigsvegur 42 - 105 Reykjavík

Björt og skemmtileg 86,9 m2, 3ja herbergja kjall-
araíbúð við Háteigsveg í Reykjavík. Eignin skiptist 
í forstofu, hol, eldhús, geymslu, baðherbergi, 
svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur(hægt 
er að nota aðra stofuna sem herbergi) Áhvílandi 
eru ca. 18,5 milljónir hjá Íbúðalánasjóð sem 
mögulegt er að yfi rtaka. Eignin er laus til afhend-
ingar strax! 
V. 19,6 m. 4980

Eskihlíð - 105 Reykjavík
86,6 m2 4ra herbergja íbúð ásamt 6,2 m2 
geymsluskúr við Eskihlíð 13 í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í forstofu, baðherbergi, eldhús, tvö svefn-
herbergi, tvær samliggjandi stofur.  Einni fylgir 
geymsluskúr á lóð auk hlutdeildar í sameiginlegu 
þvottahús og geymslu í kjallara. Eignin er laus til 
afhendingar strax! 
V. 18,9 m. 4919

Fallegt raðhús á einni hæð. Húsið skiptist skv. teikningu í forstofu, 2 svefnherb., baðherb., eldh., 
þvottah., geymslu, stofu og borðstofu. Húsin eru fullbúin að utan, einangruð og tilbúin undir innveggi. 
Hiti í gólfum. Fallegt hús á mjög góðu verði. Áhv. eru ca. 17,8 millj. kr. ÍLS lán. Möguleiki á allt að 90% 
fjármögnun. V. 20,6 m. 4696

 Byggðarholt 3A - 270 Mosfellsbæ

Fellsmúli - 108 reykjavík 
Rúmgóð 104,4 m2, 4ra herbergja íbúð á annari 
hæð við Fellsmúla 20 í Reykjavík. Íbúðin skiptist 
í forstofuhol, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, 
eldhús, stofu og borðstofu. Íbúðinni fylgir 4,5 m2 
sér geymsla. Eignin er laus til afhendingar strax!
V. 19,5 m 4948

 Laxatunga 122 - 270 Mosfellsbær

Leirvogstunga - 270 Mosfellsbær 
437 m2 einbýlishúsalóð ásamt steyptri plötu og 
teikningum af 199,2 m2 einbýlishúsi á einni hæð 
+ ris. Skv. teikningum er gert ráð fyrir húsi sem er 
að mestu á einni hæð. V. 9,0 m 5331 

Rúmgóð og glæsileg 3ja herbergja endaíbúð á 2. hæð með fallegu útsýni í 2ja hæða lyftuhúsi ásamt 
stæði í bílakjallara við Rúgakur 1 í Garðabæ.  Glæsilegar innréttingar og falleg gólfefni. Glæsilegt 
útsýni! Eignin er laus til afhendingar strax. Áhvíland er ca. 22,3 m.með 4,9% vöxtum.
V. 38,9 m. 4975

Lækjarmelur - 116 Reykjavík
Ný 125 til 135 m2 iðnarðarbil/geymslur með 
millilofti við Lækjarmel 8 í Reykjavík. Ca. 100 
m2 vinnslusalur með vélslípuðu gólfi  og ca. 30 
m2 milliloft með stálstiga og stálhandriði. Bilið 
er með góðri innkeyrsluhurð, mikil lofthæð og 
þriggja fasa rafmagn. Snyrting með salerni og 
handlaug er í rýminu auk skolvasks. 
Verð frá 12 til 12,3 m.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 
WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

heimili@heimili.is
Sími 530 6500

Óskum eftir 
fl eiri eignum á söluskrá!
Erum allir mættir aftur eftir sumsrfrí og klárir í slaginn.  
Bjóðum góða þjónustu og vandaða vinnu  hvort sem 
er verðmöt,  aðstoð við kaup eða  sölu fasteigna. 
Hringdu núna og skráðu eign þín í sölu hjá okkur.

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

FASTEIGNIR.IS
16. ÁGÚST 201033. TBL.

Eignamiðlun hefur til sölu 
glæsilega þriggja herbergja 
íbúð á Löngulínu í Garðabæ.

Í búðin er 147,6 fm að stærð á 
annarri hæð í lyftuhúsi ásamt 
stæði í bílageymslu. Tvennar 

svalir eru í íbúðinni og úr henni er 
einstakt útsýni til sjávar. Íbúðin 
skiptist í hol, rúmgóða stofu, tvö 
svefnherbergi, eldhús, baðherbergi 
og þvottahús. 

Komið er inn í rúmgott hol með 
fataskáp. Þvottahús er með flísum 
á gólfi og baðherbergið er rúmgott 
og allt flísalagt. Hjónaherbergið er 
rúmgott og með stórum fataskáp 
og fallegu útsýni. Í svefnherberg-
inu er fataskápur.

Stofan, borðstofan og eldhúsið 
mynda eitt stórt opið rými sem er 
samtals um 65 fm og er með mikl-
um útsýnisgluggum og tvennum 
svölum. Eldhúsinnréttingin er 
sérsmíðuð, háglans hvít með gran-
ít vinnuborðum, einnig er stór og 
mikil eldunareyja. Innbyggður 
vínkælir er í eldhúsinu og innfelld 
uppþvottavél. Gert er ráð fyrir tvö-
földum ísskáp í innréttingunni. 

Stórt og rúmgott stæði í bíla-
geymslu ásamt sérgeymslu í kjall-

Fagurt útsýni til sjávar

Eldhúsinnréttingin er sérsmíðuð.

Íbúðin er á annarri hæð í lyftuhúsi í Garðabæ.







Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Þorláksgeisli
Glæsileg 117 fm 4ra 
herbergja
Frábær staðsetning
Lyftuhús
Tvennar svalir
Stæði í bílageymslu
Vönduð eign

v. 26,9 m.

Álfkonuhvarf
Björt og rúmgóð 3ja 
herbergja
94 fm íbúð á 2. hæð
Stæði í lokaðri 
bílageymslu.
Falleg eign í alla staði
Gott verð 

v. 20,9 m.

Þorláksgeisli 19
Sérlega falleg 2ja 
herbergja
Góðar innréttingar
Rúmgóð og björt
Í jaðri byggðar

v. 18,5 m.

Háagerði
3ja herbergja risíbúð auk 
útleiguherbergis
Fallegt hús
Frábær staðsetning
Hagstæð áhvílandi lán

v. 18,5 m.

Smyrlaheiði
 Mjög gott 180 fm einbýli
Hús á einni hæð
Glæsilegt eldhús
Fjögur góð svefnherbergi 

v. 39,9 m

Markland
Snyrtileg 2ja herbergja
56 fm íbúð á jarðhæð
Góð staðsetning í 
Fossvogi
Stór suður verönd
Laus strax

v. 14,9 m.

Háaleitisbraut
Falleg og rúmgóð 110 fm
Þrjú svefnh. og tvær 
stofur
Húsið í góðu ástandi
Bílskúr

v. 25,9 m.

Árskógar - 13. hæð
Glæsileg 3ja herb 
94 fm íbúð
Aukin lofthæð
Stórkostlegt útsýni
Fyrir eldri borgara
Mikil þjónusta í húsinu 

v. 36,0 m.

Langabrekka
Fallegt einbýli
Góður staður í Kópavogi
Aukaíbúð
Gott ástand
Verðlaunagarður
Stór bílskúr
SKIPTI Á RAÐHÚS/PARHÚS

v. 59,5 m.

Safamýri
Björt 4ra herbergja
Frábær staðsetning
Búr inn af eldhúsi
Fjölskylduvænt hverfi 

v. 22,5 m.

Tryggvagata
Talsvert endurnýjuð 
67 fm 2ja herb
Rétt við miðbæinn
Góð fyrstu kaup

v. 19,9 m.

Langholtsvegur
Hæð með bílskúr
Rúmgóð 3 herbergja
Miðsvæðis í Rvk.
Bílskúr innréttaður sem 
íbúð
Töluvert endurnýjað

v. 27,5 m.

Hjallasel
Parhús fyrir eldri borgara
á einni hæð
Rúmgott og bjart
Góð lofthæð
Frábær staðsetning
við Seljahlíðar

v. 19,9 m.

v. 0,0 m

Brekkugerði  
- Til leigu
Glæsilegt einbýlishús
380,6 fm á þremur 
hæðum
eign í algjörum sérflokki
Glæsilegt útsýni. Laust
strax.

Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Ragna S. 
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi 
Andrésson,
lögg. 
fasteignasali

Jón Sigfús 
Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Hilmar 
Jónasson 
sölufulltrúi

Heimir H. 
Eðvarðsson 
sölufulltrúi

Ólafur 
Finnbogason
sölufulltrúi

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Hátún
Falleg 77 fm 3ja herbergja 
8. hæð í lyftublokk
Stórkostlegt útsýni
Suðursvalir
Skemmtileg íbúð

v. 19,9 m.

Laugarnesvegur
Björt og vel skipulögð 
3ja herbergja 
80 fm endaíbúð
Nýtt eldhús 

v. 17,9 m.

Suðurmýri
Glæsilegt tvílyft 181 fm 
parhús Góður suðurpallur 
og svalir. Vandaðar inn-
réttingar, gólfefni og tæki.
Fullbúinn 27 fm flísalagður 
bílskúr.
Sjá innlit á miklaborg.is

v. 56,0 m.

Háteigsvegur
77 fm efri hæð
Frábær staðsetning
Róleg gata
Fallegt hús

v. 20,9 m.

Álfaborgir
Falleg 3ja herb endaíbúð 
Sérinngangur Góð eign í 
barnvænu umhverfi 
Frábært útsýni 
Gott skipulag

v. 19,9 m.

Reykás
130 fm. íbúð 
Efsta hæð og ris 
Góður bílskúr 
Nýlega uppgerð að hluta 
Glæsilegt útsýni

v. 28,0 m.

Bergstaðastræti
Falleg 3ja herbergja
Risíbúð
Miðbær Reykjavíkur
Fjórbýlishús
Lítið undir súð

v. 20,5 m.

Langalína
Nýjar glæsilegar íbúðir 
2ja-3ja og 4ra herbergja. 
Tvennar svalir, tvö bílastæði, 
hiti í gólfi. 
Gott skipulag, frábær staðs. 
Kíktu á þessar íbúðir.

569-7000 |  Síðumúli  13 |  www.miklaborg. is | 

Vallarás
Falleg 2ja herbergja
Björt og falleg íbúð
Gott aðgengi
Gengið inn frá jarðhæð

Kóngsbakki
Björt 4ra herbergja
Stutt í alla þjónustu
Húsið nýlega lagfært að utan
Snyrtileg eign
Gott verð

OPIÐ HÚS

Opið  hús í dag frá 
kl. 17:30 - 18:00

Eignir óskast

250-400 fm einbýlishús á svæði 101-108 eða 200-210. 
Verðbil mætti vera allt að kr. 60-120 milljónir. 
Allar nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson í síma 661-2100.

Bráðvantar 3ja herbergja íbúð í lyftublokk ( nýlegri ), um 100 fm.
Aðeins falleg íbúð með stæði í bílageymslu kemur til greina. Stað-
greiðsla í boði. Íbúðin þarf að vera laus fljótlega.  
Allar nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson í síma 661-2100.

Vantar glæsileg sumarhús í Grímsnes og Grafningshreppi og ná-
grenni. Verðbil má vera allt að kr. 40 – 60 milljónir. Góðar greiðslur 
og ákveðnir kaupendur. Allar nánari upplýsingar veitir Hilmar 
Jónasson í síma 695-9500.

4ra herbergja íbúð í Kópavogi í litlu fjölbýli óskast.
Áhugsamir hafi samband við Elínu Viðarsdóttur í sím 695890

v. 14,9 m v. 18,4 m.
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v. 17,9 m. 

Hallakur
3ja herberbgja í litlu 
fjölbýlishúsi
Vandað hús
Frábær staðsetning
Gott útsýni
Laus fljótlega

v. 28,9 m.

Háaleitisbraut
Falleg 59 fm 2ja herb.
Frábær staðsetning
Góð blokk
Nýlega standsett baðherb.
Hugguleg íbúð

v. 14,9 m.

v. 26,5 m.

v. 35,7 m.

v. 49,5 m. 

Hjálmholt
Vönduð og skipulögð 
202 fm neðri sérhæð í 
tvíbýli. Eignin stendur við 
ofanvert Hjálmholtið. 
2 stofur, 6–7 svefnherb., 
tvö baðherbergi og ein 
snyrting.

v. 46,0 m. 

Suðurgata
Sjarmerandi 270 fm 
einbýlishús
Frábær staðsetning
Laust við samning
Skjólríkur garður
Bókaðu skoðun! 

v. 63,0 m. 

v. 24,9

Grundarás
Fallegt raðhús í Árbæ
Stærð 284,3 fm
Stór bílskúr
Góð staðsetning
Gróinn garður
Pallur með heitum potti

v. 49,5 m. 

Silakvísl
Björt og rúmgóð 
5 herbergja
110 fm íbúð á tveimur 
hæðum
Gott skipulag
Sérinngangur

Eiðistorg
Frábærlega staðsett
íbúð í fjölbýli á Seltjarnar-
nesi. 183 fm og skiptist í 
tvær íbúðir 5 herb. og 2ja 
herb. Skipti á minni koma 
til greina. Frábært útsýni

Kleppsvegur
Uppgerð 2ja herberbja
Útsýnisíbúð á 5. hæð
Lyftuhús
Hagstæð áhvílandi lán

Jórusel
Gott 242 fm einbýlishús
5 góð svefnherbergi
Tvær stofur og 
sjónvarpshol
Stendur innst í 
botnlanga
Óbyggt svæði við húsið

Stúfholt
Mjög góð 3ja herb
Fallega innréttuð
Stutt frá miðbænum
Nýlegt hús

Vesturgata
Tveggja herbergja í 
bakhúsi
Sérinngangur
Stærð 51,2 fm
Ósamþykkt

Akrasel
Einbýli+aukaíbúð
308 fm
4ra herb/2ja herb
Góðar stofur
Glæsilegur garður
Jeppabílskúr

v. 68,5 m

Laufengi
Gullfaleg 3ja herb
83 fm íbúð
Lítið fjölbýli
Gott hverfi
Eign sem kemur á óvart
Skipti æskileg á stærri 

Laufásvegur

Glæsileg jarðhæð
Stærð 101,5 fm
Frábær staðsetning
Mikið endurnýjað
Sólstofa og sólpallur
Kíktu á Innlit á miklaborg.is
Sér bílastæðiv. 29,5 m.

Tunguháls
Vel staðsett og gott 1251 
fm atvinnuhúsnæði, 
Heil húseign á mjög góð-
um stað. Gott útipláss
Svæðið í kringum húsið 
er afgirt. Frábært verð.

v. 110,0 m.

Flétturimi
Mjög rúmgóð 
4ra herbergja 
Stærð 112,6 fm jarðhæð 
Stæði í bílageymslu
Upprunalega 5 herbergja 
Stór timburverönd

v. 24,8 m. 

Ljósavík
Falleg og björt íbúð
4ra herbergja í litlu 
fjölbýli
Bílskúr á jarðhæð
Gott aðgengi
Góð staðsetning

v. 25,9 m.

v. 21,5 m.

Lækjarvað
Falleg 136 fm n.sérhæð
Vandaðar innréttingar 
4 svefnherbergi
Gott skipulag
Vinsælt hverfi

v. 33,0 m.

Meistaravellir
Björt og falleg 
4ra herbergja
100 fm íbúð m. 
glæsilegu útsýni
Vinsæll staður
Mikið endurnýjuð 

v. 23,5 m. 

v. 11,9 m. 

Steinhella
Fullbúið atvinnuhúsnæði
Stærð 140,4 fm
Steypt milliloft
Stórar innkeyrsldyr
Mjög snyrtilegt húsnæði
V. 18,5 m. 8332

Einbýlishús og bílskúr. Áhugaverð eign, 
skammt frá Landeyjarhöfn. Möguleiki að kaupa 
5 ha. landspildu með.

Glæsileg efri hæð á þessum vinsæla stað.
Einstakt útsýni, vandaðar innréttingar og gólfefni.
Komdu og skoðaðu þessa

v. 16,0 m.

v. 37,5 m. 

Ásgarðsland við Sogið

Falleg 4ra herbergja íbúð á frábærum stað. Töluvert 
endurnýjuð, fallegur og gróinn garður ásamt stórum 
bílskúr. v. 30,9 m.

Eigum nokkrar frábærar sumarhúsalóðir á 
þessum eftirsótta stað á ótrúlegum verðum.

• Stærðir frá 0,7 -2,0 hektarar.  
• Verð frá 1,1m. -1,650 m.  
• Eignarlóðir. Gerðu góð kaup!

Lóðirnar sem um ræðir eru við: 
Freyjustíg, Herjólfsstíg, Óðinsstíg, Þórstíg, 
Ásabraut

Sörlaskjól

Sveitasæla

Fellahvarf



Upp og niður tónstigann
Hjá Eik finnur þú hentugt húsnæði 

Rósenberg er í húsnæði frá Eik sem sérhæfir sig í rekstrarleigu atvinnuhúsnæðis. Við bjóðum m.a. húsnæði með 
góðum hljómburði og mátulega stóru plássi fyrir gestahópinn. Við aðstoðum líka við leit á húsnæði fyrir verslanir, 
lagerhald, skrifstofur, veitingastaði og margt fleira. Ef þú ert að efla starfsemina, flytja, stækka, endurskipuleggja 
eða hefja rekstur  er Eik með rétta kostinn fyrir þig.
 
Hafðu samband við sérfræðinga okkar í síma 590 2200.
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Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali

Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401

Eignir vikunnar

- Mikil eftirspurn eftir sumarhúsum á grónum svæðum á suður og vesturlandi.

Raðhús-Fossvogi: 

Hulduland  - Gott verð
Bjart og gott ca 205 fm raðhús á pöllum á góðum stað í Fossvogi. 
Góður suðurgarður og frábært útsýni. Möguleg skipti á minni eign í hverfi nu. 
 Verð 47,9 millj. 

Ca. 135 fm fallegt hús sem stendur milli Laugavegar og Grettisgötu. Húsið var endurbyggt árið 
1999 á mjög smekklegan hátt. Á hæðinni eru stofur og 1 herbergi, eldhús og bað og í risinu 2 
svefnherbergi og vinnuherbergi . Þar eru líka stórar svalir Séríbúð er í  kjallara.
Verð 34,9 millj. 

Skildinganes- Mjög gott verð
Erum með til sölu 85 fm íbúð með sérinngangi 
á jarðhæð í tvíbýlishúsi á þessum vinsæla stað í 
Skerjafi rði. Verð 17,9 millj.

Rekagrandi
Opin og björt 2ja herbergja enda íbúð á jarðhæð. 
Íbúðin skiptist í svefnherbergi m. skápum, eldhús, 
baðherbergi, stóra stofu með útgengi á góðann 
afl okaðann pall. Verð 13,9 millj. 

Einbýli-Miðborgin:

Einarsnes 101 Reykjavík 
3ja. herbergja íbúð á fyrstu hæð í þríbýlishúsi í 
Skerjafi rði. Endurnýjað baðherbergi,  gott skipulag.  
Lóðin er óvenju stór og falleg. Vel skipulögð íbúð í 
Skerjafi rðinum á frábærum stað. Verð 15.9 millj 

2ja herbergja

Sumarhúsin seljast hjá Fold 

Seljaland- Fossvogi:
Ca. 50 fm. góð íbúð á jarðhæð á þessum eftirsótta 
stað. Geymsla innan íbúðar. Góð fjárfesting. 
GOTT VERÐ 13,9 millj. Tvnr. 8682 

Hlíðarhjalli 69-Kópavogi:
Ca. 83. fm. falleg íbúð á góðum útsýnisstað við 
Hlíðarhjalla. Skiptist í stofu, 2 svefnherbergi, eldhús 
og bað  Falleg eign á góðum stað. Hús og þak 
nýlega viðgert. Verð 19,5 millj. 

3ja herbergja

Sumarhús Indriðastöðum Skorradal: 
Samtals ca. 75 fm. vandað mikið endurnýjað 
sumarhús á gróinni eignarlóð í landi Indriðastaða, 
Skorradal. Í húsinu eru 2 svefnherbergi, eldhús m 
.nýlegri innréttingu og tækjum, stofa og sólstofa, 
góður pallur m. heitm potti. Gestahýsi m. hita, 
rafmagni og vatnstengingu fylgir. Falleg gróin lóð. 
Verð 15,9 millj. 

Sumarhús Þórisstöðum-Grímsnesi: 
Nýtt, ónotað vandað, ca. 87 fm. heilsárshús á 
góðum stað í námunda v. Sólheima í Grímsnesi. 
Þrjú svefnherbergi og hátt risloft. Góð staðsetning 
þar sem stutt er í sunlaug á Minni-Borg, golfvelli , 
menningu í Skálholti og margt fl eira.
 Gott verð 15,9 Millj. 

Sumarhús Grímsnes Hallkelshólar - 
Vandað nýtt ca. 70 fm sumarhús á steyptum 
grunni. Húsið er á 1 hektara eignarlandi  Stór stofa 
og 2 svefnh. Innbú fylgir.  Steypt plata með hita-
lögnum. Fallegt hús á stórri eignarlóð í námunda v. 
góða golfvelli.  Verð 15,9 millj. 

Raðhús Fjarðarseli: 
Ca. 227 fm. vel viðhaldið raðhús á góðum stað í 
Seljahverfi  ásamt ca. 25. fm bílskúr. Vel viðhaldið 
raðhús á góðum stað í Seljahverfi . Möguleiki á 
séríbúð í hluta jarðhæðar og hentar einnig mjög 
vel sem fjölskylduhús. Möguleg skipti á nýlegri 
íbúð í lyftuhúsi. Verð 37,9 millj.

Rað- og parhús

Einbýli-Bergsmára Kópavogi: 
Opið hús mánudag16.júlí frá kl 
18-18:30  
Ca. 252 fm. gott einbýlishús á 2 
hæðum á frábærum útsýnisstað í 
Kópavogi. Innbyggður bílskúr, 4 rúm-
góð svefnherbergi, parket á gólfum, 
rúmgott og vandað baðherbergi. 
Skipti á minni eign möguleg,   
Verð 55,9 millj. 

Einbýli

Parhús-Svöluási Hafnarfi rði- 
Ca. 209 fm. fallegt nýlegt parhús á 2 hæðum. Á 
neðri hæðinni eru stofur, gestasnyrting,  eldhús, 
hol og innangengt er í bílskúr. Einnig er gengt frá 
stofu út í garð. Á efri hæð eru 4 svefnherbegi, 
baðherbergi, þvottahús og geymsla.Vel skipulagt 
hús í góðu hverfi . Skipti möguleg á minni eign. 
 Verð 42,5 millj. 

Kambasel-Endurnýjað raðhús: 
Rúmlega 210 fm. fallegt raðhús á barnvænum 
stað í Seljahverfi . Fyrsta hæðin er öll endurnýjuð 
á smekklegan hátt. Gengt er frá stofu í garð. Á 
annari hæð eru 4 svefnherbergi, baðherbegi og 
fataherbegi inn af einu, baðherbergi o.fl . og risið 
er notað sem svefnherbergi og setustofa í dag. 
Bein sala eða skipti á minni eign 
Verð 39,9 millj. 

Sumarhús-Eyrarskógi: 
 Vorum að fá í sölu mjög fallegann bústað á 
góðum stað í Eyrarskógi. Mikið útsýni yfi r vatnið. 
Sauna hús á lóð, heitur pottur. Barnaleiktæki á lóð.
Sjón er sögu ríkari. Verð 11,5 millj. 

Sumarhús Öndverðanesi:
Fallegur bústaður á góðum stað nálægt Þrast-
arlundi. Í bústaðnum eru stofur, svefnherbergi, 
eldhús, snyrting, geymsla auk svefnlofts. Fallega 
gróin lóð. Verð 6,5 millj. 

OPIÐ HÚS

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

Ljósheimar - 104 Rvk.

15,5 m

Frostafold  - 112 Rvk. 

29,9 m

Miðleiti - 103 Rvk.

35,9 m

Hraunbær 36 - 110 Rvk.  

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Kristín Sigurðardóttir 
Löggiltur fasteignasali
kristin@husin.is

Víðir Róbertsson 
sölumaður
vidir@husin.is

Góð 60,6 fm 2ja herb íbúð á 2. hæð í 
góðu  fjölbýli í lyftublokk. 
Laus strax    

Björt og snyrtileg 102,3 fm 4ra herb 
íbúð á 3.hæð. Tvennar svalir og fallegt 
útsýni. Stutt er í leikskóla, skóla og 
aðra þjónustu. 

Falleg 159,7 fm íbúð á 3. og 4. hæð 
með frábæru útsýni og stórum 
suðursvölum. Íbúðinni tilheyrir  9,3 fm. 
geymsla, 37,7 fm. einstaklingsíbúð með 
sérinngangi og innbyggður 26,4 fm.

Falleg 148 fm 4ra herb. íbúð á 5. hæð 
í lyftublokk þ.a. 25 fm bílskýli. Fallegt 
útsýni er úr íbúðinni. Laus strax.

Óskum eft ir  eignum 
á skrá miðsvæðis 

Vitastígur - 101 Rvk.

Góð 30,8 fm studioíbúð með sérinn-
gangi á frábærum stað í miðbænum. 
Gott verð.

9,9 m

Opið hús í dag milli kl. 18:30 – 19:00

Opið hús

19,9 m
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You can buy cheap
But please beware
The costs are high
The stress is hell
But here’s a house
You will enjoy

Upplýsingar í síma 865 8671, Kristín 
eða 892 8616, Jóhann 

We will include so many things
and then the pool to relax in

This Bulgarian idyll can’t fail to please
Don’t hesitate
Just come and see

204 m² einbýlishús á tveimur hæðum með bílskúr á fallegum útsýnisstað 
á Vopnafi rði. Húsið er hraunað að utan og nýmálað, þakskegg, niðurföll og 
gluggar er allt ný yfi rfarið og nýmálað. Uppítaka á bíl, hjólhýsi eða einhverju 
þessháttar kemur vel til greina. Góð eign á fallegum stað. 

Allar nánari upplýsingar hjá INNI fasteignasölu s.580 7905 
eða á www.inni.is

Steinholt, Vopnafi rði.

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast. - Kristín Pétursdóttir, lögg. fast. Ásmundur Skeggjason lögg. fast.

Matsölustaðir á Vestfjörðum.

Aðalgata 1  Súðavík
Söluskáli sem er innréttaður sem veitingastaður í eigin húsnæði við Aðalgötu í Súðavík.  Húsið 
er byggt 1988 og er mikið endurnýjuð og vel tækjum búið.  Vínveitingarleyfi  er til staðar ásamt 
öðrum leyfum sem til þarf.  Staðsetning er góð við sjávarsíðuna og fyrir framan staðinn er stór 
malbikuð lóð með þvottaplani.  Staðurinn rúmar 35 manns í sæti og er innréttaður að Amerískri 
fyrirmynd.  Góð velta er yfi r ferðamannatímann og eru m.a. daglegir gestir erlendir sjóstanga 
veiðimenn.  Staðurinn selst með öllum búnaði. Verð 12,0 m.

Matsölustaður í Edenborgarhúsinu á Ísafi rði

Rekstur matsölustaðar í Edenborgarhúsinu á Ísafi rði.  Um er að ræða vel staðsettan matsölustað í 
leiguhúsnæði með vínveitingarleyfi .  Staðurinn var innréttaður fyrir 4 árum og er vel búin tækjum 
og innréttingum.  Húsnæðið er 220 fm að stærð.  Staðurinn hefur verið opin frá 11-22 á virkum 
dögum og frá 12 og fram yfi r miðnæti um helgar.  Stöðugildi hafa verið 4 en að sögn seljanda er 
miklir möguleikar á að auka veltuna til muna. Verð 5,5 m.

Traust þjónusta í yfi r 30 ár

Grensásvegi 13
Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

570 4800

FASTEIGNASALAN
l

TRÖLLAKÓR - M/STÆÐI Í BÍLGEYMSLU 
Vorum að fá í sölu mjög fallega 3ja herbergja 
íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. 2 góð svefnherbergi 
með skápum. Flísalagt baðherbergi. Eldhús með 
fallegri innréttingu. Rúmgóð stofa þaðan sem 
útgengt er á fl ísalagðar svalir. Íbúðin er laus nú 
þegar, sölumenn sýna. 

Áhv. hagst. lán ca. 18,3 millj. 
Verð 22,9 millj.

BJARKARÁS - GLÆSILEG EIGN
Glæsileg 3ja - 4ra herb. neðri hæð í tvíbýli á 
þessum eftirsótta stað í Ásahverfi nu í Garðabæ. 
Tvö stór svefnherbergi og tvær stórar og bjartar 
stofur. Glæsilegar innréttingar. Parket og fl ísar á 
gólfum. 40 fm sér viðarverönd til suðurs. 

Verð 32,8 millj. 

GRANDAVEGUR - 4RA HERB. M/BÍlSKÚR 
Vorum að fá í sölu mjög góða 4ra herbergja 
íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi auk bílskúrs. 
3 góð svefnherbergi með skápum. Falleg innrétt-
ing í eldhúsi. Útgengt á suðursvalir frá stofu.

 Verð 29,9 millj.

EFSTALEITI - BREIÐABLIK 
Glæsileg 145 fm 4 herb. íbúð á jarðhæð í fjölbýli 
(lyftuhúsi) með stæði í bílageymslu. Tvö stór 
herbergi, stór og björt stofa og sjónvarpsherb. 
Stór suðurverönd með fallegu útsýni. Parket og 
marmari á gólfum. Glæsileg sameign: Sundlaug, 
heitir pottar, gufubað, tækjasalur og margt fl . 
Húsvörður. Gott aðgengi er að íbúðinni. Stutt í 
alla þjónustu.

Verð 47,9 millj.

BÆJARBREKKA - RAÐHÚS
Falleg og bjart 155 fm milliraðhús með 
innbyggðum bílskúr og sólskála. Tvö stór svefn-
herbergi, stór og björt stofa og sólskáli með 
heitum potti. Stórt fl ísalagt baðherbergi. Fallegar 
innréttingar. Parket og fl ísar á gólfum. Fallegur 
garður til suðurs og vestur. 

Góð lofthæð í bílskúr. 

ÖGURÁS - GARÐABÆ
TIL SÖLU EÐA LEIGU
Falleg 3ja herb. 95 fm efri hæð í fjórbýli með sér 
inngangi. Tvö stór herbergi og stór og björt stofa 
með fallegu útsýni. Fallegar innréttinar. Parket og 
fl ísar á gólfum.

LAUS FLJÓTLEGA. Upplýsingar gefur 
Sveinbjörn s: 892-2916 

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

Bæjarhrauni 10
Hafnarfirði

Sími: 520 7500
www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, 
löggiltur fasteignasali

Hraunhamar fasteignasala kynnir hlýlegt og 
snyrtilegt sumarhús við Gíslholtsvatn, 90 km frá 
Reykjavík. Eignin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, tvö 
herbergi, baðherbergi og geymslu. Góð verönd með 
heitum potti. Skógi vaxinn og skjólgóður staður með 
góðu útsýni yfi r vatnið. Mjög gott sumarhúsafélag 
er starfandi á svæðinu. Á svæðinu er leiksvæði, 
fótboltavöllur og góð höfn fyrir báta. Upplýsingar 
á skrifstofu Hraunhamars. Húsið er 53,3 fm auk 
svefnlofts.

Sumarhús við Gíslholtsvatn

Sævangur - Hf - Einbýli
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 231 
fermetra pallbyggt einbýli á frábærum stað í 
norðurbæ Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í forstofu, 
hol, gestasnyrtingu, eldhús, borðstofu, stofu, 
fjölskyldurými, þrjú barnaherbergi, fataherbergi, 
hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu, 
gufubað og bílskúr. Glæsileg hraunlóð, með 
veröndum, pöllum, heitum potti og tilheyrandi. 
Upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars.

 Nýkomið glæsilegt  171,2 fm einbýli ásamt bíl-
skúr. Eignin skiptist í forstofu, hol, tvöfalda stofu, 
borðstofu, eldhús, baðherb. og fatageymslu. Í risi 
eru þrjú herb., baðherb. og fataherb. Í kjallara er 
geymsla, þvottahús og stórt vinnuherb. Bílskúr 
32,7 fm með vinnuherbergi og salerni inn af. 
Fallegur gróinn garður. Verð 47 millj.

Suðurgata - Hf - EinbýliÁlfholt - Hf - Létt Kaup

Í sölu sérlega skemmtil. rúmgóð 2ja herb 67 fm 
íbúð. Fallegt eldhús, rúmgóð stofa. Parket og 
fl ísar. Frábært útsýni. Laus fl jótlega. Áhvílandi ca 
13,2 millj. hagstætt lán. Verð 13,9 millj.

Rúmgóð 4ja herb. Endaíbúð, Fallegar innréttingar, 
og gott aðgengi, Bílastæði í lokaðri bílageymslu. 
Sérlega falleg eign sem vert er að skoða. Laus 
strax. Góð hagstæð lán cirka 24 millj. geta fylgt 
með. V.27,9 millj

Eskivellir - Hf -  Glæsil. endaíbúð

FASTEIGNASALA/ LEIGUMIÐLUN
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Allt sem þú þarft…
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OPIÐ HÚS mánud. 16. ágúst kl. 18:00 – 18:30
Um er að ræða 3ja herbergja íbúð á efri hæð, 2 svefn-
herbergi annað lítið barnaherbergi (4,8m2) 
físalagt baðherb., stórar svalir, opið eldhús, parket á 
gólfum, björt og falleg íbúð mikið gróinn garður. 
Áhvílandi 15,9M yfi rtakanleg hagstæð lán. 
Nánari uppl. Sigurbjörn gsm. 867-3707

Eigandi skoðar makaskipti á STÆRRI eða MINNI 
fasteign 
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í fjölbýlishúsi með 
lyftu fyrir eldri borgara. Tvö svefnherb., gott aðalrými. Gott 
aðgengi að húsinu, tveir inngangar. Mikil þjónusta í húsinu 
og góð félagsaðstaða.Mötuneyti, hárgreiðslu stofa, leikfi mis- 
handavinnuaðstaða o.fl . Pantið skoðun hjá Sigurði gsm. 
898-6106

Aðeins 11-12 íbúðir eftir óseldar í nýju fjöl-
býlishúsi! Um er að ræða 3ja eða 4ra herbergja íbúðir frá 
um 118 til 170 fm að stærð. Tvær penthouse íbúðir óseldar! 
Allar íbúðir bjartar og opnar með tvennar svalir og fl estar 
með tvö bílastæði Í bílakjallar hússins. Skemmtilegar íbúðir 
í vel heppnuðu fjölbýlishúsi, sjón er sögu ríkari! Stutt í skóla 
og  almenna þjónustu í Garðabæ sem og útivistarsvæði s.s. 
ylströnd o.fl . Pantið skoðun hjá Sigurði gsm. 898-6106 

OPIÐ HÚS mánud. 16 ágúst kl. 17:30-18:00
LÆKKAÐ VERÐ: Snyrtileg og góð endaíbúð í litlu fjölbýli 
á 3ju og efstu hæð með mjög fallegu útsýni yfi r Elliða-
árdalinn. Árið 2007 var skipt um gler í allri íbúðinni, 
gólfefni er parket og fl ísar. Eignin er laus strax. Nánari 
uppl. Hafdís gsm. 8956107 eða hafdis@fasttorg.is

OPIÐ HÚS mánud. 16 ágúst kl 18.30-19.00
Mjög fallega hannað 7 herbergja einbýlishús með 
sólskála og heitum potti. Húsið er á einni hæð og allir 
glugg ar hússins eru gólfsíðir. Þakið er endurnýjað og 
húsið nýmálað að utan. Möguleiki er að hafa 6 svefnher-
bergi. Mjög fallegur gróður umlykur eignina. Nánari uppl. 
Hafdís gsm. 8956107 eða hafdis@fasttorg.is

OPIÐ HÚS mánud. 16.ágúst kl.17.30-18.00 
MJÖG GOTT VERÐ! ÁSETT VERÐ 3MILLJ. UNDIR 
FASTEIGNAMATI. Rúmgóð og mjög vel skipulögð 3-4ja 
herbergja íbúð á þriðju hæð ásamt 21,6 fm bílskúr í góðu 
húsi sem er mjög vel viðhaldið. Samkvæmt teikningu er 
íbúðin 4ra herbergja en stofan var stækkuð á kostnað 
eins herberg is. Á jarðhæð er geymsla og stórt sérherbergi. 
Nánari uppl. Hafdís gsm. 895-6107 eða hafdis@fasttorg.is

OPIÐ HÚS mánud. 16. ágúst kl. 17:30-18:00
Virkilega fín 4ra herbergja íbúð á 2. hæð m/aukaher-
bergi í kjallara í klæddri blokk. Falleg nýleg eldhúsinn-
rétting. Rúmgóð stofa og 3 svefnherbergi á hæðinni og 
aukaherbergi í kjallara með aðgengi að snyrtingu sem 
hentar vel til útleigu. Nánari uppl. Jóhanna Kristín 
gsm. 698.7695.

OPIÐ HÚS mánud. 16. ágúst kl. 18:30-19:00
Mikið endurnýjuð og fl ott 103,4 fm. 4-5 herbergja íbúð 
á tveimur hæðum ásamt stæði í bílageymslu. Aðalhæðin 
algjörlega tekin í gegn, þ.e. eldhús, gestasnyrting og 
gólfefni - náttúrufl ísar og plankaparket. Glæsilegur stigi 
upp á efri hæð. Nánari uppl. Jóhanna Kristín gsm. 
698.7695 

Byggðarholt 2 – 270 Mos. Hvassaleiti 26 – 103 Rvk. Hraunbær 6 – 110 Rvk. Álakvísl 10 – 110 Rvk.

Stelkshólar 6 – 111 Rvk.Langalína 2 – 210 Gbæ.Hjallabraut 33 – 220 Hfj.Langamýri 18 – 210 Gbæ.

Stærð 71,6fm – Herbergi: 3

18.5 m.

Stærð: 93,3 fm – Herbergi: 3

25.8 m. 28.8 m. 14.5 m.

49.9 m. 23.0 m. 22.9 m. 26.9 m.

 Stærð: 81,5 fm – Herbergi 3Stærð: +121 fm – Herbergi: 3-4

Stærð 133,9 fm (m/bílg.) – Herbergi: 4-5Stærð: 117,6 fm – Herbergi: 5Stærð 148,6 fm – Herbergi: 4Stærð 228,5 fm – Herbergi: 7

VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

SUMARTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m²

kr. 1.599.000,- án fylgihluta
kr. 1.859.000,- með fylgihlutum 
og byggingarnefndar teiknisetti.

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

www.volundarhus.is

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,1m²

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/1

0
-1

2

kr. 139.900,- án fylgihluta
kr. 159.900,- m/fylgihlutum

Úrvals pallaefni og undirstöður á 
sumartilboði. Sjá nánar á heimasíðu:

Frí heimsending á 
GARÐHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

40 % afsláttur af 
heimsendingu á 
GESTAHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 8,5 m²
kr. 359.000,- án/fylgihluta
kr. 389.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki

Lækkað verð
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ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.HUSAVIK.NET OG Í SÍMA 510-3800

Reynir Björnsson, lögg. fasteignasali
Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali

 Alfhending strax.

 Allar íbúðir með 
sólskála.

 Íbúðir með hjónasvítu.

 Stærðir frá 97-162 m2.

 Rúmgóð bílageymsla.
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Boðaþing er reitur sem Húsvirki hf. og 
Hrafnista DAS fengu úthlutað til skipu-
lagningar fyrir almennar íbúðir, þjónustu-
íbúðir, hjúkrunarheimili og þjónustu-
miðstöð aldraðra. Þetta er skemmtilega 
skipulagt svæði sem myndar kjarna 
almennra íbúða í kringum hjúkrunar-
íbúðir og þjónustumiðstöð á vegum 
Kópavogsbæjar og Hrafnistu DAS.

55+55+Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu
Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu

Boðaþing 6-8Boðaþing 6-8

Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu
Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu

Fyrir fólk á besta aldriFyrir fólk á besta aldri
Leigðu þína

Leigðu af okkur með forkaupsrétt
Leiga gengur upp í kaupverð

Leigðu þína
Leigðu af okkur með forkaupsrétt

Leiga gengur upp í kaupverð

Þjónustumiðstöð KópavogsÞjónustumiðstöð Kópavogs

fhending strax.

FASTEIGNASALA ÓSKAST TIL KAUPS
 

eða leiguhúsnæði undir sambærilegan rekstur með 
eða án búnaðar.

Skoða alla möguleika allt frá sölu þar sem rekstur er núna 
stopp ( kaupa búnað og taka við húsnæði ) uppí sölu í góðum 

rekstri.  Sendið mér upplýsingar um ykkar hugmyndir á 
tölvupóstfang. gunnarjonyngvason@gmail.com

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



BÍLAR &
FARATÆKI

DIESEL DIESEL !! BMW X5 (NEW) 3.0 
diesel Panorama, 7 manna, leður, 20“ 
felgur á nyjum dekkjum, allur til fyrir-
myndar verð 8480 (eftir lokun 864-
8989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

LEXUS RX400H. Árgerð 2006, ekinn 45 
þ.km, RAFMAGN/ BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 6.800.000. Rnr.151690

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

GPS GARMIN NAVIGATION m/ íslands-
korti og evrópukorti. Einnig þráðlaus 
bakkmyndavél, bluetooth og radarvari 
með laser. Verð aðeins 65 þúsund.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
 

PORSCHE CAYENNE TURBO. Árgerð 
2008, ekinn 30 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 18.490.Umboðsbíll 
ein með öllu og meira til!!!

M.BENZ ML320 CDI AMG LOOK. 
Árgerð 2008, ekinn 34 þ.km, DÍSEL, 
Sjálfskiptur. Verð 11.900.Ein eigandi frá 
upphafi og innfluttur nýr

SUBARU LEGACY. Árgerð 2007, ekinn 
36 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
2.890.Möguleiki á 90% láni

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar 
gerðir bíla á skrá og á planið hjá okkur, 
Skráið bílinn frítt hjá okkur, Sendið 
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is 
eða í síma 5179999, 100bílar.is,

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

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterkt Powdercoat WWW.duft.is 
Sími 512 4460.

Bílaútsölur framleiðenda í USA. Nú 
færðu nýjan eða nýlegan bíl á lækkuðu 
verði. Fáðu verðtilboð á netinu eða 
símleiðis. Eigum einnig heimkomna 
sýningarbíla með allt að 3ja milljón 
króna afslætti. Útvegum á betri verðum 
fólksbíla, jeppa og pallbíla frá Toyota, 
Ford, Dodge og öðrum helstu fram-
leiðendum. Hundruð ánægðra við-
skiptavina. www.islandus.com - Sími 
5522000

Chevrolet S10 tjúnaður, toppbíll. V. 400 
þús. S. 896 2552.

Subaru Impreza árg. ‚97 Toppbíll. S. 
896 2552.

Avensis 05 tilboð Toyota Avensis, 
beinsk ek 67þ.dráttark. toppl. V: 1800 
S: 868-1052

Til sölu Nissan Primera SLX árg. ‚98 
sjálfsk. 2000 vél, skoð. ‚11, cd. fallegur 
og góður. V. 390 þ. Uppl. í s. 896 
8568.

Golf 1400 GL, árg. ‚95, 5gíra, sk. 2011. 
3 dyra Fallegur og góður. V. 195 stgr. 
Uppl. í S. 896 8568

 0-250 þús.

Plexiform og bólstrun viðgerðir á 
sætum Dugguvogur 11 sími 5553344 
plexiform.is

Tilboð 185þ.
WV Polo 5 dyra, árg.‘98 ek. 120þ. skoð-
aður til ‚11 v. 185þ. s. 891 9847

Sjálfskipt Toyota á 195 
Þús!!!

TOYOTA COROLLA 1300 XLI ‚94 
sjálfskiptur,ek.190 þús,ný skoðaður 
2011,góður bíll verð 195 þús stgr! s.841 
8955

 250-499 þús.

BMW compact m-tech 316i árg ‚99 
beinsk. ek. 215þús upptekið hedd ofl 
nýsk 11 ný heilsársdekk ásett verð 590 
fæst á 350 staðgr. S: 8204469

 500-999 þús.

Tilboð 600 þúsund, gildir 
fram á fimmtudag

Land Rover ‚97 Ek. 300þ.km Sími 822-
1927

2003 árgerð, keyrður 124 þ.km. 
Listaverð 550 þús. góður bíll !Uppl. í 
s: 846-3032

 Bílar óskast

Vantar ódýran bíl á 0-200 þús. Má 
þarfnast lagfæringa. S. 898 6869.

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810

Vill kaupa bíl á ca. 30-150 þús. Má 
þarfnast viðgerðar. S. 896 6744.

 Jeppar

Til sölu Skoda Oktavía 05 4x4 dísel. 
Nýja útlitið. Ekin 190 þús. langkeyrsla. 
Verð 1.6 m uppl. 895-7774 / 434-
7774

SJÁLFSKIPTUR STATION
Toyota Corolla Wagon Árg 98“ ekinn 
222 þ. álfelgur Heilsárs sk.2011 tilboð 
390 þ. Uppl. í s 650-3646

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

Til sölu Renault Master 18 farþega 
árg „05 ekin 150 þús.‘Uppl í síma 
8957922

 Mótorhjól

50% kynningar afsláttur í nokkra daga. 
Þessi geggjuðu 200cc mótorhjól til sölu. 
Ný hjól árg.‘10. Til í hvítu/grá/svört.
V. 1.498.800,nú með 50% kr.749.400 
stgr. S. 771 2500 & 868 7006

 Fjórhjól

Til sölu Suzuki King Quat 700 ‚07. Ek. 
5þ. Clutchkitt, tölvukubbur, 26“ dekk, 
2stk bensínbrúsar. ATH. að taka endur-
ohjól upp í. Uppl. í S. 696 1597.

 Kerrur

Brimco kerrur.
Kerrubreidd 1,25m. Lengd 1,50-3,0m. 
13“ dekk. Verð frá 159.000 H.b.geta 
750kg. Yfirbreiðslur. Brimco ehf. 
Flugumýri 8, Mos 894-5111

Kerra til sölu ný ónotuð heit galv dekk-
krossviður flexitorar 750 kg nýdekk og 
felgur uppl. 8927687.

 Hjólhýsi

Til sölu Hobby 540 de uxe, árg. ‚07 
Meðfylgjandi markhýsa, fortjald, flat-
skjár, stór rafgeymir. Verð : 3,5 m. 
Tilboð: 2,9 m. S: 893-3347.

 Vinnuvélar

MAN 4-öxla, árg. ‚06 tilboð 7,2+vsk. 
Einnig Komatsu PW 150 hjólavél, 
Komatsu pc 50 og WA 70 hjólaskófla, 
einnig VOLVO lítill gámabíll með fleti 
og gám o.fl. S: 661 2288.

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.

 Bátar

Zodiac gúmmíbátur
Zodiac grár gúmmíbátur 4m langur 
með aluminum álbotni. Verð 450 þús. 
S. 848 2165.

 Varahlutir

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

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Musso varahlutir.
Erum að rífa Musso,Terrano,Nubiru, 
Lanos, Galloper, Discovery, H1,Santa 
Fe, Nissan DC 97, Cherokee, Trooper, 
Ford 250,Clio 00,Megan Scenic 
98,Freelander. Kaupum bíla til niður-
rifs . Musso varahlutir Kaplahrauni 9 
Hafnarfirði. S.864 0984.

Partatorg.is Erum að rífa ýmsar gerðir af 
nýlegum bílum. partatorg@partatorg.
is 565-6020

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00-
‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki 
Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai 
Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06. 
Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08. 
VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05. 
Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06. 
Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum 
bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893 
2284. www.carparts.is

partabílar.is 770-6400
Er að rífa bmw 525d 02, daewoo lanos 
98-03, dodge carvan 97, dodge neon 
01, fiesta 97, civic 97, getz 04-09, jeep 
grand 99, kia sport 99, m.benz 230 80, 
terrano 00, peugot 306 98, kangoo 99-
01, twingo 99, felisa 99, swift 05-09, 
xl7 05, yaris 05, vn lt 98, almera 00, 
primera 99. Kaupum bíla í niðurrif.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Kangoo 
& Skoda Oktavia ‚02. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Óska eftir tramp-
ólíni. Uppl. í s. 892 7852.

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt 
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 
Hafnarfirði.

VW, Skoda, Audi, vara-
hlutir og viðgerðir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu teg-
undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Minjaplattar eru stundum hengdir 
fyrir ofan hurðarkarm eða hafðir 
nokkrir saman uppi á vegg en hér 
er hugmyndin útfærð með postu-
líndiskum á veggfóðri. Ekki er víst 
að það færi vel á heilli íbúð en er 
óneitanlega skemmtilegt á afmörk-
uðum stað. Eins væri hugsanlegt 
að setja það inn í ramma og hengja 
þannig upp á vegg.

Veggfóðrið er unnið af hollenska 
hönnunarteyminu Studio Ditte og 
innblásið af gömlu postulíni sem 
það á í fórum sínum eða hefur 
fundið á flóamörkuðum. Vegg-
fóðrið má nálgast á slóðinni www.
soukshop.com.  - ve

Gamalt postu-
lín fær nýtt líf

Veggfóðrið fer vel á afmörkuðu svæði.

● ÍSLENSKT JURTATE
 Sumir eru svo fyrirhyggjusamir 
að safna tejurtum úr náttúrunni 
yfir sumarið og eiga nú ilmandi 
safn þurrkaðra laufa sem ekkert 

gefa 
inn-

fluttu 
tei 

eftir. Þá 
er nú ekki 

verra að eiga 
fínan ketil til að bera 

teið fram í. Hér er einn slíkur 
sem myndaður var í Eldstó á 
Hvolsvelli og gerður af leirkera-
smiðnum þar, Þór Sveinssyni.  
 - gun

● BORÐDÚKUR Á KÖFLUM
Rauðköflóttir borðdúkar gera hvaða mat sem 
er girnilegan enda þekkjum við þennan dúk 
vel úr eldhúsinu hennar ömmu.

Borðdúkurinn Piknik virðist við fyrstu sýn 
vera ósköp venjulegur köflóttur eldhúsdúkur. 
Þegar betur er að gáð leynast hins vegar í 
honum skemmtileg og viðeigandi skilaboð. 
Í kaflana sem eru í ljósari litnum eru ofin orð 
á hollensku, „eet smakelijk“ sem mætti þýða 
sem „njótið matarins“. Heiðurinn af dúknum á 
hollenska hönnunarteymið Ontwerpduo sem 
vann hann fyrir EE Labels árið 2007. Dúkurinn 
fæst í stærðunum 140 x 240 cm og 140 x 300 cm og hægt er að kaupa 
hann gegnum heimasíðuna www.ontwerpduo.nl.

● ORÐALEIKUR Á VEGG
 Skrafl eða Scrabble er klassísk 
skemmtun sem virkjar heilasellurn-
ar en leikurinn gengur út á að raða 
saman stöfum og búa til orð. 

Barnavöruverslunin PoshTots 
selur stækkaða útgáfu af spila-
kubbunum til að hengja upp á 
vegg og er hægt að setja saman 
viðeigandi orð auk þess sem á 
hverjum bókstaf er mynd af hlut 
sem byrjar á sama staf. Skrautið 
er tilvalið til að kynna stafina fyrir 
litlum krílum og óneitanlega nokkuð smart.Sjá nánar á www.poshtots.
com.  - ve

 

      15-21
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Umboðsmenn ÍSAGA ehf:  SELFOSS:  Vélaverkstæði Þóris, s. 482 3548  .  SAUÐÁRKRÓKUR:  Byggingarvörudeild Kaupfélags Skagfirðinga, s. 455 4626  .  REYÐAR-
FJÖRÐUR:  Landflutningar–Samskip, s. 458 8840  .  ÍSAFJÖRÐUR:  Þröstur Marsellíusson hf, s. 456 3349  .  AKUREYRI:  Sandblástur og málmhúðun hf, s. 460 1515

AGA Gasol®

* Kópavogsbraut 115, Kópavogi

Heimsendingarþjónusta ÍSAGA 

     er á höfuðborgarsvæðinu í síma 800 5555

Heimsendingarþjónusta 
alla daga

SANYL
ÞAKRENNUR

• RYÐGA EKKI
• PASSA Í GÖMLU RENNUJÁRNIN
• STANDAST ÍSLENSKT VEÐURFAR
• AUÐVELDAR Í UPPSETNINGU
• ÓDÝR OG GÓÐUR KOSTUR
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„Við opnuðum fyrir viku síðan og 
verslunin fer vel af stað,” segir 
Hildur Guðnadóttir, eigandi hann-
yrðaverslunarinnar Amma mús – 
handavinnuhús sem er í Ármúla 
18. Amma mús er alhliða hann-
yrðaverslun og segist Hildur 
bjóða upp á flest það sem þarf til 
hannyrða svo sem prjóna, garn, 
útsaumspakkningar, útsaumsefni 
og hannyrðablöð. 

„Í allri þessari uppsveiflu í 
prjónaskap núna viljum við koma 
til móts við þær ungu prjónakonur 
sem fóru að prjóna lopapeysurn-
ar því þarna er í rauninni komin 
fram ný kynslóð af prjónakonum. 
Það er því spennandi ef þær halda 
áfram í meira krefjandi verkefni 
og þær geta komið til okkar og 
fengið aðstoð við uppskriftirn-
ar. Við tökum auðvitað vel á móti 
öllum og yrðum sérstaklega glað-
ar ef ungu prjónakonurnar kæmu 
til okkar eftir þekkingunni,“ segir 
Hildur en hjá henni vinna þrjár 
þaulvanar hannyrðakonur.

Meðal þeirra nýjunga sem 
Amma mús kemur með inn á 
prjónamarkaðinn er nýtt garn 
frá rótgrónu fyrirtæki í Nor-
egi, Rauma. Einnig þýðir versl-
unin hannyrðablöð frá Rauma á 
íslensku og hefur eitt blað þegar 
komið út. „Rauma er 80 ára gam-
alt fyrirtæki sem meðal annars 
norsku heimilisiðnaðarsamtökin 
hafa velþóknun á,“ útskýrir Hildur 

en tvenn önnur blöð eru væntanleg 
á íslensku síðar í mánuðinum.

„Amma mús selur líka garn frá 
danska fyrirtækinu Designclubdk. 
Þar kveður aðeins við annan tón 
en það er bæði ullar- og silkigarn, 
frekar fíngert og frá þeim koma 
líka „lekkerar“ uppskriftir, reynd-
ar á dönsku en það hefur ekki 
stoppað íslenskar prjónakonur 
hingað til.“

Amma mús opnar klukkan 9 á 
morgnana en Hildur vildi koma til 
móts við viðskiptavini sem vilja 

nota tímann vel eins og viðskipta-
vini utan af landi. „Þeir geta þá 
byrjað hjá okkur,“ segir hún.

Sjálf er Hildur hannyrðakona. 
Hún segir tímaskort helst hamla 
eigin handavinnu en hún á einnig 
og rekur Satúrnus, heildverslun 
með hannyrðavörur. En er ennþá 
sami gangurinn í prjónabylgjunni? 
„Já og ég held að hún geti verið að 
þróast. Því þó að lopinn sé alveg 
frábær er ekki endalaust hægt að 
prjóna lopapeysur.“

heida@frettabladid.is

Hannyrðir Ömmu músar
Prjónaáhugi landsmanna blómstrar sem aldrei fyrr. Nýverið opnaði ný hannyrðaverslun í Ármúla sem 
ber heitið Amma mús – handavinnuhús. Þar kennir ýmissa grasa og hægt að fá aðstoð við uppskriftir.

 Hildur Guðnadóttir segist stundum vera kölluð amma mús af uppkomnum börn-
unum sínum, eftir að þau gerðu hana að ömmu og þaðan sé nafnið á verslunina 
komið. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ýmissa grasa kennir hjá Ömmu mús en verslunin opnaði nýverið.

Söluaðilar.:   Járn og gler hf - Garðheimar  -  Húsasmiðjan  

 www.weber.is 

Tilboð á Weber Summit S650 
 
                                                                         Takmarkað magn-  

telpurS onuK rtelpurS onuK rtelpurS onuK r

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732
jsb@jsb.is • www.jsb.is 
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Staðurinn - Ræktin

Velkomin í okkar hóp!

60+ 

Tími sem sló 
í gegn hjá okkur 

síðastliðinn 
vetur!

Innritun hafin! Sími 581 3730
Haustnámskeið hefjast 23. ágúst

Líkamsrækt fyrir konur 60 ára og eldri
Lokuð 9 vikna námskeið sniðin að þínum þörfum.

2x í viku í 9 eða 18 vikur, 
kl 9:30 mánudaga og miðvikudaga.
Frjáls aðgangur að opna kerfinu og tækjasal.
Verð: 18.600.
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 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

 Hröð og ódýr þjónusta.
Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og 
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf 
S:517-2010 Smiðjuvegi 11

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

Glans-Þrif
Hreingerningar Flutningarþrif 
Fyrirtækjaþrif Heimilisþrif S. 659 6118

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif regluleg ræsting sam-
eigna verðtilboð. Sími 512 4010 www.
vy.is

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

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

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utan-
borðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttu-
orf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, 
dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af 
notuðum sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 
0661. www.velaverkjs.is

Trjáklippingar
Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. 
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 
848 1723.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm 
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju-
fræðingur s 848 9600

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagn-
ir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

N & V Verktakar ehf
Flísar - parket - mála - múrarar - smið-
ir setjum upp eldhúsinnréttingar og 
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi 
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. 
í s. 661 3149.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig verk-
efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. 
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 
699 6069 og 663 5315.

892 1565 - Húseignaþjónustan 
- Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. - öll málningarvinna 
- háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% 
teygjanl.)

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. S. 
899 3011.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Nudd

Nudd í boði S:844-0253

Eðalnudd! Veldu það besta! Frábær 
tilboðsverð í dag. S. 659 6019.

LUXURY.TANTRIC WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME!!! 
869 8602.

 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.

Láttu spá fyrir þér beint á netinu. www.
spamidill.is

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Sjóstöng, Sjóstöng.
Bjóðum uppá sjóstangveiði frá 
Reykjavíkurhöfn. Sérferðir ehf S:892-
0099.

Vantar þig heimasíðu? Hef mikla 
reynslu af heimasíðugerð fyrir m.a. 
grunnskóla, ungmennafélög, hestafólk 
og ferðaþjónustur. Hafðu samband 
Hans R. - GSM: 8602064, Netfang: 
hansrunar@gmail.com

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

Rúm frá betra bak. Stærð 152x203, 
hvítt, royal heilsudýna og höfuðgafl. 
S. 664-8203

Æfingatæki til sölu „KETLER“, tvær lyft-
ingastangir 140 kg lóð. Einn lyftinga-
bekkur, 4 handlóð. Heildarverð 80 þús. 
S. 897 0563.

 Óskast keypt

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 

í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

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.

 Hljóðfæri

Til sölu Yamaha hljómborð tilvalið fyrir 
byrjendur og lengra komna. Uppl. í s. 
661 8728.

 Sjónvarp

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

 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.

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf 
og þyngdarstjórnun. Einstaklingar 
og hópar. 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

Árangur með Herbalife í 30 ár. Kaupauki 
með öllum pöntunum í ágúst. Edda 
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

NUDD - Tilboð - NUDD
 

 Nudd kr. 3500,-

Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 
9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar 
teg. nudds, alhliða snyrting, slökun, 
veitingar, heilsu, vítamín, næring-
arráðgjöf. Ekkert sex nudd. No sex 
massage. Uppl. - pantanir s. 823 8280. 
JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 
mán-lau.

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

 SPA - DREAM OASIS 
 Fáðu kort og nudd frítt.

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, 
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567-
6666 og 862-0941. http://dreamoasis.
magix.net



OK búðin / Höfðabakka 9 / 110 Reykjavik / Sími 570 1140 / www.okbudin.is

Nýja haustlínan frá OK búðinni á skólatilboði.

Opin kerfi eru dreifingar- og þjónustuaðili HP á Íslandi. HP tölvubúnaður fæst hjá samstarfsaðilum um land allt.

* 
Sk

v.
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ar
tn

er
.

18.900 kr.  
Fjölnotaprentari sem ljósritar, skannar og 
prentar í ljósmyndagæðum.

Office 2010
19.900 kr.  
Office pakkinn inniheldur Word 2010, 
Excel 2010, PowerPoint 2010, OneNote 
2010 og leyfi fyrir allt að þrjár tölvur.

HP PHOTOSMART
All-In-One

Örgjörvi: Intel Core 2 Duo Harður diskur: 250 GB 5400 rpm 
Skjár: 13,3” LED breiðtjaldsskjár Skjástýring: NVIDIA GeForce 9400M  
Vinnsluminni: 2 GB Ábyrgð: 2ja ára 

199.900 kr. 
MacBook

Örgjörvi: AMD Athlon II Dual Core M320 Harður diskur: 500GB 7200 rpm 
Skjár: 15,6” HD LED BV, 1366x768 Skjákort: 1GB skjákort, ATI Radeon HD 
4650 Vinnsluminni: 4 GB Ábyrgð: 2ja ára HP ábyrgð, hægt að lengja í 3 ár. 
1ár á rafhlöðu.

159.900 kr. 
HP dv6 - 2133

Örgjörvi:gj AMD Athlon II Dual Core M320 Harður diskur: 5
Skjár: 15 6” HD LED BV 1366 768 Skjákort: 1GB kják t

159.900
HP dv6 - 2

Opnunartími: mán - fös. kl. 9 - 18

1
Fj

H
AA

119.900 kr. 
Örgjörvi: Intel Pentium P6000 

Harður diskur: 320GB 7200 rpm 

Skjár: 15,6” HD LED BV, 1366x768 

Skjástýring: Intel HD

Vinnsluminni: 4 GB 

Ábyrgð: 2ja ára HP ábyrgð, hægt 

að lengja í 3 ár. 1 ár á rafhlöðu.

HP G62 - a16

ó t ðili HP á Íslandi HP tölvubúnaður fæ

rentar í ljósmyndagæðum.p
vur.

ýj

HP G62- a14

Örgjörvi: AMD Athlon II P320 Harður diskur: 500GB 7200 rpm 
Skjár: 15,6” HD LED BV, 1366x768 Skjástýring: ATI Mobility Radeon HD 
4250 Vinnsluminni: 4 GB Ábyrgð: 2ja ára HP ábyrgð, hægt að lengja í 3 ár. 
1ár á rafhlöðu.

- mest seldu 
fartolvur í heimi*

139.900 kr. 
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BAKÞANKAR 
Gerðar 

Kristnýjar

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Eitt er það umræðuefni sem undar-
lega oft virðist brenna á konum en 

það er hvaða nafni beri að nefna kyn-
færi þeirra. Til eru fjölmörg heiti yfir 
þetta líffæri en mörg þykja fullgrodda-
leg og sum of barnaleg til að það sé við-
eigandi að nota þau þegar fullorðnar 
konur eru annars vegar. Yfir öðrum 
nöfnum er síðan ekki sama fegurðin og 
sumum þeim sem notuð eru yfir kynfæri 
karla. Þess vegna fjalla konur um þetta 

vandamál reglulega til dæmis í bókum, 
bloggi, leikritum – og pistlum eins 
og þessum. Engin lausn hefur 
fundist – fyrr en nú.

FYRIR stuttu rifjaðist nefnilega 
upp fyrir mér vetrardagur nokk-
ur í lok 8. áratugarins. Ég var 
níu eða tíu ára gömul, nýkomin af 

fimleikaæfingu hjá Fylki og beið 
eftir strætó. Það var kalt og snjó-

fjúkið þyrlaðist um Árbæinn. 
Ekki var ég ein í biðskýlinu því 
þennan dag átti maður nokkur 
líka leið ofan í bæ. Hann var 
hrumur af elli og sérdeilis spur-
ull. Mér hafði verið kennt að 
vera kurteis við fullorðið fólk 
og svaraði öllum spurningun-
um sem hann lagði fyrir mig 
samviskusamlega.

MAÐURINN vildi fá að vita hvað ég 
héti, hvað ég væri gömul, hvaðan ég 
væri að koma, hvar ég byggi, hvað for-
eldrar mínir hétu, hvað þeir gerðu og 
síðast en ekki síst hvað ég ætti mörg 
systkini. Þegar hann fékk að vita að 
þau væru þrjú varð hann eilítið hugsi. 
Dágóða stund stóð hann þögull og horfði 
út í fjúkið. Síðan varð honum að orði: 
„Það er allt í lagi að eignast fjögur börn 
en eftir það eiga konur líka að loka skál-
inni!“ Skálinni, takk fyrir! Kannast 
hlustendur við að hafa heyrt orðið „skál-
in“ notað í þessari merkingu? Þetta er 
vissulega svolítið sérskakt orðaval en 
alls ekki ósnoturt.

SKÁL er vitaskuld þarft og ævafornt 
fyrirbæri. Varla er til það þjóðminjasafn 
í heiminum að ekki finnist þar skál sem 
bæði karlar og konur hafa þá farið um 
höndum. Í skálinni var sjálf fæðan höfð 
sem ól kynslóð eftir kynslóð. Í norrænni 
goðafræði er sagt frá því þegar guðirn-
ir tóku Loka höndum og bundu á klett. 
Fyrir ofan andlitið á honum er slanga 
sem læki eitri ofan í vit hans ef Laufey, 
móðir hans, héldi ekki skál fyrir ofan 
hann. Skálin er málið. Þegar þið heyr-
ið fólk lyfta glösum í gleðskap og skála 
leiðið þá hugann að því hvað raunveru-
lega er verið að hylla. Skál! 

Skál fyrir þér!

Þetta eru 
turtildúfur.

Þú verður að 
láta sauma 
fyrir þetta 
gat, Ívar!

Mér finnst 
þetta flott! 
Svo loftar 
þetta um!

Þú ert 
auli, Ívar!

Hahaha! 
Jájá, þú ert 

flottur!

Auk þess þá 
stífnar geirvart-
an alltaf upp 
þegar þú ert 
að blöffa!

Það útskýrir 
ýmislegt!

Það er 
dýrt að 

vera 
nískur!

Sagðistu ekki ætla 
að kaupa 60 tommu 
plasma-stjónvarp í 

stofuna?

Nei.

Mig minnir að þú hafir 
sagt það.

Stuttu eftir 
að þú sagðist 
ætla að kaupa 

skellinöðru.

Eða 
Ferrari.

Þetta um að gamalt fólk 
sé með slæmt minni er 

bara kjaftæði.

Allt sem 
þú lest er 

lygi.

„Geisp” Ég er svo þreytt 
að ég gæti sofnað 
standandi!

Já. Ég skil þig. Ég... Flestir meina þetta 
ekki þegar þeir segja 

það.

Bragðgott tyggjó
með 100% náttúrulega
sætuefninu Xylitol sem
stuðlar að betri tannheilsu

SprySpry TYGGJÓ

100%
Xylitol
100%
Xylitol

Fyrir alla sem vilja forðast
sykur í matvælum!

Xylitol er ekki aðeins bragðgott sætuefni heldur stuðlar það
hreinlega að betri tannheilsu! Heilbrigðissamtök víða um heim
mæla eindregið með Xylitoli sem sætuefni í tyggigúmmí.

Brosum og verum hraust!

Fæst í heilsubúðum & apótekum

Starfsmöguleikar:
Innkaupastjóri
Útlitsráðgjafi
Stílisti
Verslunarstjóri

1. Önn 2. Önn

Fatastíll
Fatasamsetning
Textill

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533-5101

Erna, stílisti

Ég hef unnið við förðun á
Stöð 2 í 6 ár, þar á meðal
við förðun keppenda í Idol
og annarra sjónvarpsþátta
hjá 365.  Einnig vinn ég við
auglýsingar, mynbönd og myndatökur.  Það er
óhætt að segja að námið hefur hjálpað mér
mikið í starfi mínu í förðun og stíliseringu.

Skjöldur Mio,
tískuráðgjafi

Ég taldi mig vita flest
allt um tísku og útlit
áður en ég fór í skólann.
En annað kom á daginn.
 Ég hef lært heilmikið um fatasamsetningu,
textil, litafræði, líkamsbyggingu og flest allt um
útlit.  Námið nýtist mér frábærlega í því sem ég
er að gera.

Ú T L I S T -  O G  F Ö R Ð U N A R S K Ó L I

w w w . u t l i t . i s

VILTU VERÐA STÍLISTI?
The Academy of Colour and Style er skóli sem kennir útlitsráðgjöf. Námið byggir á 
helstu atriðum útlitshönnunar og er meðal annars tekið fyrir litgreining, fatastíll og 
textill.  Eftir nám fá nemendur diplóma í útlitsráðgjöf (fashion consultant). 

Starfsmöguleikar eftir nám eru margir og spennandi og geta nýst á ýmsum sviðum og 
atvinnugreinum. 

Hver önn tekur þrjá mánuði og fylgja öll kennslugögn með náminu. 
Kennsla fer fram í Tækniskólanum einu sinni í viku frá 18-22.

Litgreining
Förðun út frá litgreiningu
Litasamsetning
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SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Tvær hreinr. Rottweiler tíkur til sölu, 
10 vikna. Nánari upplýs. hjá Hauki s. 
862-5472

Schafer hvolpar til sölu. Ættbókarfærðir 
frá HRFÍ, örmerktir og heilsufarsskoð-
aðir. Foreldrar myndaðir. Tilbúnir til 
afhendingar. s. 777 6969.

 Ýmislegt

Heitur pottur til sölu nýr er frá Trefjum 
blómaskel granít ljósgrár með ljósi og 
loki verð 320.000 kr. sími 892 7687.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

ó.e stuðning á helginn.net, er i keppni 
og get unnið iphone! Er þessi sem öskr-
ar á myndinni, frítt að kjósa! kv. Agusta

HÚSNÆÐI

 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

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.

Hús til leigu í Reykjavík 101 Vesturbæ. 
120fm, 130þús. á mán. S: 867-8427.

3ja herb íb. hlíðar 105 á jarðhæð til 
leigu í september. 150 þús með öllu. 
6975565

 Húsnæði óskast

Reglusöm og reyklaus fjölskylda óskar 
eftir 4.herb íbúð til leigu í rvk í amk 1.ár, 
3ja mán bankaáb. halldj@simnet.is

Bráðvantar 3 til 4herb.íbúð i Hraunbæ 
skilvísum greiðslum heitið og reglu-
semi. 844-6712 Arnar

Einstæð kona óskar eftir góðu herb. 
í Rvk. Reyklaus og drekkur ekki, með 
fasta vinnu, óskar eftir sanngjarnri leigu. 
S. 858 7202.

26 ára reglusamur, reyklaus einstakl-
ingur í vinnu er að leita af 45+ 2 herb. 
íbúð á höfuðborgarsv. helst 101, annars 
opinn fyrir öllu. Skilvísum greiðslum og 
góðri umgengni heitið. S. 773 5502.

Reglus, ungur maður óskar eftir her-
bergi m.sérinngangi til leigu í rvk, ekki 
miðbær 770-7188

 Sumarbústaðir

Nýlegur ca. 60m2 sumarbústaður á 14 
ha sérlega fallegu eignarlandi til sölu. 
Klukkutíma akstur frá Reykjavík, uppl. í 
síma 695 1873.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 207 m2 iðnaðar/lagerhúsnæði 
með innkeyrsludyr við Smiðjuveg. S: 
820 6030

 Geymsluhúsnæði

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

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

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

 Gisting

Halló. Orlofsíbúðir til leigu á Þingeyri 
við Dýrafjörð. Hótel Sandafell. S. 456 
1600.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Græni Risinn 
Grensásvegi

Vantar aðstoðarmann á grill. 
Hlutastarf í boði

Umsóknareyðublöð á staðnum. 
Grensásvegur 10

Skalli Vesturlandsvegi
Starfsfólk óskast í fullt starf. 

Einnig óskast starfsfólk í kvöld 
og helgarvinnu.

Upplýsingar á staðnum.

Ísbúðin Áfheimum
Óskar eftir að ráða starfsfólk á 
dagvaktir. Í boði er hálfsdags 
starf og heilsdagsstarf.Einnig 
í hlutastarf á kvöldin og um 

helgar.
Einungis traust og heiðarlegt 
starfsfólk kemur til greina. 

Uppl. í s. 899 9495, Jónína eða 
á cyrus@simnet.is

Saga Film óskar eftir 
heimilum til nota í sján-

varpsseríu.
Einbýli, fjölbýli í hverfi 105. Um 

ræðir dagsleigur.
Upplýsingar í síma 822 2504 
eða á sveinnvidar@hive.is

Subway Mjódd
Subway auglýsir eftir duglegum 

starfsmanni með reynslu af 
þjónustustörfum. Um 80-100% 
starf er að ræða í vaktavinnu. 
Æskilegur aldur er 25 ára eða 

eldri.
Umsóknareyðublöð á staðnum 
eða gegnum Subway.is. Nánari 

upplýsingar veitir Jóhanna í 
síma 696-7078.

Súfistinn kaffihús aug-
lýsir eftir starfskrafti

100 % starf við afgreiðslu og 
þjónustu.Hlutastörf einnig í 
boði. Æskilegur aldur 20 ára 

og eldri.
Umsóknareyðublöð liggja 

frammi á kaffihúsum Súfistans 
Upplýsingar um starfið veitir 

Hjördís í síma 694-9148 milli kl 
14 - 17 alla virka daga. Ennig 
er hægt að senda póst á hjor-

dis@sufistinn.is

Hress og duglegur starfskraftur ósk-
ast í afgreiðslu virka daga í Ísbúðinni 
Garðabæ, góð laun í boði fyrir réttan 
aðila. upplýsingar í síma 660-1770

Hress og duglegur starfskraftur ósk-
ast í afgreiðslu virka daga í Ísbúðinni 
Hagkaupum Kringlunni, góð laun í boði 
fyrir réttan aðila. upplýsingar í síma 
660-1770

Rizzo Pizzeria 
Grensásvegi

Rizzo Pizzeria óskar eftir vönum 
pizzabakara.

Umsóknareyðublöð á staðnum. 
Grensásvegur 10

Rizzo Pizzeria 
Grensásvegi

Rizzo Pizzeria óskar eftir í 
afgreiðslu. Fullt starf og hluta-

starf í boði.
Umsóknareyðublöð á staðnum. 

Grensásvegur 10

Gistiheimili í RVK óskar eftir starfsmanni 
í afleysingar ágú-sep 2010. 578-3700.

Óskum eftir smiðum eða handlögnum 
mönnum í tímabundna vinnu. Uppl í 
s :822-3592

Stafskraftur óskast á kúabú á suður-
landi uppl. í síma. 487-6576 á milli kl.12 
til13 og eftir kl 20

Óskum eftir fólki til úthringinga á 
kvöldin. tekjumöguleikar 100-300 þús 
á mánuði í aukavinnu, 25 ára og eldri. 
Uppl gefur Gísli í 553 6688 eða gisli@
tmi.is

Stýrimann vantar á 100 tonna línubát 
sem gerir út frá Hafnarfirði. Uppl. í s. 
848 9071 & 893 5590 milli kl. 8-17

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Til sölu

Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu 
á vátryggingastofni

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarf-
semi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. 
sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu 
vátryggingastofna í skaðatryggingum:

Frá General Star International Indemnity Ltd. til Faraday 
Reinsurance Co. Limited.
Vátryggingatakar og vátryggðir geta skilað skriflegum 
athugasemdum til Fjármálaeftirlitsins vegna fyrirhugaðra 
yfirfærslna innan eins mánaðar frá birtingu þessarar 
tilkynningar.

Fjármálaeftirlitið veitir nánari upplýsingar ef óskað er.

Fjármálaeftirlitið.
16. ágúst  2010.

c.a. 200–300 hleðslusteinar 
úr blágrýti. Ljósgráar graníthellur

60 x 60 cm

Til sýnis og sölu að Fiskislóð 73  
upplýsingar í s. 861 3889

HANDHOGGIÐ BLÁGRÝTI 
TIL SÖLUTilkynningar

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

ERTU 
AÐ FARA Í 
SUMARFRÍ?
Þú getur afpantað Fréttablaðið 
á meðan þú ert að heiman.
Hafðu samband í grænt númer 
800-1177 eða sendu póst á 
netfangið dreifing@posthusid.is

Pósthúsið ehf. annast dreifingu Fréttablaðsins, 
nánari upplýsingar á www.visir.is/dreifing
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HVER ER SALT?

SÍMI 564 0000

16
14
14
10
L
L
L

SÍMI 462 3500

14
10

SALT kl.  6 - 8 - 10
THE LAST AIRBENDER 3D kl.  6 - 8 - 10

SÍMI 530 1919

14
L
L
L
16
L

SALT kl.  6.50 - 9 - 11.10
LJÓTI ANDARUNGINN OG ÉG kl.  6 (650 kr.)
THE KARATE KID kl.  6 - 9
BABIES kl.  6 - 8
PREDATORS kl.  10
GROWN UPS kl.  11

.com/smarabio

NÝTT Í BÍÓ!

THE EXSPENDABLES FORSÝNING kl.  10.20
SALT kl.  3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
SALT LÚXUS kl.  3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
THE LAST AIRBENDER 3D kl.  3.30 - 5.40 - 8 - 10.20
LJÓTI ANDARUNGINN OG ÉG kl.  3.30 (650 kr.) 
KARATE KID kl.  5.10 - 8 - 10.50
SHREK 4 2D ÍSL TAL kl.  3.30 - 5.45

FORSÝNING

I T ’ S  T H E  C O O L E S T  J O B  E V E R .

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI

7

7

7

7

7

16

16

L

L

L

L

L

L

L

L

L

12 12

12

12

12

12

SALT kl. 5:50 - 8 - 10:10
SORCERER´S APPRENTICE 1 - 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
INCEPTION                    kl. 4 - 7 - 8 - 10:10 - 11
INCEPTION kl. 2 - 5 - 8 - 11
SHREK-3D M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
SHREK SÆLL ALLA DAGA ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40
SHREK FOREVER AFTER M/ ensku Tali kl. 5:50
LEIKFANGASAGA 3 M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 1:50  - 3:20
SEX AND THE CITY 2 kl. 8
TWILIGHT SAGA : ECLIPSE kl. 10:50

THE LAST AIRBENDER-3D    kl. 5:50 - 8 - 10:50
SORCERER´S APPRENTICE kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
INCEPTION  kl. 8 -  10:20
SHREK SÆLL ALLA DAGA-3D M/ ísl. Tali kl. 3:40
SHREK FOREVER AFTER-3D  M/ ensku Tali kl. 5:50
LEIKFANGASAGA 3-3D M/ ísl. Tali kl. 3:20

SALT kl. 8 - 10:10
SORCERER´S APPRENTICE kl. 8
KNIGHT AND DAY kl. 10:10

THE SORCERER’S APPRENTICE kl. 8 - 10:20
SHREK SÆLL ALLA DAGA-3D ísl tal kl. 6
LEIKFANGASAGA 3 ísl tal kl. 6
INCEPTION kl. 8 

ÞRIÐJA

BESTA MYND 
ALLRA TÍMA 
-SKV. IMDB.COM

- bara lúxus
Sími: 553 2075

SALT 6, 8 og 10 16
LAST AIRBENDER 3D 4, 6 og 8 10
22 BULLETS 8 og 10.15 16
THE KARATE KID 5  L
SHREK SÆLL ALLA DAGA 3D 4 - ÍSL TAL  L

Kraftajötnar sýndu styrk sinn í bekkpressu-
keppni  sem haldin var í Laugarásbíói í til-
efni forsýningu hasarmyndarinnar The 
Expendables.

Kvikmyndin The Expendables var forsýnd í Laugar-
ásbíó á föstudaginn var og í tilefni þess var efnt til 
bekkpressukeppni. Allir þeir sem gátu lyft hundrað 
kílóum fengu frítt á sýninguna og af myndunum að 
dæma voru margir sem létu reyna á afl sitt.

 Leikstjóri The Expendables er Sylvester Stallone 
sem fer jafnframt með eitt aðalhlutverkið í kvik-
myndinni ásamt fríðu föruneyti.

KRAFTAJÖTNAR Á 
BÍÓFORSÝNINGU

HNYKLA VÖÐVANA Húni Jóhannesson, Valgeir Gauti Árnason 
og Vitas hnykluðu vöðvana fyrir ljósmyndara Fréttablaðsins. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÁNÆGÐIR GESTIR Magnús Samúelsson og Eyþór Rúnarsson 
voru á meðal þeirra sem mættu á sýninguna. 

HJÖRVAR HAFLIÐASON Hvattur áfram af Gillz.

KRAFTAJÖTUNN Þorsteinn Grétar Júlíusson lét reyna á styrk 
sinn í bekkpressukeppninni.

HÖRÐ KEPPNI Keppnin var hörð enda margir sem vildu kom-
ast frítt á kvikmyndina. 



EINSTAKT TÆKIFÆRI, AÐEINS ÖRFÁAR SÝNINGAR!
FYRSTA SÝNING 27. ÁGÚST!

HAMSKIPTIN

Sýning ársins og leikmynd ársins, Gríman 2008

           The Guardian UK

“Best International Production of the year” Sidney Times

“An 85 minute masterpiece” The Daily Mail

Hamskiptin í uppsetningu Vesturports hefur farið sigurför um heiminn, nú síðast 
í Kólumbíu og verður sýnd í Þjóðleikhúsinu í takmarkaðan tíma.

EFTIR FRANZ KAFKA
LEIKSTJÓRN: GÍSLI ÖRN GARÐARSSON OG DAVID FARR

TÓNLIST: NICK CAVE OG WARREN ELLIS

MIÐASALA HEFST 16. ÁGÚST
Í ÞJÓÐLEIKHÚSINU

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Viðskiptavinir           fá 1000 kr. afslátt á fyrstu 5 sýningarnar 
ef keypt er í miðasölu Þjóðleikhússins.

LEIKARAR: ELVA ÓSK ÓLAFSDÓTTIR, GÍSLI ÖRN GARÐARSSON, INGVAR E. SIGURÐSSON, NÍNA DÖGG FILIPPUSDÓTTIR, ÓLAFUR EGILL EGILSSON

Sýningar: 27/8 - 28/8 - 29/8 - 2/9 - 3/9 Miðasala   551 1200   leikhusid.is   midi.is

VESTURPORT KYNNIR:
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sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI KR-ingurinn Grétar Sig-
finnur Sigurðarson var eins og 
aðrir KR-ingar ósáttur við víta-
spyrnudóma Erlends Eiríkssonar 
í fyrri hálfeik í bikarúrslitaleikn-
um og þá sérstaklega þann fyrri.

„Ég veit ekki með seinna vítið 
en fyrra vítið var aldrei víti. 
Þetta var bara aumingjaskapur 
hjá Atla Guðnasyni að reyna að 
fiska. Þetta var bara of mikill 
aumingjaskapur og menn eiga að 
fá rauða spjaldið fyrir svona eftir 
á,“ sagði Grétar ósáttur. 

Atli Guðnason fiskaði umrætt 
víti sem gaf fyrsta markið en var 
þetta víti? „Já, þetta var víti. Ég 
er það léttur og þegar menn fara 
utan í mig þá bara dett ég. Ég 
er það léttur að ég næ ekkert að 
standa þetta af mér,“ sagði Atli 
sem féll eftir viðureign við Skúla 
Jón Friðgeirsson. - óój

Atli Guðnason umdeildur:

Vítaspyrna eða 
leikaraskapur?

> Aðeins 672 fleiri en í kuldanum í fyrra

Aðsókn að bikarúrslitaleik karla í ár var mikil vonbrigði 
þrátt fyrir að áhorfendatalan hafi farið yfir fimm 
þúsund í aðeins annað skiptið á þessari öld. Menn 
stefndu að því að slá áhorfendametið sem var 7.401 
áhorfandi sem mætti á úrslitaleik KR og ÍA árið 1999. 
Þegar upp var staðið mættu „aðeins” 5.438 manns á 
leik FH og KR eða bara 
672 fleiri á leikinn en 
á úrslitaleik Blika og 
Framara í kuldanum í 
október í fyrra. 

FÓTBOLTI FH-ingar unnu annan 
stærsa sigurinn í sögu bikarúr-
slitaleiks karla þegar þeir unnu 4-
0 sigur á KR á Laugardalsvellinum 
á laugardagskvöldið. Matthías Vil-
hjálmsson kom FH í 2-0 með tveim-
ur vítaspyrnum með sex mínútna 
millibili í fyrri hálfleik. Atli Viðar 
Björnsson skoraði þriðja markið 
sextán mínútum fyrir leikslok og 
Atli Guðnason innsiglaði síðan sig-
urinn rétt fyrir leikslok.

KR-ingar komust aldrei yfir það 
að fá á sig tvo stranga vítaspyrnu-
dóma á lokakafla fyrri hálfleiksins 
og FH-ingar hreinlega yfirspiluðu 
þá í seinni hálfleiknum. 

„Það er gaman að vera í FH. 
Þetta var rosalega góður sigur og 
það er frábært að vinna bikarúr-
slitaleik,“ sagði Daninn Tommy 
Nielsen eftir að hann vann sinn 
sjöunda stóra titil með FH-ingum. 

„Við vorum kannski heppnir að 
fá þessi víti því maður sér ekki 
alltof svona víti dæmd,“ sagði 
Tommy.

„Við ætlum að djamma aðeins 
núna en svo á mánudaginn [í 
dag] förum við bara að hugsa um 
Grindavík,“ segir Tommy sem 

hefur sett stefnuna á að vinna tvö-
falt í fyrsta sinn. „FH hefur verið 
meistari á hverju ári en ég hef 
aldrei unnið tvöfalt og mig lang-
ar að prófa að gera það,“ sagði 
Tommy.

„Þetta eru rosalega vonbrigði. 
Við fáum dæmd á okkur vægast 
sagt mjög ódýr víti og menn verða 
að skoða hvað þeir eru að gera í 
bikarúrslitaleik. Þá er komið 2-0 
fyrir þá í fyrri hálfleik og það er 
erfitt fjall að klífa að spila á móti 
FH-liðinu 2-0 undir. Við vorum að 
reyna að komast inn í leikinn með 
einu marki en það bara gekk ekki,“ 
sagði Bjarni Guðjónsson, fyrirliði 
KR sem var ósáttur með vítin.

„Þú átt aldrei nokkurn tímann 
aftur að sjá svona dómgæslu. Ég 
hef ekki séð það fyrr og á ekki eftir 
að sjá það aftur,“ sagði Bjarni.  
 - óój

FH-ingar urðu bikarmeistarar í annað skipti eftir 4-0 stórsigur á KR í bikarúrslitaleiknum á laugardagskvöldið:

Tommy vill prófa að vinna tvöfalt

SJÖ STÓRIR TITLAR MEÐ FH Tommy Nielsen fagnar hér stórsigri á KR.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Matthías Vilhjálmsson, fyrirliði FH-liðsins, var sáttur 
í leikslok eftir 4-0 sigur á KR í bikaúrslitaleiknum á 
laugardagskvöldið. Matthías skoraði tvö fyrstu mörk 
leiksins úr vítaspyrnum. „Einhverjir sögðu mér að 
sjónvarpið hefði sýnt að þetta voru víti og ég 
segi bara því miður fyrir þá en gott fyrir okkur,” 
sagði Matthías um vítin tvö sem réðu svo miklu 
um gang leiksins.

„Ég var öruggur í báðum vítunum. Hann 
var reyndar nálægt boltanum í fyrri spyrnunni 
en seinni spyrnan var örugg. Við tókum völdin 
í leiknum í stöðunni 2-0 og þetta var aldrei í 
hættu eftir það. Mér fannst við vilja þetta meira 
og um leið og við komumst yfir þá var þetta aldrei 
í hættu. Við vorum líka skynsamari en þeir,“ sagði 
Matthías. Hann segir FH-liðið vera í frábæru formi

„Við erum að toppa á réttum tíma finnst mér. 

Við æfðum vel í vetur undir stjórn Silju Úlfarsdóttur og þrekið er í 
hámarki núna. Þetta var annar bikarmeistaratitillinn hjá okkur núna 
og hann er ekki sá seinasti,“ sagði Matthías og hann var stoltur af 

lokatölum leiksins.
„Það hlýtur að vera skráð á spjöld sögunnar að vinna 4-0 
sigur í bikarúrslitaleik á móti jafnsterku liði og KR. Ég er 
mjög sáttur við að vinna KR-inga 4-0,“ sagði Matthías sem 
vill vinna tvöfalt í sumar.

„Núna getum við fagnað í einhvern smá tíma en farið svo 
að einbeita okkur að deildinni og þar erum við ekki heldur 

hættir. Við höfum ekki unnið tvöfalt og það hefur verið 
markmiðið okkar í allt sumar.“ 

Matthías vildi ekki gefa upp leyndarmálið á bak við 
vítin sín. „Ég tók nokkur víti á æfingu daginn fyrir leik 
en síðan hef ég bara mínar leiðir sem ég gef ekkert 
upp nema hvað það varðar að pabbi velur hornin 
fyrir mig. Það veit það enginn nema hann og ég.“ 

MATTHÍAS VILHJÁLMSSON: KOM FH-INGUM Í 2-0 Í FYRRI HÁLFLEIK MEÐ TVEIMUR ÖRUGGUM VÍTASPYRNUM

Það eina sem ég gef upp er að pabbi velur hornin
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FÓTBOLTI „Við fengum góð tækifæri 
til að skora fallegri mörk en þetta 
sem réði úrslitum en náðum því 
ekki. En við erum með bikarinn svo 
mér er alveg sama hvernig markið 
var,“ sagði Freyr Alexandersson, 
þjálfari kvennaliðs Vals, eftir að 
liðið vann 1-0 sigur á Stjörnunni í 
bikarúrslitaleik.

Skemmtanagildi leiksins var því 
miður ekki mikið og sáralítið um 
opin marktækifæri. Ekki var hægt 
að hrópa húrra fyrir veðrinu enda 
blés vel á vellinum. Spil Stjörnuliðs-
ins í fyrri hálfleik var alltof hægt 
og Valskonur áttu ekki í miklum 
vandræðum með að stöðva sóknar-
aðgerðir þess.

Í seinni hálfleik var mun betra 
flæði í spilamennsku Garðabæjar-
liðsins og skapaðist nokkrum sinn-
um ansi mikil hætta upp við mark 
Vals. En það er bagalegt fyrir Krist-
rúnu Kristjánsdóttur að sjálfsmark-
ið sem hún skoraði á tólftu mínútu 
var það sem skildi liðin að.

Markið var verulega slysalegt 
en báðir deildarleikir þessara liða 
enduðu með jafntefli. „Okkar leik-
ur riðlaðist þegar Kata [Katrín 
Jónsdóttir] fór meidd af velli. Lauf-
ey [Ólafsdóttir] er ekki í toppleik-
æfingu en hún er frábær leikmaður 
og gerði ótrúlega hluti í lokin,“ sagði 
Freyr sem var virkilega ánægður 
með sitt lið.

„Við héldum alveg leikskipulag-
inu allan tímann og héldum mark-
inu hreinu. Mér fannst við vera með 
tögl og hagldir í leiknum allan tím-
ann. Það var einhverju kastað upp í 
loftið í lokin en heilt yfir vorum við 
betri aðilinn.“

Valsliðið byrjaði leikinn af 
nokkrum krafti og Katrín fékk 
hörkufæri strax í byrjun en skalli 
hennar fór framhjá. Næst komst 
Stjarnan því að skora í fyrri hálf-
leik þegar Anna Björk Kristjáns-
dóttir fékk hættulegt skallafæri 
eftir horn.

Undir blálokin var nokkurt 
stress í varnarlínu Vals þegar 
boltinn var á flakki um teiginn 
en inn vildi hann ekki og bikar-
inn því áfram á Hlíðarenda.

Freyr er alls ekki kominn með 

leið á því að vinna titla með Val. 
„Maður rakar þessu inn, maður. 
Við höldum bara áfram að vinna 
eftir okkar markmiðum og fáum 
aldrei leiða á að vinna titla,“ sagði 
Freyr en nú tekur deildarkeppn-
in við og markmið Vals þar eru 
augljós.

„Við setjum stefnuna á að vinna 
hundraðasta bikar Vals. Vonandi 
náum við því markmiði. Svo er 
það Evrópukeppnin, það er nóg 
eftir af þessu.“  
 elvargeir@frettabladid.is

Sjálfsmark réð úrslitum
Valskonur lögðu Stjörnuna 1-0 í bikarúrslitum kvenna. Eina mark leiksins var 
sjálfsmark Stjörnunnar en það skoraði Kristrún Kristjánsdóttir snemma leiks.

BIKARMEISTARAR Í TÓLFTA SINN Valskonan Rakel Logadóttir var í stuði með bikarinn 
í verðlaunafhendingunni í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Ólafur Guðbjörnsson, 
þjálfari Stjörnunnar, var svekkt-
ur eftir leik. „Það er hundfúlt að 
standa hér og horfa á Val taka við 
bikarnum eftir að hafa unnið leik-
inn á þessu marki,“ sagði Ólafur. 
„Þetta er þriðji leikurinn sem 
við spilum við þær í sumar og að 
þetta mark skuli ráða úrslitum í 
þessu er bara mjög svekkjandi.“

„Það tók tíma að ná skjálft-
anum úr liðinu, það þurfti þetta 
mark til þess,“ sagði Ólafur. „Nú 
er bara að einbeita sér að deild-
inni þar sem eru fjórir leikir 
eftir. Við ætlum okkur ofar í 
deildinni og stefnum á tólf stig úr 
þessum leikjum.“

Katrín Jónsdóttir, fyrirliði 
Vals, var öllu kátari eftir leik. 
„Þetta var rosalegur baráttuleik-
ur og lítið um færi. Mark er mark 
og sigur er sigur. Það skiptir ekki 
máli hvernig sigur verður til.“

Katrín missteig sig illa í leikn-
um og þurfti að fara af velli. 
„Það dugði ekki að teipa þetta og 
því fannst mér rétt að fá ferskar 
fætur inn. Það var hryllilegt fyrir 
taugarnar að vera fyrir utan 
völlinn og horfa á þetta,“ sagði 
Katrín.  - egm

Ólafur, þjálfari Stjörnunnar:

Hundfúlt að 
tapa svona

SIGURGUSAN Hallbera Gísladóttir sturtar 
vatni yfir Rakel Loga. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Keflvíkingar unnu á 
laugardag fyrsta sigur íslensks 
liðs í Evrópukeppninni í futsal en 
þeir urðu síðan að sætta sig við 
stórt tap í gær. Keppni í G-riðli 
undankeppni Evrópukeppninn-
ar fer fram á Ásvöllum og lýkur 
með lokaumferðinni á morgun.

Keflavík vann 10-6 sigur á 
sænska liðinu Vimmerby þar sem 
Magnús Þorsteinsson skoraði 
fernu og Guðmundur Steinarsson 
var með tvö mörk.

Keflavík komst síðan í 2-0 á 
KB France í gær en fékk síðan 14 
mörk á sig í röð og tapaði leiknum 
á endanum 5-17. - óój

Keflavíkingar  á fullu í futsal:

Sigur og tap
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Enska úrvalsdeildin
Tottenham-Manchester City  0-0
Aston Villa-West Ham  3-0
1-0 Stewart Downing (15.), 2-0 Stilian Petrov 
(40.), 3-0 James Milner (66.)
Blackburn-Everton  1-0
1-0 Nikola Kalinic (14.)
Bolton-Fulham  0-0
Grétar Rafn Steinsson lék allan leikinn.
Sunderland-Birmingham  2-2
1-0 Darren Bent, víti (24.), 2-0 Sjálfsmark (55.), 
2-1 Scott Dann (77.), 2-2 Liam Ridgewell (88.)
Wigan-Blackpool  0-4
0-1 Taylor-Fletcher (16.), 0-2 Marlon Harewood 
(37.), 0-3 Harewood (42.), 0-4 Baptiste (74.)
Wolves-Stoke  2-1
1-0 David Jones (36.), 2-0 Steven Fletcher (38.), 
2-1 Abdoulaye Diagne-Fayé (54.).
Chelsea-West Bromwich  6-0
1-0 Florent Malouda (6.), 2-0 Didier Drogba 
(45.), 3-0 Drogba (55.), 4-0 Frank Lampard (62.), 
5-0 Drogba (68.), 6-0 Malouda (90.)
Liverpool-Arsenal  1-1
1-0 David Ngog (46.), 1-1 Sjálfsmark (90.)

ENSKI BOLTINN

FÓTBOLTI Carlo Ancelotti, stjóri 
Chelsea, var ekki að missa sig 
yfir 6-0 sigur liðsins á West Brom 
í fyrstu umferð ensku úrvals-
deildarinnar. „Þetta lið getur 
sýnt svona spilamennsku og skor-
að fullt af mörum. Við áttum erf-
itt undirbúningstímabil en allt er 
í góðu lagi og ég er ánægður með 
góðan leik minna manna,“ sagði 
Carlo Ancelotti.

Didier Drogba skoraði þrennu 
í leiknum alveg eins og í lokaleik 
síðasta tímabils þar sem hann var 
markakóngur með 29 mörk. 
„Hann var frábær í þessum leik, 
ekki bara af því að hann skoraði 
heldur vann hann einnig vel fyrir 
liðið,“ sagði Ancelotti. - óój

Didier Drogba með þrennu:

Byrjaði eins og 
hann endaði

FÓTBOLTI Nýliðar Blackpool komu 
öllum á óvart með því að vinna 
4-0 útisigur á Wigan í fyrsta leik 
liðsins í efstu deild í 39 ár. Mar-
lon Harewood skoraði tvö mörk 
og lagði upp eitt í fyrri hálfleik. 

„Ég er rosalega stoltur af 
strákunum en við þurfum að 
halda báðum fótum á jörðinni 
því það er löng leið fram undan,“ 
sagði Ian Holloway, stjóri Black-
pool, en liðið fór á toppinn í tvo 
tíma þar til að Chelsea rúllaði 
yfir aðra nýliða, þá í West Brom. 

„Ég ætla samt að taka mynd af 
töflunni og leggjast í helgan stein 
því við munum aldrei vera svona 
ofarlega í töflunni aftur,“ bætti 
Holloway við í gríntóni.  - óój

Nýliðaævintýri Blackpool:

Voru á toppn-
um í tvo tíma

FÓTBOLTI Það verður toppleikur í 
Pepsi-deild karla í kvöld þegar 
topplið Eyjamanna sækir Blikana 
heim í Kópavoginn. ÍBV hefur 
tveggja stiga forskot á Breiðablik 
og getur því náð fimm stiga for-
skoti með sigri þegar aðeins sex 
umferðir eru eftir. 

Blikar hafa unnið þrjá síðustu 
heimaleiki sína með markatöl-
unni 11-1 og eru erfiðir heim að 
sækja. Þetta verður fyrsti leikur 
ÍBV-liðsins utan Vestmannaeyja í 
40 daga eða síðan Eyjamenn unnu 
Stjörnuna, 0-2, 4. júlí.

Leikurinn hefst klukkan 19.15 
og þá spila líka Haukar-Stjarnan 
og Fylkir-Valur. - óój

Pepsi-deild karla í fótbolta:

Toppliðin mæt-
ast í kvöld

FÓTBOLTI Það er stutt milli þess 
að vera hetja eða skúrkur í bolt-
anum. Það fékk spænski mark-
vörðurinn Pepe Reina að kynnast 
í 1-1 jafntefli Liverpool og Arsen-
al í ensku úrvalsdeildinni í gær. 
Aðeins nokkrum mínútum eftir 
að Pepe Reina hafði sýnt heims-
klassa markvörslu og virst vera að 
tryggja sínum mönnum þrjú stig 
þá gerði hann slysaleg mistök sem 
kostuðu klaufalegt sjálfsmark og 
tvö glötuð stig.

Pepe Reina, markvörður Liver-
pool, varð fyrir því óláni að missa 
boltann í netið á 90. mínútu eftir 
að Marouane Chamakh hafði sett 
boltann í stöngina. Þegar Reina 
ætlaði að grípa frákastið missti 
hann boltann hins vegar frá sér og 
boltinn skreið yfir marklínuna. 

„Það var frekar svekkjandi að 
tapa tveimur stigum í lok leiksins 
en þetta var stórbrotin frammi-
staða hjá liðinu eftir að hafa spil-
að allan seinni hálfleikinn manni 
færri,“ sagði Roy Hodgson, stjóri 
Liverpool eftir leikinn. „Pepe 
Reina er niðurbrotinn. Hann stóð 
sig mjög vel í þessum leik þar sem 
hann spilaði meiddur á öxl. Það var 
leiðinlegt að þetta endaði svona en 
við erum stoltir af frammistöð-
unni,“ bætti Hodgson við.

Joe Cole fékk rautt spjald á loka-
mínútu fyrri hálfleiks fyrir harða 
tæklingu á Laurent Koscielny. 

„Það var enginn ásetningur 
hjá Joe Cole að brjóta á mann-
innum. Þetta leit verr út en það í 
rauninni var,“ sagði Hodgson um 
rauða spjaldið hjá Joe Cole.  Þetta 

var fyrsta rauða spjald Coles 
á ferlinum og það kom í fyrsta 
deildarleiknum hans í búningi 
Liverpool. 

Liverpool kom Arsenal á óvart 
í upphafi seinni hálfleiks þegar 
David N’Gog kom Liverpool yfir á 
fyrstu mínútu seinni hálfleiks með 
því að afgreiða sendingu Javiers 
Mascherano inn í teiginn með frá-
bærum hætti upp í markhornið.

„Það var erfiðara að spila ell-
efu á móti tíu. Þeir vörðust djúpt 
og mjög vel. Þeir reyndu að taka 
flæðið úr okkar leik. Ég vil hrósa 
mínum mönnum fyrir að halda 
áfram og ná að jafna leikinn. Það 
er alltaf hægt að sætta sig við 
jafntefli á útivelli á móti Liver-
pool,“ sagði Arsene Wenger, stjóri 
Arsenal. ooj@frettabladid.is

Sleipir hanskar hjá Reina
Liverpool var nálægt því að vinna sigur á Arsenal í fyrsta leiknum undir stjórn 
Roy Hodgson þrátt fyrir að leika manni færri allan seinni hálfleikinn.

SJÁLFSMARKIÐ Pepe Reina, markvörður Liverpool, horfir hér á eftir boltanum leka yfir marklínuna.  MYND/AP
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Knattspyrnufélag ÍA 
auglýsir eftir þjálfurum
Knattspyrnufélag ÍA auglýsir eftir þjálfara fyrir 
afrekshóp félagsins sem og aðstoðarþjálfara 
m.fl . karla félagsins. Jafnframt þarf umsækjandi 
að vera tilbúinn til að taka að sér þjálfun hjá yngir 
fl okkum félagsins. Um er að ræða fullt starf hjá félaginu.

Leitað er að metnaðarfullum einstakling sem er tilbúinn í að leggja 
sitt af mörkum til að efl a afreksþjálfun og vinna samkvæmt stefnu 
félagsins. 

Umsækjendur þurfa að geta hafi ð störf 1. október n.k. Reynsla af þjálf-
arastörfum og þjálfaramenntun frá KSÍ skilyrði. 

Knattspyrnufélag ÍA auglýsir eftir þjálfurum fyrir 2. og 3. fl okk kvenna 
hjá félaginu. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingum sem eru 
tilbúnir í að leggja sitt af mörkum til að efl a og móta það uppbyggin-
garstarf sem unnið er að í kvennaknattspyrnu hjá félaginu. Einstak-
lingurinn þarf að geta starfað eftir stefnu félagsins.

Umsækjendur þurfa að geta hafi ð störf sem fyrst. Reynsla af þjálfara-
störfum og þjálfaramenntun frá KSÍ skilyrði. 

Umsóknarfrestur er til miðvikudagsins 25. ágúst n.k. 

Nánari upplýsingar og umsóknir berist til framkvæmdastjóra KFÍA á 
netfangið kfi a@kfi a.is. 

FRJÁLSAR ÍR-ingar tryggðu sér um 
helgina sigur í Bikarkeppni FRÍ 
annað árið í röð og í nítjánda sinn 
alls þegar þeir fengu sextán stig-
um meira en aðalkeppinautarnir 
í FH en keppnin fór fram á Sauð-
árkróksvelli. ÍR fékk alls 173 stig, 
FH varð í 2. sæti með 157 stig og 
Ármann-Fjölnir varð í 3. sæti með 
135 stig.

Kristín Birna Ólafsdóttir var 
öflug fyrir ÍR-inga um helgina. 
„Þetta var voðalega gaman og 

gekk vel. Við erum búin að vinna 
öll mót í ár og ég held að við séum 
búin að sýna fram á það að við 
erum með sterkasta liðið,“ sagði 
Kristín Birna sem vann fimm 
greinar og varð síðan í öðru sæti í 
langstökki þar sem hún var aðeins 
sex sentimetrum frá sigri.

„Það vantaði slatta í liðið hjá 
okkur, þar á meðal Einar Daða og 
Jóhönnu Ingadóttur. Af því að við 
erum með svo mikið af góðu fólki 
þá kemur bara maður í manns 

stað þó að sumt af okkar besta 
fólki vanti. Það sýnir bara það að 
við erum með langsterkasta liðið. 
Þetta var því mjög skemmtileg 
helgi,“ sagði Kristín. 

FH vann karlakeppnina í 21. 
skpti en FH-ingar fengu 23 stig-
um meira en ÍR sem varð í öðru 
sæti.

ÍR vann kvennakeppnina í fjór-
tánda sinn en ÍR fékk 28 stigum 
meira en Ármann/Fjölnir sem 
varð í öðru sæti. - óój

ÍR-ingar unnu Bikarkeppni FRÍ annað árið í röð og í nítjánda sinn frá upphafi:

Kristín Birna safnaði stigunum

GOLF Golfklúbbur Reykjavíkur 
tryggði sér sigur í bæði karla- og 
kvennaflokki í Sveitakeppni GSÍ 
sem lauk í gær. Karlarnir unnu tit-
ilinn í 23. sinn eftir 3,5-1,5 sigur á 
Kili í úrslitaleiknum en konurnar 
unnu í fjórtánda sinn eftir  4-1 sigur 
á heimastúlkum í Golfklúbbi Kópa-
vogs og Garðabæjar.

Ragnhildur Sigurðardóttir var 
öflug með kvennasveit GR en 
hún vann alla sína leiki í keppn-
inni. Ragnhildur var að taka þátt 
í sveitakeppninni 27. árið í röð og 
vann hana þarna í tólfta sinn. „Þetta 
var æðislegt. Þetta er svolítið sér-
stakt núna því það eru fleiri í liðinu 
og fleiri leikir spilaðir. Áður gekk 
þetta mikið á sömu leikmönnunum 
en núna þarf maður að hafa miklu 
meiri breidd í liðinu,“ sagði Ragn-
hildur sem var ánægð með sveitina 
sína. 

„Þær eru svo frábærar og við 
erum með rosalegan breiðan og 

góðan hóp af ungum kylfingum. 
Þær eru allar á aldrinum 16 til 
18 ára nema ég. Maður var unga-
mamma þarna og það var alveg 
meiri háttar,“ segir Ragnhildur.

Dóttir hennar, Hildur K. Þor-
varðardóttir, var í sveit GR og urðu 
þær mæðgur því saman meistarar í 
fyrsta sinn. „Þetta er fyrsti Íslands-
meistaratitilinn hennar og það er 
gaman að fá að vera með henni í 
því,“ sagði Ragnhildur sem ætlaði 
ekki að keppa í sumar en það breytt-
ist allt á Íslandsmótinu á dögunum. 

„Ég ætlaði að taka mér frí í 
sumar en eftir Íslandsmótið þar 
sem ég var kylfusveinn hjá dóttur 
minni þá sá ég það að ég gat ekki 
tekið mér frí neitt meira,“ sagði 
Ragnhildur.

GR vann nú tvöfaldan sigur í 
sveitakeppninni í fyrsta sinn síðan 
1999 en þetta er í sjöunda sinn sem 
GR-ingar vinna bæði í karla- og 
kvennaflokki.  - óój

GR vann tvöfalt og Ragnhildur Sigurðardóttir vann sveitakeppnina í tólfta sinn:

Leið eins og ungamömmu

TÓLFTI SIGURINN Ragnhildur Sigurðar-
dóttir í GR.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Þú færð Fréttablaðið 
á kostnaðarverði á 90 stöðum 
um land allt. 
Nánari upplýsingar á 
visir.is/dreifing
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19.00 Breiðablik - ÍBV, bein 
úts.   STÖÐ 2 SPORT

20.00 The Boy in the Striped 
Pyjamas   STÖÐ 2 BÍÓ

20.10 Kitchen Nightmares 
  SKJÁREINN

21.15 Lífsháski   SJÓNVARPIÐ

22.20 Torchwood   STÖÐ 2

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

16.40 Áfangastaðir - Fjölfarnar 
gönguleiðir  (4:12) 

17.05 Friðlýst svæði og náttúruminjar 
- Breiðamerkursandur  (13:24) 

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Út í bláinn  (Packat & klart somm-
ar) 

18.00 Sammi (20:52)

18.07 Franklín (27:65)

18.30 Skúli skelfir (7:52)

18.40 Risabjörninn

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Pillur við öllu  (Pill Poppers) 
Heimildarmynd frá BBC. 

21.05 Dýralíf  (Animal Fillers) 

21.15 Lífsháski  (Lost VI) Bandarískur 
myndaflokkur um hóp fólks sem komst lífs 
af úr flugslysi. Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi barna.

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.20 Íslenski boltinn   Í þættinum er 
fjallað um Íslandsmót karla í fótbolta. 

23.05 Leitandinn  (7:22) (Legend of the 
Seeker) Bandarísk ævintýraþáttaröð. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.

23.50 Framtíðarleiftur  (15:22) (Flash 
Forward) (e)

00.35 Kastljós  (e)

01.10 Fréttir  (e)

01.20 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Dynasty  (12:30) (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

16.45 Dynasty  (13:30)

17.30 Rachael Ray

18.15 Top Chef  (11:17) (e)

19.00 Real Housewives of Orange 
County  (6.15) Raunveruleikasería þar sem 
fylgst er með lífi fimm húsmæðra í einu rík-
asta bæjarfélagi Bandaríkjanna. 

19.45 King of Queens  (6:13) Banda-
rískir gamanþættir um turtildúfurnar Doug 
og Carrie. 

20.10 Kitchen Nightmares  (3:13) 
Kjaftfori kokkurinn Gordon Ramsay heim-
sækir veitingastaði sem enginn vill borða á 
og hefur eina viku til að snúa við blaðinu. 

21.00 Three Rivers  (11:13) Dramatísk og 
spennandi þáttaröð um lækna sem leggja 
allt í sölurnar til að bjarga sjúklingum sínum. 

21.45 CSI New York  (2:23) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og fé-
laga hans í rannsóknardeild lögreglunnar í 
New York. 

22.35 Jay Leno  Spjallþáttur á léttum 
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til 
sín góða gesti og slær á létta strengi. 

23.20 The Cleaner  (9:13) (e) Vönduð 
þáttaröð með Benjamin Bratt í aðalhlut-
verki. 

00.05 In Plain Sight  (8:15) (e) 
Sakamála sería um hörkukvendi sem vinnur 
fyrir bandarísku vitnaverndina. 

00.50 Leverage  (5:13) (e)

01.35 King of Queens  (6:13) (e)

02.00 Pepsi MAX tónlist

06.59 Barnatími Stöðvar 2 Könnuður-
inn Dóra, Apaskólinn, Krakkarnir í næsta húsi

08.14 Oprah 

08.54 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors

10.15 Eldsnöggt með Jóa Fel (4:6) 

10.50 Cold Case (12:22) 

11.45 Falcon Crest II (10:22) 

12.35 Nágrannar

13.00 Frasier (3:24) 

13.30 Samurai Girl - Book of the 
Sword 

15.00 ET Weekend 

15.55 Saddle Club 

16.18 Barnatími Stöðvar 2 Apaskólinn, 
Könnuðurinn Dóra, Bold and the Beautiful

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (12:22) 

18.23 Veður Markaðurinn.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (15:24) 

19.45 How I Met Your Mother (13:22) 
(13.22)

20.10 So You Think You Can Dance 
(16:23) Úrslitaslagurinn heldur áfram og að-
eins 6 bestu dansararnir eru eftir í keppninni. 

21.35 So You Think You Can Dance 
(17:23) Nú kemur í ljós hvaða keppendur 
halda áfram.

22.20 Torchwood (7:13) Ævintýralegur 
spennuþáttur í anda Men in Black og X-Files 
um sérsveit sem tekur að sér mál sem eru 
svo undarleg að ómögulegt er fyrir óbreytta 
laganna verði að upplýsa. 

23.15 Cougar Town (9:24) Gamanþáttur í 
anda Sex and the City með Courtney Cox úr 
Friends í hlutverki kynþokkafullrar einstæðrar 
móður unglingsdrengs. 

23.40 White Collar Spennu- og gaman-
þáttur um sjarmörinn og svikahrappinn Neil 
Caffrey. 

00.40 Gavin and Stacy (4:7) 

01.10 Samurai Girl – Book of the 
Sword 

02.35 Sugar Hill 

04.35 The Simpsons (12:22) 

05.00 Cold Case (12:22) 

05.45 Fréttir og Ísland í dag (e)

08.00 Paris, Texas 

10.20 Scoop 

12.00 Space Jam 

14.00 Paris, Texas 

16.20 Scoop 

18.00 Space Jam 

20.00 The Boy in the Striped 
Pyjamas 

22.00 Man in the Iron Mask 

00.10 Man About Town 

02.00 The Great Raid 

04.10 Man in the Iron Mask 

14.30 PGA Championship 2010 Sýnt 
frá lokadegi PGA Championship mótsins í 
golfi en til leiks voru mættir flestir af bestu 
kylfingum heims.

19.00 Breiðablik - ÍBV Bein útsending 
frá leik í Pepsí-deild karla í knattspyrnu.

21.15 Sigurður Jónsson Fimmti þáttur-
inn af tíu í þessari mögnuðu þáttaröð um tíu 
bestu knattspyrnumenn Íslandssögunnar. Í 
þessum þætti verður fjallað um Sigurð Jóns-
son og ferill hans skoðaður.

22.00 Pepsímörkin 2010 Sýnt frá öllum 
leikjum Pepsí-deildar karla og sérfræðingar 
Stöðvar 2 Sport þeir Tómas Ingi og Maggi 
Gylfa verða að sjálfsögðu á sínum stað. Allir 
leikirnir, öll mörkin og allt það helsta krufið 
til mergjar.

22.40 Breiðablik - ÍBV Sýnt frá leik í 
Pepsí-deild karla í knattspyrnu.

00.30 Pepsímörkin 2010 Sýnt frá öllum 
leikjum Pepsí-deildar karla og sérfræðingar 
Stöðvar 2 Sport þeir Tómas Ingi og Maggi 
Gylfa verða að sjálfsögðu á sínum stað. 

 

07.00 Liverpool - Arsenal Sýnt frá leik 
Liverpool og Arsenal í ensku úrvalsdeildinni.

15.30 Bolton - Fulham Sýnt frá leik Bolt-
on og Fulham í ensku úrvalsdeildinni.

17.20 Football Legends - Charlton Að 
þessu sinni verður fjallað um Bobby Charl-
ton sjálfan.

17.50 Premier League Review 2010/11 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir í þaula.

18.50 Man. Utd. - Newcastle Bein út-
sending frá leik Man. Utd og Newcastle í 
ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Premier League Review 2010/11 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir í þaula.

22.00 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá 
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni. Öll 
mörkin, allir leikirnir og öll helstu tilþrifin kruf-
in til mergjar.

22.30 Man. Utd. - Newcastle Sýnt frá 
leik Man. Utd og Newcastle.

20.00 Eldhús meistaranna  Maggi og 
Bjössi á Panóramaþakinu. 

20.30 Golf fyrir alla  Fjórða og fimmta 
braut leiknar á Hamarsvelli með Jonna, 
Hansa og Bjarka. 

21.00 Frumkvöðlar  Haukur Guðjónsson 
er gestur Elinóru Ingu Sigurðardóttur. 

21.30 Eldum íslenskt  Matreiðsluþáttur 
með íslenskar búvörur og eldhúsmeistara 
í öndvegi. 

> Jorge Garcia
„Ég er mjög spenntur að vita til þess 
að fólk í tónlistarverslunum, þar 
sem ég vann einu sinni, mun 
nú taka upp nýja plötu með 
andlitinu á mér framan á.“
Jorge Garcia leikur eitt hlut-
verka í spennuþáttaröðinni 
Lífsháski, sem er á dagskrá 
Sjónvarpsins kl. 21.15. 
Hljómsveitin Weezer, 
gaf nýlega út plötu þar 
sem andlit Garcia prýðir 
umslag hennar.
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Þegar ég var barnshafandi í Noregi hóf þátturinn 
Jordmødrene göngu sína á NRK. Ég fylgdist grannt 

með fyrsta þættinum og drakk í mig hvernig lífið 
á fæðingarganginum gekk fyrir sig. Þegar ég sagði 
ljósmóður minni í einni mæðraskoðuninni að 
ég hafði verið að horfa á þenna þátt varaði hún 
mig við. Sagði að þar sem ég væri í þann mund 
í að ganga í gegnum þessa þrekraun sem barns-
fæðing er, og var í mínu tilfelli, gæti ég fengið 

allskyns ranghugmyndir um þennan atburð. Engin fæðing er lík, 
sagði ljósan og ráðlagði mér að vera ekkert að eyða meðgöngunni 

í að upplifa fæðingar annarra. Ég hlýddi enda einstaklega lækna-
hlýðin og horfi ekki á einn þátt eftir það. 

Ég var því fyrir mjög sátt um daginn þegar ég datt niður á þátt um 
sænsku ljósmæðurnar á Karolinska háskólasjúkrahúsinu í Huddinge 
á RÚV. Betri helmingurinn ragnhvolfdi augnum þegar hann sá hvað 

var í vændum og flúði með tölvuna inn í herbergi. 
Hann getur með engu móti skilið að ég vilji horfa 
á ókunnugar konur fæða barn. En það er eitthvað 
sjarmerandi við þennan þátt. Kannski er vegna þess 
að hann endurspeglar raunveruleikann og dregur 
ekkert undan. 
Undirrituð sat allavega límd við skjáinn í tilfinninga-
rússíbana. Með bros á vör og tár á hvarmi. Fagnaði 
komu sænskra barna í heiminn og dáðist að starfi 

ljósmæðranna. Fannst frábært að sjá þær rúlla bakka inn á stofurnar 
eftir fæðingarnar með sænska fánann, kampavín og snúða. Mikið er 
það skemmtileg hefð. 

Ég fann til með konunum í sjálfri fæðingunni og það lá við að ég 
hrópaði „koma svo” á skjáinn. Svo innlifuð var ég. Þarna er raunveru-
leikaþáttur á ferðinni eins og þeir gerast bestir. Þriðjudagskvöldin 
verða helguð sænskum fæðingum á næstunni.

VIÐ TÆKIÐ ÁLFRÚN PÁLSDÓTTIR FAGNAR SÆNSKUM FÆÐINGUM

Tár, bros og tilfinningasveiflur
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▼Í KVÖLD

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7FM957
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 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

12.05 Fawlty Towers  12.35 Fawlty Towers  13.05 
Fawlty Towers  13.35 My Family  14.05 My Family  
14.35 Last of the Summer Wine  15.05 Dalziel and 
Pascoe  15.55 The Weakest Link  16.40 Monarch 
of the Glen  17.30 Fawlty Towers  18.00 QI  18.30 
Little Britain  19.00 Saxondale  19.30 Judge John 
Deed  20.20 Little Britain  20.50 QI  21.20 Come 
Dine With Me  21.45 The Jonathan Ross Show  
22.35 EastEnders  23.05 Primeval  23.55 Fawlty 
Towers

12.00 Diagnose soges  12.30 Danmark ser grønt  
13.00 DR Update - nyheder og vejr  13.10 Boogie 
Mix  14.05 Radiserne  14.30 Juniper Lee  14.50 
Alfred  15.00 Mad i kassen  15.15 Klassen 2.b  
15.30 Stor &amp; Lille  15.40 Postmand Per  
16.00 Aftenshowet  16.30 TV Avisen med Sport  
17.00 Aftenshowet med Vejret  17.30 Søren Ryge 
præsenterer  18.00 Flådens historie  19.00 TV 
Avisen  19.25 SportNyt  19.30 Horisont Special  
20.25 Taggart  21.35 OBS  21.40 Ud af tavsheden  
22.40 Naruto Uncut  23.00 Boogie Mix

12.20 Uteliv om høsten  12.50 Solens mat  
13.20 Ut i naturen  13.45 Poirot  14.40 Jakten 
på Storbritannias gjerrigste person  15.05 30 
Rock  15.30 Tingenes tilstand  16.00 Oddasat 
- nyheter på samisk  16.05 Nyheter på tegnspråk  
16.10 Tinas mat  16.40 Distriktsnyheter  17.00 
Dagsrevyen  17.45 Hannas hjarte  18.45 Glimt av 
Norge  18.55 Distriktsnyheter  19.00 Dagsrevyen 
21  19.30 Garrows lov  20.30 Med spriten som 
følgesvenn  21.00 Kveldsnytt  21.15 Krøniken  
22.10 Skjønnheitsprinsesser  23.10 Husdrømmen  
23.40 Sport Jukeboks

12.25 Flicka i kasern  14.00 Rapport  14.05 
Gomorron Sverige  14.55 Förnuft och känsla  
15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 Regionala 
nyheter  16.15 Det goda livet  17.05 Hemliga 
svenska rum  17.20 Regionala nyheter  17.30 
Rapport  18.00 Val 2010. Tom Alandh i Sverige  
18.30 Djursjukhuset  19.00 Kvalster  20.00 Utanför 
kärleken  21.45 STCC  22.40 Ruths gubbar  23.35 
Kriminalhistoriska berättelser

19.30 The Doctors Spjallþættir framleidd-
ir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar – 
sérfræðingar á fjórum ólíkum sviðum – veita 
aðgengilegar og gagnlegar upplýsingar um 
þau heilsufarsmál sem helst brenna á okkur.

20.15 E.R. (11:22) Sígildir þættir sem ger-
ast á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar 
sem erillinn er næstum óviðráðanlegur og 
læknarnir fá nánast engan tíma til að taka 
ákvarðanir upp á líf og dauða.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.45 Monk (8:16) Áttunda þáttaröðin 
um einkaspæjarann og sérvitringinn Adri-
en Monk. Hann heldur uppteknum hætti við 
að aðstoða lögregluna við lausn allra undar-
legustu sakamálanna sem flest hver eru æði 
kómísk þótt glæpir séu auðvitað alltaf dauð-
ans alvara.

22.30 Lie to Me (10:22) Önnur spennu-
þáttaröðin um Dr. Cal Lightman sem Tim 
Roth leikur og er sérfræðingur í lygum. Hann 
og félagar hans í Lightman-hópnum vinna 
með lögreglunni við að yfirheyra grunaða 
glæpamenn og koma upp um lygar þeirra 
með ótrúlega nákvæmum vísindum sem 
snúa að mannlegri hegðun.

23.15 The Tudors (4:8) Þriðja þáttaröðin 
sem segir áhrifamikla og spennandi sögu 
einhvern alræmdasta og nafntogaðasta kon-
ungs sögunnar, Hinriks áttunda. 

00.05 E.R. (11:22) 

00.50 The Doctors 

01.35 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt það 
heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru að 
koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru. 

02.00 Fréttir Stöðvar 2 

02.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.20 Hádegisfréttir

12.45 Veðurfregnir
13.00 Hringsól
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Eldfórnin
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Á sumarvegi
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.22 Syrpan
18.50 Veðurfregnir
19.00 Húslestrar á Listahátíð 

2010
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Vasaleikhúsið heimsækir 
Útvarpsleikhúsið
21.30 Kvöldsagan: Gatsby hinn 
mikli
22.10 Orð kvöldsins
22.25 Girni, grúsk og gloríur
23.15 Lostafulli listræninginn
23.50 Þjóðsagnalestur
00.05 Næturtónar

STÖÐ 2 KL. 20.10 

So You Think You Can Dance
Úrslitaslagurinn held-
ur áfram og sex bestu 
dansararnir eru eftir í 
keppninni. Keppend-
ur þurfa því að leggja 
enn harðar af sér til 
að eiga möguleika 
á að halda áfram. Í 
síðasta þætti þurfti 
hinn sigurstranglegi 
Alex að hætta keppni 
vegna meiðsla og 
spennandi að sjá hvaða áhrif það hefur á keppnina.

    VIÐ MÆLUM MEÐ
Man. Utd. - Newcastle, bein 
útsending

Stöð 2 Sport 2 kl. 18.50
Tekst Manchester United að endur-
heimta hinn eftirsótta Englandsmeist-
aratitil?

ÚTSALAN
Í FULLUM GANGI

Myndir hér að ofan eru leiðbeinandi fyrir þann vöruflokk sem er á útsölu. Afsláttur er af verðlistaverði Rönning.

Reykjavík  .  Skútuvogur 1  .  Sími 562 4011

Akureyri  .  Draupnisgata 2  .  Sími 460 0800

Reyðarfjörður  .  Nesbraut 9  .  Sími 470 2020

20%
afsláttur

15%
afsláttur

18%
afsláttur

18%
afsláttur

25%
afsláttur

30%
afsláttur

Ísskápar

Þvottavélar

Þurrkarar Uppþvottavélar

Bakaraofnar

Háfar
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LÁRÉTT
2. afar, 6. frá, 8. bar, 9. æxlunarkorn, 
11. berist til, 12. tornæmur nemandi, 
14. nafngift, 16. tveir eins, 17. væta, 
18. umfram, 20. tveir eins, 21. fimur.

LÓÐRÉTT
1. sett, 3. í röð, 4. allsleysi, 5. varkárni, 
7. dýr, 10. þrá, 13. sigti, 15. nudda, 
16. kóf, 19. bókstafur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. mjög, 6. af, 8. krá, 9. gró, 
11. bt, 12. tossi, 14. skírn, 16. kk, 17. 
agi, 18. auk, 20. ðð, 21. frár. 

LÓÐRÉTT: 1. lagt, 3. jk, 4. örbirgð, 
5. gát, 7. froskur, 10. ósk, 13. sía, 15. 
niða, 16. kaf, 19. ká. 

„Ég hef heitið ýmsum nöfnum en aldrei mínu 
eigin á þessum kreditlistum. Þeim tekst allt-
af að klúðra þessu,“ segir brellumeistarinn 
Haukur Karlsson um ævintýramyndina The 
Last Airbender sem hann vann við á Græn-
landi í fyrra ásamt Jóhannesi Sverrissyni.

Haukur er nýbúinn að sjá myndina í bíó og 
þar var hann titlaður sem Hakkur Karlsson 
á listanum yfir fólkið sem vann við myndina. 
„Þeir finna alltaf eitthvað nýtt,“ segir hann og 
hlær, greinilega ýmsu vanur. Haukur hefur 
unnið við margar Hollywood-myndir, þar á 
meðal Bond-myndina Die Another Day, Lara 
Croft: Tomb Raider og Flags of Our Fathers. 
Aðspurður segist hann ekki hafa fengið boðs-
miða á frumsýningu The Last Airbender í 
Hollywood. „Maður má þakka fyrir ef þeir 
muna eftir því að setja mann á kreditlistann.“

Haukur segist ekki hafa heillast af mynd-
inni, sem M. Night Shyamalan, höfundur The 
Sixth Sense, leikstýrði. „Mér fannst hún ekki 
hanga nógu vel saman en það breytir því 
ekki að ég fékk ekkert minna borgað fyrir að 
vinna við hana og það var alveg jafngaman 
að vera á Grænlandi. Ég hef unnið í fullt af 
vondum bíómyndum. Það vantar ekkert upp 
á það.“

Brellurnar sem hann vann við komu þó vel 
út. „Þetta eru í rauninni fyrstu 6 til 7 mínút-
urnar það sem við gerðum í Grænlandi. Þar 
er verið að elta selaspor út um allt. Við bjugg-
um til mjög fyndna selshreifaskó sem ég 
þurfti að labba kiðfættur með um hálft Græn-
land til að búa til þessi selaspor. Allt sem við 
gerðum komst í myndina, sem gerist nú ekki 
alltaf. Það er gaman að því,“ segir Haukur.  - fb 

Klúðruðu nafni Hauks á kreditlista

BRELLUMEISTARAR Jóhannes Sverrisson og Haukur 
Karlsson, brellumeistarar. Framleiðendum The Last 
Airbender tókst að klúðra nafni Hauks á kreditlistanum.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Söngleikur byggður á ævi Lindu 
Boreman, aðalleikkonu klámmynd-
arinnar umdeildu Deep Throat, 
fær jákvæða dóma í breskum 
fjölmiðlum.

Söngleikurinn var frumsýndur á 
stærstu leikhúshátíð í heimi, Edin-
borg Fringe Festival, fyrir skömmu. 
Einn af framleiðendum hans er 
Óskar Eiríksson, eins og komið 
hefur fram í Fréttablaðinu.

Netsíðan The Public Reviews 
gefur sýningunni þrjár stjörnur 
af fimm mögulegum. „Söngleik-
ur um þessa frægu klámmynda-
leikkonu hljómar undarlega en 
þetta ævisögulega verk um Lindu 
Boreman (Lindu Lovelace) er bæði 
óvænt og einstakt,“ segir í dómn-
um. „Lífi hennar er fylgt eftir með 
kraftmiklum rokklögum. Lovelace 
er í heildina skemmtilegt og vel 
samið verk. Áhorfendurnir fá góða 

innsýn í erfitt líf Lovelace og það 
hvernig hún losnaði úr hlekkjun-
um.“ Gagnrýnandinn líkir verkinu 
einnig við söngleikinn Tommy með 
hljómsveitinni The Who.

Söngleikurinnn fær enn betri 
dóma á síðunni Edinburghfestival.
list.co.uk, eða fjórar stjörnur af 
fimm. „Þessi rokkópera fer langa 
leið með að bjarga umfjöllunarefni 
sínu, Lindu Boreman, frá því að 
vera að eilífu tengd við persónuna 
Lindu Lovelace og klámmyndina 
Deep Throat frá árinu 1972,“ segir 
í dómnum. 

Söngleikurinn var fyrst 
sýndur í Los Angeles í jan-
úar í fyrra og gekk í hálft 

ár við góðar und-
irtektir. Hann 
verður sýndur í 
fjórar vikur, sjö 

sinnum í viku, á Edinborg Fringe 
Festival. Eftir það kemur í ljós 
hvort hann verður sýndur víðar um 
Evrópu.  - fb

Klámsöngleikur fær góða dóma

LINDA LOVELACE Söngleikur um ævi aðalleikkonu Deep Throat 
fær góða dóma í Bretlandi.

ÓSKAR EIRÍKSSON Óskar 
er einn af framleiðendum 

söngleiksins.

„Það má segja að ég hafi alltaf 
verið að hlaupa 10 km en er núna 
að hlaupa maraþon,“ segir Rúnar 
Rúnarsson kvikmyndagerðar-
maður en hann er þessa dagana að 
undirbúa tökur á sinni fyrstu mynd 
í fullri lengd og ber hún nafnið Eld-
fjall. Rúnar hefur hingað til verið 
að gera stuttmyndir og var meðal 
annars tilnefndur til Óskarsverð-
launa fyrir stuttmyndina The Last 
Farm, eða Síðasti bærinn.

„Ég er búinn að vera með þessa 
mynd í kollinum síðustu sex árin 
þannig að ég er mjög glaður að 
verkefnið sé farið af stað. Loks-
ins,“ segir Rúnar en hann bæði 
leikstýrir og skrifar handritið á 
myndinni. „Við vorum að klára 
að ráða leikara og erum nú að 
finna tökustaði,“ segir Rúnar en 
myndin Eldfjall verður tekin upp 
í Reykjavík og Vestmannaeyjum. 
Kvikmyndin fjallar um mann sem 
stendur á tímamótum í lífi sínu og 
fær áhorfandinn að fylgjast með 
hvernig maðurinn tekur á breyt-
ingunum. Aðalhlutverkin í mynd-
inni eru í höndum leikaranna 
Theodórs Júlíussonar og Margrét-
ar Helgu Jóhannsdóttur. „Án þess 
að gefa upp of mikið byrjar mynd-
in á því að maðurinn fer á eftir-
laun en hann er þannig karakter 
að hann á erfitt með að tjá tilfinn-
ingar sínar,“ segir Rúnar og bætir 
við að inni í manninum kraumar 
kvika sem finnur sér einhvern 
veginn leið til að brjótast út og 
þaðan kemur nafnið á myndinni, 
Eldfjall. Hún er framleidd af Zik 
Zak kvikmyndum og stefnir Rúnar 
á að frumsýna myndina hér og í 
Danmörku með vorinu. 

Rúnar er nýfluttur heim frá 
Kaupmannahöfn eftir átta ára dvöl 
þar sem hann kláraði nám og var 
að vinna en með honum flytur kona 
hans og barn. „Það má segja að ég 
sé pólitískur flóttamaður sem snýr 
aftur og nú vil ég taka þátt í upp-

byggingunni eftir eyðilegginguna,“ 
segir Rúnar og bætir við að hann 

sé mjög sáttur við að vera kominn 
heim.  alfrun@frettabladid.is

RÚNAR RÚNARSSON: ÆTLAR AÐ TAKA ÞÁTT Í UPPBYGGINGUNNI 

Flytur heim og hefur tökur 
á kvikmyndinni Eldfjall

MEÐ MYNDINA Í KOLLINUM Í SEX ÁR Rúnar Rúnarsson er að hefja tökur á myndinni 
Eldfjall í byrjun september. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BURSTAR í vél-
sópa á lager

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0000 · www.aflvelar.is 

- flestar
  stærðir

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

FERÐALÖGIN

„Ég syng nú oftast á ferðalögum. 
Það eru aðallega lög eftir veiði-
félagið Oddhvassa tinda, sem 
ég er meðlimur í. Lög á borð við 
Bak við þessa oddhvössu tinda, 
Bíll með engum númerum á, 
Dansaði og svo mætti lengi 
telja. Ef ég er ekki að syngja 
hlusta ég á þýskt teknó.“

Jón Atli Helgason, tónlistarmaður og 
hárdoktor.

FRÉTTIR AF FÓLKI

Blaðakonan og rithöf-
undurinn Tobba Marin-
ósdóttir sást snæða 
á veitingastaðnum 

Fiskmarkaðnum 
á fimmtudaginn 
var. Tobba sat 
til borðs með 
ýmsum þekktum 
einstaklingum 
og má þar nefna 

tískuspekúlantinn 
Kalla Berndsen 
og leikarann Árna 
Pétur Guðjónsson. 

Blaðakonan virtist skemmta sér 
hið besta og deildi smakkréttum 
með borðfélögum sínum. 
Tobba gaf nýverið út 
bókina Makalaus og 
hefur hún hlotið mikilla 
vinsælda. Ný bók er 
væntanleg frá henni á 
næsta ári og er það 
eins konar leiðar-
vísir fyrir konur og 
svipar svolítið til 
bókarinnar sem 
Gillz gaf út fyrir 
stuttu. Í bókinni 
kennir Tobba 
stúlkum hvernig 
skuli haga sér og 
fjallar víst nokkuð 
um hanastél. Það 
kom því á óvart að 
blaðakonan hafi ekki smakkað 
einn af þeim fjölmörgu kokteilum 
sem í boði eru á Fiskmarkaðnum 
heldur aðeins drukkið hvítvín. Kalli 
Berndsen fékk sér aftur á móti einn 
ískaldan mojito með matnum eins 
og sönnum tískuspekúlant sæmir. 

Eins og kunnugt er orðið mætt-
ust lið FH og KR í úrslitaleik 
bikarkeppninnar á laugardaginn 
var. Leiknum lauk með 4-0 sigri 
FH-manna, en þeir skoruðu meðal 
annars tvö mörk út vítaspyrnu. 
KR-ingar voru margir ósáttir við 
dómgæslu dómarans Erlends 
Eiríkssonar og telja þeir hann ekki 
hafa verið algjörlega hlutlausan þar 
sem Erlendur er Hafnfirðingur og 
býr skammt frá Kaplakrika þar sem 
FH hefur aðstöðu sína. Aðrir telja 
þó að Erlendur hafi sinnt starfi sínu 
með sóma.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

 1 Angelina Jolie.

 2  Stjórnarskráin.

 3  The Charlies.
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn
bíður þín

Á hlaupum í Pósthússtræti
Ný auglýsing fyrir haustdags-
skrá Skjáseins verður frumsýnd 
í vikunni. Í auglýsingunni sjást 
meðal annars landsliðskokkurinn 
Hrefna Rósa Jóhannsdóttir Sætran, 
gamanleikkonan Helga Braga og 
Sölvi Tryggvason hlaupa á harða 
spretti eftir Pósthússtrætinu, en 
öll stýra þau þáttum sem sýndir 
verða á stöðinni. Helga Braga fer 
með hlutverk í nýjum gamanþætti, 
Hæ Gosi, sem sýndur verður á 
stöðinni í haust. Hrefna Rósa mun 
aftur á móti halda uppteknum 
hætti í haust og kenna landanum 
að elda gómsæta rétti. Við tökur 
á auglýsingunni á einn óheppinn 
leikari hafa lent í því hlutverki að 

vera ýtt aftur og aftur af 
Helgu Braga þegar hún 
hljóp framhjá honum. 
Þetta atriði mun ekki 
hafa verið í upphaflegu 

handriti auglýsing-
arinnar heldur 
óvæntur spuni frá 
Helgu sem þótti 
heppnast svona 

vel. 

Íslensk hönnun vakti mikla og góða 
athygli á nýafstaðinni tískuviku í 
Kaupmannahöfn. Þau merki sem 
tóku þátt að þessu sinni voru Kron 
by KronKron, Royal Extreme, Kurl, 
Andersen og Lauth, E-label, Birna 
og Sonja Bent. Margir voru að taka 
þátt í viðburðinum í fyrsta sinn en 
danska tískuvikan er sú stærsta 
á Norðurlöndunum. 
Erlendir fjölmiðlar 
sýndu íslensku fata-
merkjunum athygli 
og má því 
búast við að 
íslensk fata-
merki verði 
að finna í 
búðum um 
allan heim 
á næstu 
misserum. 
 - sm, áp

Velgengni á tískuviku

1  Fannst látinn með stungusár

2 Morðinginn ófundinn

3 „Stjórnmálastéttin er óhæf og 
spillt“

4 Konan fannst látin

5 Íhuga að gefa börnunum kók 
vegna vatnsskorts

6 Átta létust þegar kappaksturs-
bifreið var ekið á hóp 
áhorfenda
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