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Heimili fasteignasala er með til sölu 228 fer-
metra einbýlishús með tveimur íbúðum í Selbrekku í Kópavogi.

Í búðarými á efri hæð er 126 fermetrar og á neðri 
hæð hússins er 2ja herbergja 65 fermetra íbúð 
með sérinngangi. Húsið hefur verið mikið endur-

bætt undanfarin ár og er í góðu ástandi. Endurbættar 
raf- og pípulagnir eru í húsinu. Á efri hæð er gengið inn í forstofu með flísum á 

gólfi og fataskáp. Úr forstofu er stigi niður á neðri 
hæðina. Inn af forstofu er einnig gestasalerni. Nýtt 
eldhús með borðkróki og parketi á gólfi, vandaðar 
innréttingar. Stórar stofur ásamt garðskála og úr 

honum útgengt í góðan afgirtan, skjólgóðan bakgarð. 
Stór timburpallur með heitum potti. Á parketlögð-
um herbergjagangi er nýlegt baðherbergi, flísalagt í 
hólf og gólf, baðkar og innréttingar. Hjónaherbergi er 
með fataskápum, parketi á gólfi og útgangi á svalir í 
norður og þaðan útsýni. Stórt innréttað fataherbergi. 
Svefnherbergi með fataskáp og parket á gólfi. 

Sérinngangur er á neðri hæðina. Komið er inn í 
flísalagða forstofu. Inn af henni er sameiginlegt 
þvottahús fyrir báðar íbúðirnar. Baðherbergi flísa-
lagt í hólf og gólf með sturtu. Eldhús með hvítri inn-
réttingu. Stofa með parketi á gólfi. Herbergi með 
parketi á gólfi og inn af því fataherbergi. 

Innangengt er í bílskúrinn sem er 36 fermetrar af 
neðri hæðinni.

Séríbúð á neðri hæðinni

Húsið stendur við Selbrekku í Kópavogi.

Óskum eftir 2ja-4ra herb. íbúðumFasteignafélag óskar eftir 2ja-4ra herbergja íbúðum til kaups.  
Mega þurfa standsetningar. Enginn kostnaður fyrir seljanda. 

 Staðgreiðsla í boði.  Upplýsingar í síma: 863-4555

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

Góð hvíld  og ekki síst góður svefn er nauðsynlegur til að að halda góðri heilsu. Þá stuðlar góð hvíld enn fremur að auknum árangri í ræktinni.  

Hugrún R. Hjaltadóttir ræktar sinn eigin chili í eldhúsglugganum hjá sér 

Óx á undra-
verðum hraða

Passaðu vel uppá rafgeyminn í vetur.

2 SÉRBLÖÐ
í Fréttablaðinu
Allt
Fasteignir.is

Inn í ævintýraheim
Nýr íþróttaskóli Latabæjar 
tekur til starfa um miðjan 
mánuðinn.
tímamót 14

„Ég á ennþá svo 
erfitt með að 
trúa því að hann 
hafi vitað af 
honum liggjandi 
á gólfinu og 
samt hleypt mér 
inn. Hvers konar 
mannvonska er 
það?“

UNNUSTA HANNESAR 
ÞÓRS HELGASONAR

veðrið í dag

100% HÁGÆÐA MYSUPRÓTEIN

100% HÁGÆÐA MYSUPRÓTEIN

próteindrykkur 

Hollt og gott
veganesti
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STREKKINGUR SYÐST   Í dag má 
búast við austan strekkingi allra 
syðst en 5-10 m/s annars staðar. 
Búast má við rigningu eða skúrum 
víða S- og V-til en NA-lands verður 
bjart með köflum.
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208. tölublað 10. árgangur

Keppir í Feneyjum
Íslensk stuttmynd í fyrsta 
sinn á kvikmyndahátíðinni 
í Feneyjum.
fólk 26

Meistarar fimm ár í röð 
Valsstúlkur tryggðu sér 
Íslandsmeistaratitilinn á 
laugardaginn.
sport 20

Backyard opnunarmynd
Backyard verður 
opnunarmyndin í Bíó 
Paradís 15. september.
fólk 26

EFNAHAGSMÁL Seðlabankinn við-
heldur kjaraskerðingu og bágri 
skuldastöðu fólks og fyrirtækja 
með því að heimila ekki styrkingu 
krónunnar. Gylfi Arnbjörnsson, 
forseti Alþýðusambands Íslands, 
segir fyrirætlanir bankans um 
gjaldeyriskaup jafngilda því að 
halda niðri gengi krónunnar. Hún 
þyrfti að fá að styrkjast um 20 
prósent hið minnsta.

Gylfi fundar þessa dagana með 
aðildarfélögum ASÍ vegna komandi 
kjarasamningalotu. Hann segir 
ljóst að ábati útflutningsfyrirtækja 
vegna bágrar stöðu krónunnar 
þurfi að skila sér út í hagkerfið. 

Merki séu um að fyrirtæki ætli sér 
að velta kostnaðarauka sínum yfir 
á almenning. Launafólk geti þá 
ekki brugðist öðruvísi við en með 
því að gera launakröfur á móti. 

Gylfi segir dapurlegt hafa verið 
að hlusta á forystumenn úr ríkis-
stjórn róma að krónan væri svo 
veik að Ísland gæti keppt við 
láglaunalönd í framleiðslu. „Um 
það verður ekki nein sátt,“ segir 
hann.

Gylfi vonast til þess að ríkis-
stjórnin hafi með síðustu breyting-
um náð vopnum sínum um að halda 
meirihluta á Alþingi, sem hún hafi 
ekki haft síðan í júní í fyrra. Um 

leið sakni hann þess að sjá ekki 
mál ASÍ í þeim 20 áherslupunkt-
um ríkisstjórnarinnar sem kynnt-
ir voru fyrir helgi. Hann vonast þó 
til þess að ráðherraskipti í ráðu-
neyti félags- og tryggingamála geti 
lagt grunn að nánara samstarfi 
ráðuneytisins og ASÍ. 

„Skilaboðin frá mínum félög-
um eru hins vegar alveg skýr. Ef 
ekki er hægt að treysta því að rík-
isstjórnin standi við loforðin sín 
þá getum við ekki samið við hana. 
Menn ætla ekki að láta plata sig út 
í eitthvert forað og láta skilja sig 
þar eftir.“ 

Mánuði fyrir kosningar í fyrra 

segir Gylfi hafa verið lagt upp með 
þá áætlun að stilla kjarasamninga 
af í nóvemberlok. 

„Við horfðum þá til þess að ef 
hlutirnir gengju nokkurn veg-
inn eftir sem menn ætluðu sér, að 
stefna kannski á þriggja ára kjara-
samning núna, yrði lagður grunnur 
að raunverulegum stöðugleika og 
við myndum ná að taka upp evru 
árið 2013. 

En það er engin launung á því að 
þessi vegferð hefur verið brösótt 
og deilur sprottið upp út af vinnu-
markaðsmálum. Við erum svolítið 
komin út af sporinu,“ segir Gylfi. 
 - óká / sjá síður 10-11

Segir Seðlabankann halda 
heimilunum í skuldafeni
Kjarasamningar á vinnumarkaði verða nær allir lausir í lok nóvember. Óformlegar viðræður eru hafnar. 
Forseti ASÍ fundar með aðildarfélögum um stefnuna. Hann segir Seðlabankann viðhalda kjaraskerðingu.

KAFAÐ Í HAFNARFJARÐARHÖFN Umfangsmikil leit að vopninu sem notað var til að bana Hannesi Þór Helgasyni og öðrum 
hlutum sem tengdust morðinu hefur staðið yfir alla helgina. Kafarar fundu fatnað í smábátahöfninni í Hafnarfirði eftir játningu 
Gunnars Rúnars. Ekki er fullsannað að fatnaðurinn tengist verknaðinum. Morðvopnið er enn ófundið. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

NEYTENDUR Tugir tilkynninga 
bárust um tjón á raftækjum til 
tryggingafélagsins VÍS í kjöl-
farið á rafmagnstruflunum sem 
urðu víða um land á miðviku-
dagskvöld. 

„Það komu á bilinu 30 til 40 til-
kynningar til okkar í vikunni,“ 
segir Þorsteinn Þorsteinsson, 
deildarstjóri eignatjóna hjá VÍS. 
Reikna má með að talsverður 
fjöldi tilkynninga hafi einnig bor-
ist öðrum tryggingafélögum. Til-
kynnt var um tjón á tölvum og 
ýmsum öðrum raftækjum. 

Þorsteinn segir að til að tjón af 
þessu tagi fáist bætt þurfi fólk að 
vera með annaðhvort svokallaðar 
innbúskaskótryggingar eða bil-
anatryggingar fyrir raftæki. 

Einnig er mögulegt að Lands-
net, sem á og rekur raforkudreifi-
kerfið, sé bótaskylt vegna tjóna 
af þessu tagi. Þorsteinn segir það 
þó nær eingöngu eiga við þegar 
tjónið verður vegna mistaka sem 
gerð eru hjá dreifingaraðila.  - bj

Rafmagnstruflanir skemma:

Tugir tilkynna
tjón á tækjum

LÖGREGLUMÁL Gunnar Rúnar Sigurþórs-
son hefur játað á sig morðið á Hannesi 
Þór Helgasyni, sem fannst myrtur á 
heimili sínu við Háaberg í Hafnarfirði 
15. ágúst síðastliðinn. 

Unnusta Hannesar er æskuvinkona 
Gunnars Rúnars og segir hún játning-
una vera gríðarlegt áfall. Gunnar hafi 
keyrt hana heim til Hannesar um hádegi 
þennan dag þar sem hún gekk inn og 
fann hann liggjandi á gólfinu. Gunnar 
hafi boðist til þess að fylgja henni inn, 
en hún afþakkaði og fór ein síns liðs. 

„Það sást ekki á Gunnari. Ég á ennþá 
svo erfitt með að trúa því að hann hafi 
vitað af honum liggjandi á gólfinu og 
samt hleypt mér inn. Hvers konar mann-
vonska er það?“

Afbrotafræðingur segir málið afar 
sérstakt miðað við önnur morðmál hér 
á landi, sökum umfangs rannsóknarinn-
ar, þeim fjölda sem vann við hana og 

þann tíma sem tók að vinna úr gögn-
um málsins. Nú hefur verið ákveðið að 
Gunnar Rúnar skuli sæta geðrannsókn 
og segir Friðrik Smári Björgvinsson, 
yfirlögregluþjónn rannsóknardeildar 
lögreglunnar, þær niðurstöður skera 
um hvort hann sé sakhæfur eða ekki. 
Morðvopnið, hnífur með 15 til 20 senti-
metra blaði, er enn ófundið, en kafar-
ar leita hans enn í smábátahöfninni í 
Hafnarfirði. 

Eyjólfur Jónsson, sálfræðingur og 
sérfræðingur í ungum afbrotamönn-
um og netfíkn, segir margt í málinu 
benda til þess að Gunnar hafi vitað að 
verknaðurinn sem hann hafi framið 
væri glæpur, meðal annars vegna þess 
að hann losaði sig við morðvopnið og 
neitaði sök í fyrstu. Hann telur ósenni-
legt að geðrannsókn muni leiða annað 
í ljós. Gunnar Rúnar er enn þá hafður í 
einangrun á Litla-Hrauni.  - sv / sjá síðu 6

Morðið í Hafnarfirði er upplýst eftir þriggja vikna rannsóknarvinnu lögreglu:

Játning Gunnars mikið áfall
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TRÚMÁL Tíu ára bið múslima á 
Íslandi eftir lóð undir mosku í 
Reykjavík gæti senn verið á enda, 
en borgaryfirvöld eru vongóð um 
að geta fundið lóð á næstu vikum.

Félag múslima á Íslandi sendi 
í upphafi sumars fyrirspurn til 
borgaryfirvalda þar sem óskað 
var eftir viðræðum um málið. Þar 
var bent á svæði vestan Veður-
stofu Íslands, á lóð Íslandsbanka 
við Kirkjusand og á lóð Sjómanna-
skólans við Háteigsveg.

Ólöf Örvarsdóttir, skipulags-
stjóri Reykjavíkur, segir í sam-
tali við Fréttablaðið að tvær lóð-
anna séu ekki á hendi borgarinnar 
og það flæki málin. „Við erum að 
skoða fleiri staði, sem henta varð-
andi aðkomu og samhengi við aðra 
starfsemi og þjónustu, þannig að 
þetta er komið af stað.“ 

Ólöf gat aðspurð ekki svarað 

því nákvæmlega hvaða svæði 
væri um að ræða. „Það eru nokk-
ur svæði sem okkur þykja mjög 
spennandi. Við höfum verið að 
skoða svæði frá Elliðavoginum 
og inn í bæinn.“

Hún segir að þótt málið hafi 
verið svo lengi í kerfinu hafi ekki 
skort á pólitískan vilja til að finna 
lóð undir mosku. „Við fórum í það 
á sínum tíma að finna lóðir fyrir 
öll trúfélög og erum búin að finna 
lóð fyrir ásatrúarmenn í Öskjuhlíð 
og fyrir rétttrúnaðarkirkjuna við 
Nýlendugötu, en það er ekki mikið 
um lausar lóðir á vegum borgar-
innar miðsvæðis. 

Svo er oft búið að eyrnamerkja 
lóðirnar einhverjum öðrum eða 
gefa vilyrði fyrir annars konar 
starfsemi.“ Þetta hafi oft orðið til 
þess að hefja þurfti ferlið að nýju, 
en Ólöf er viss um að það takist 

nú. „Ég reikna með að þetta gerist 
núna á næstu vikum.“

Salmann Tamimi, formaður 
Félags múslima á Íslandi, fagn-
ar þessum fregnum, og að um sé 
að ræða mannréttindamál. Sam-
kvæmt tölum frá Hagstofunni eru 
um 600 múslímar á Íslandi.

Hann sagði að það væri lykil-
atriði að vera miðsvæðis í borg-
inni til að auðvelda aðgengi. „Þetta 
verður fyrir alla, ekki bara mús-
líma. Þetta verður fræðisetur þar 
sem allir geta komið og skoðað, 
lesið og lært og eytt fordómum 
sem til eru í samfélaginu.“

Ekki liggja enn fyrir teikning-
ar, en Salmann segir að félagið 
sé að skoða málin í samstarfi við 
arkitekt. „Við viljum hafa þetta 
alíslenskt allt saman. Það er okkar 
stefna. Þetta er fyrir Íslendinga.“

 thorgils@frettabladid.is

Bið múslíma eftir 
mosku brátt á enda
Skipulagsstjóri segir skammt að bíða ákvörðunar um lóðaúthlutun fyrir mosku 
í Reykjavík. Salmann Tamimi vongóður um að langri baráttu sé loks að ljúka.

BÆNASTUND Salmann við bænastund í moskunni í Ármúla. Skipulagsyfirvöld í Reykjavík gefa von um að múslímar á Íslandi fái 
brátt úthlutað langþráðri lóð undir nýja mosku.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

TRÚMÁL Þrír múslímskir fjár-
festar hafa keypt Ýmishúsið við 
Skógarhlíð sem þeir hyggjast 
nota undir menningarmiðstöð. 

Markmiðið er að skapa aðstöðu 
fyrir múslíma til að iðka trú sína 
og kynna íslam fyrir Íslending-
um. „Hugmyndin er ekki að þetta 
verði moska heldur menningar-
miðstöð sem verður opin öllum,“ 
segir Hussein Aldaoudi, einn 
fjárfestanna. 

Hinir fjárfestarnir tveir eru 
Sulaiman Abdullah Alshiddi frá 
Sádi-Arabíu og Sandra Maoi frá 
Noregi. Sjálfur er Aldaoudi frá 
Svíþjóð og búsettur þar.

Aldaoudi segir að upphaflega 
hafi hugmyndin verið að kaupa lóð 
undir starfsemina en í ljósi efna-
hagsástandsins hafi verið fallið 

frá þeirri hugmynd. Fjárfestarn-
ir hafi haft augastað á Ýmishúsinu 
um tveggja ára skeið. 

Aldaoudi segir um 1.500 mús-
lima vera á Íslandi og þykir löngu 
tímabært að komið verði upp 
aðstöðu fyrir þá. „Þeir hafa verið 
að leigja húsnæði hér og þar en 
vantar varanlegan samastað,“ 
segir hann. 

Aldaoudi telur ekki þörf á 
mosku hér á landi og segir 
múslíma á Íslandi hafa aðlag-
ast samfélaginu vel. „Við getum 
beðið hvar sem er en menningar-
miðstöðin verður þó án efa búin 
bænarsal ásamt öðru.“ 

Sem stendur er Ýmishúsið í 
útleigu og á Aldaoudi ekki von á 
því að það losni fyrr en að sex til 
sjö mánuðum liðnum. „Við gerum 

svo ráð fyrir því að hefja starf-
semi í nóvember á næsta ári.“ 
Hann segir kaupin ekki að fullu 
fjármögnuð og að jafnvel sé von-
ast eftir stuðningi frá velgjörð-
arfélögum innanlands sem utan. 
„Við tökum við styrkjum en þá 
án allra skilyrða enda einsetjum 
við okkur að halda okkur innan 
íslenskra laga.“ 

Aldaoudi segir að fjögurra 
manna stjórn á Íslandi muni ann-
ast framkvæmdina næstu mán-
uði. Talsmaður þeirra er Karim 
Askri, varaformaður Menningar-
seturs múslíma. Hann segir kaup-
verðið á bilinu 240 til 250 milljónir 
króna. 

Menningarmiðstöðin tengist 
ekki Félagi múslima á Íslandi. 
  - ve

Múslímskir fjárfestar hafa keypt Ýmishúsið fyrir um 250 milljónir íslenkra króna:

Opna miðstöð fyrir múslima

BAGDAD, AP Tólf létu lífið eftir 
sjálfsvígsárás á herbúðir íraska 
hersins í miðborg Bagdad í gær 
en hátt í 40 særðust. Aðeins eru 
þrjár vikur síðan sams konar 
árás var gerð á sama stað. 

Vígamennirnir voru búnir 
sprengjubeltum og háðu að 
minnsta kosti tveir þeirra skot-
bardaga við hermenn áður en 
þeir sprengdu sig í loft upp. Þetta 
er fyrsta meiri háttar árásin í 
borginni frá því að Bandaríkja-
her tilkynnti að allar bandarískar 
bardagasveitir hefðu verið send-
ar úr landi. - ve

Sjálfsvígsárás í Bagdad:

Tólf létu lífið í 
sjáfsvígsárás

SPÁNN Basknesku aðskilnaðarsam-
tökin ETA á Spáni hafa lýst yfir 
vopnahléi. Ekki er ljóst hvort vopna-
hléið er tímabundið eða varanlegt, 
en samtökin hafa tvisvar áður lýst 
yfir vopnahléi. 

Breska ríkisútvarpið BBC komst 
yfir myndband frá samtökunum 
þar sem því er lýst yfir að þau muni 
ekki beita vopnavaldi í baráttu sinni 
fyrir sjálfstæði Baska-héraðs. Með 
þessu ætli samtökin að stuðla að 
lýðræðislegri lausn á málinu. Einn-
ig eru allir Baskar hvattir til að 
halda áfram sjálfstæðisbaráttu með 
sínum hætti í myndbandinu. 

Batasuna, pólitískur armur ETA, 
fagnaði yfirlýsingunni í gær og 
hvatti spænsku ríkisstjórnina og 
alþjóðasamfélagið til jákvæðra 
viðbragða. Batasuna hefur ásamt 
öðrum flokkum aðskilnaðarsinna 
hvatt ETA til að lýsa yfir vopna-
hléi. Engin viðbrögð höfðu borist 
frá ríkisstjórninni í gærkvöldi. 

ETA-samtökin voru stofnuð árið 
1959 og hafa staðið fyrir blóðugri 
baráttu fyrir sjálfstæði Baska-
lands, sjö héruðum á Norður-Spáni 
og í Suðvestur-Frakklandi. Yfir 
820 manns hafa látið lífið í árásum 
þeirra síðan.  - þeb

Aðskilnaðarsamtökin ETA í Baskalandi sendu frá sér yfirlýsingu í gær: 

Boða vopnahlé í myndbandi

ÚR MYNDBANDINU Þrír meðlimir ETA 
komu fram með grímur í myndbandinu 
sem birtist í breska ríkisútvarpinu í gær. 
Lesin var upp yfirlýsing af blaði. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SKÁK Skáksveit Rimaskóla sigraði 
á Norðurlandamóti barnaskóla-
sveita sem fram fór í Ósló um 
helgina. Sveit Rimaskóla sigraði 
finnsku sveitina í lokaumferðinni 
og endaði með 15 vinninga, 1,5 
vinningi meira en danska sveitin, 
sem lenti í öðru sæti.

Sveit Rimaskóla skipuðu þeir 
Dagur Ragnarsson, Oliver Aron 
Jóhannesson, Jón Trausti Harð-
arson, Kristófer Jóel Jóhannes-
son og Kristinn Andri Kristins-
son. Liðsstjóri var Hjörvar Steinn 
Grétarsson.  - bj

Norðurlandamót barnaskóla:

Skáksveit Rima-
skóla sigraði

KONGÓ, AP Um 70 eru taldir hafa 
farist þegar ferja fórst þegar 
hún sigldi á sker í fljóti í Kongó 
í gær. Þetta er önnur ferjan sem 
ferst þar í landi um helgina, en 
á laugardag dóu í það minnsta 
200 farþegar þegar eldur varð 
laus í annarri ferju.

Ferjuslys eru algeng á fljótum 
Kongó. Íbúar landsins neyðast 
oft til að ferðast með fljótabát-
um þar sem vegakerfi lands-
ins er lélegt og illa farið eftir 
langvinnar skærur í landinu. 
Ferjurnar eru gjarnan gaml-
ar og lélegar, og taka yfirleitt 
langtum fleiri farþega en þær 
eiga að bera.  - bj

Tvær ferjur fórust í Kongó:

Hundruð farast 
í ferjuslysum

STJÓRNMÁL Rúmlega fjörutíu pró-
sent Íslendinga eru ánægð með 
störf Jóns Gnarr sem borgar-
stjóra Reykjavíkur, samkvæmt 
nýjum þjóðarpúlsi Gallup. 

Greint var frá þessu í fréttum 
RÚV í gær. Ríflega 42 prósent 
segjast hvorki ánægð né óánægð 
með störf borgarstjóra og tæp-
lega 17 prósent segjast óánægð. 

Karlar eru frekar óánægðir 
en konur, og íbúar höfuðborg-
arsvæðisins eru óánægðari en 
íbúar landsbyggðarinnar. Þá er 
yngra fólk ánægðara með störf 
Jóns en eldra fólk.  - þeb

Þjóðarpúls um borgarstjóra: 

Yfir 40 prósent 
ánægð með Jón

Framkvæmdir í Lækjargötu
Búast má við töfum á umferð um 
Lækjargötu í september þar sem 
unnið verður að gerð forgangsakreina 
fyrir strætisvagna. Þrengingar verða á 
götunni og hámarkshraðinn lækkaður 
í 30 kílómetra á klukkustund. 

SAMGÖNGUMÁL

GVATEMALA Að minnsta kosti 22 
eru látnir og yfir hundrað manns 
saknað eftir að aurskriður féllu 
í Gvatemala-borg í Gvatemala á 
laugardag. Lýst hefur verið yfir 
neyðarástandi í landinu.

Tólf létust þegar fyrsta skrið-
an féll á strætisvagn á leið frá höf-
uðborginni til Mexíkó. Í kjölfarið 
lýsti Alvaro Colom, forseti lands-
ins, yfir neyðarástandi og fyrir-
skipaði lögreglumönnum að loka 
þjóðveginum til að forðast frekari 
slys. Engu að síður urðu fleiri bílar 
undir skriðum og þeir sem komu 
að til bjargar grófust enn fremur 
undir. 

Miklar rigningar hafa verið í 
Gvatemala síðustu daga sem hafa 
komið skriðunum af stað. - ve

Neyðarástand í Gvatemala:

Fjölda saknað 
eftir aurskriður

SPRENGJA Tólf létu lífið í sjálfsvígsárás-
unum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Árni, ertu ekki ánægður með 
það að hjólað verður í þessar 
breytingar? 

Jú, eldmóðurinn kemur hjólum 
hugmyndaflugsins í gang. 

Árni Davíðsson, formaður Landssamtaka 
hjólreiðamanna, tekur fagnandi þeim 
fyrirætluðu breytingum á Suðurgötu 
sem munu gefa hjólreiðum aukið vægi 
í borginni. 

SPURNING DAGSINS

BRIDS
SKÓLINN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Byrjendur ...  27. september ... 8 mánudagar frá 20-23
Framhald ...   29. september ... 8 miðvikudagar frá 20-23 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Vetrarstarf Bridsskólans hefst með hefðbundnu námskeiði  
  fyrir byrjendur og spilanámskeiði fyrir lengra komna.  
  Framhaldið hentar breiðum hópi, bæði þeim sem hafa tölu- 
  verða reynslu og eins þeim sem nýlega hafa lokið byrjenda-  
  námskeiði. Sjá nánar á Netinu undir bridge.is/fræðsla.
 
 •  Hægt er að mæta stakur, í pari eða í hóp.

 • Námskeið skólans eru haldin í húsnæði Bridssambands  
  Íslands, Síðumúla 37 í Reykjavík.
  • Mörg stéttarfélög styrkja þátttöku félagsmanna sinna.
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -     
 • Uppl. og innritun í síma  898-5427  frá 13-18 daglega.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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ATVINNUMÁL Átaki gegn svartri 
atvinnustarfsemi og undirboð-
um á vinnumarkaði var hleypt af 
stokkunum um miðjan mánuðinn. 
Undir búningur stendur yfir en 
á nýju ári verður nýjum reglum 
fylgt ákveðið eftir. 

„Fyrirtæki fá núna tækifæri til 
að kynna sér málið og ljúka undir-
búningi. Þegar fram í sækir verð-
ur gengið eftir því með skipulögð-
um hætti að þessar skyldur séu 
uppfylltar. Smátt og smátt herð-
um við róðurinn og tugir starfs-
manna munu koma að eftirliti,“ 
segir Halldór Grönvold, aðstoðar-
framkvæmdastjóri ASÍ. „Útfærsla 
eftirlits liggur ekki fyrir en erlend-
is þekkist að gerðar séu rassíur. 
Það kemur til greina hér.“

Alþýðusambandið og Samtök 
atvinnulífsins standa að sam-
komulaginu sem ætlað er að 
tryggja að allir atvinnurekend-
ur og starfsmenn þeirra fari að 
gildandi lögum, reglugerðum og 
kjarasamningum. Samkomulag-
ið nær í fyrstu til starfsmanna og 
fyrirtækja í byggingarstarfsemi 
og mannvirkjagerð sem og rekstri 
gististaða og veitingahúsa. Ástæð-
an er að í þessum greinum er mest 
um að farið sé á svig við lög og 
reglur. Til mikils er að vinna; 
tekjutap hins opinbera vegna 
skattsvika er metið á bilinu 40 til 
60 milljarðar á ári.

Halldór segir málið eiga sér 
langan aðdraganda. Það hafi svo 
verið framkvæmdir við Kára-
hnjúkavirkjun sem hafi komið 
málinu á dagskrá. „Við fengum 
fyrirtæki inn í landið sem 

vísvitandi ætlaði sér ekki að virða 
þær reglur sem hér gilda á vinnu-
markaði. Á eftir fylgdu innlend og 
erlend fyrirtæki sem ætluðu að 
leika sama leikinn.“

Halldór segir að eftir erfiða 
fæðingu hafi vinnustaðaskírteini 
verið lendingin. Allir, atvinnulíf-
ið, verkalýðshreyfingin, skatta yf-
irvöld og þá ríkið, hafi séð hags-
munum sínum betur varið með 
samræmdu kerfi. 

Skúli Eggert Þórðarson ríkis-

skattstjóri fagnar samkomulag-
inu og segir það stórt skref fram 
á við. „Þetta er til að sporna við 
því að menn séu með fólk á duld-
um launum. Þeir sem það gera 
sækja sér oft bætur á fölskum 
forsendum. Þetta kerfi getur því 
tekið á margvíslegum vanda.“

Skúli segir ekkert í hendi um 
að svört atvinnustarfsemi hafi 
aukist með hruninu. „Það er 
hins vegar þráfaldur orðrómur 
um slíkt.“ svavar@frettabladid.is

Sameinað átak gegn 
svartri vinnu hafið
Ríkisskattstjóri fagnar samkomulagi aðila vinnumarkaðarins um upptöku 
vinnustaðaskírteina. Stórt skref til að uppræta skattsvik, að hans sögn. Á nýju 
ári mun verða gengið hart eftir því að atvinnurekendur fylgi nýjum reglum.

Skattsvik hafa verið áætluð á bilinu 8,5-11,5 prósent af heildarskatttekjum 
ríkis og sveitarfélaga.
Þar af er: 
Svört atvinnustarfsemi fimm til átta prósent.
Skattsvik vegna erlendra samskipta eitt til 1,5 prósent.
Árið 2008 er tap hins opinbera metið 44,8-60,7 milljarðar.
Árið 2009 er tap hins opinbera metið 39,3-53,2 milljarðar.
Fyrir féð mætti fjármagna rekstur Háskóla Íslands í þrjú ár eða reka alla almenna heilsugæslu í 
tvö ár. Í haust er það eitt stærsta verkefni ríkisins að loka fjárlagagati fyrir svipaða upphæð.

Opinberar upplýsingar um skattsvik

HARPA Í SMÍÐUM Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð, auk gisti- og veitingastaða 
eru þær greinar sem fyrst þurfa að taka upp vinnustaðaskírteini. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SLYS Ungmennin sem lentu í 
árekstri á Reykjanesbrautinni á 
laugardag og voru flutt á gjör-
gæslu eru í stöðugu ástandi og 
voru flutt á almenna deild í gær, 
að sögn svæfingalæknis á gjör-
gæsludeild Landspítalans. 

Áreksturinn var mjög harður 
en tveir bílar sem komu úr gagn-
stæðri átt lentu saman. Allir far-
þegar voru fluttir á sjúkrahús. 

Tveir voru fluttir á gjör-
gæsludeild og var annar i í lífs-
hættu. Allir hinna slösuðu voru í 
kringum tvítugt. - bl

Bílslys á Reykjanesbraut:

Líðan hinna 
slösuðu stöðug

LEIÐTOGI HAMAS Hamas-samtökin á 
Gasasvæðinu segja viðræðurnar ólög-
mætar. NORDICPHOTOS/AFP

ÍSRAEL, AP Þeir Benjamin Netan-
jahú, forsætisráðherra Ísraels, 
og Mahmoud Abbas, forseti Pal-
estínustjórnar, voru ekki fyrr 
snúnir heim en háværar raddir 
andstæðinga friðarviðræðna 
mættu þeim.

Þrettán samtök herskárra Pal-
estínumanna á Gasasvæðinu hót-
uðu árásum á Ísraela, beinlínis 
í því skyni að stöðva friðarvið-
ræðurnar, sem hófust í Banda-
ríkjunum á fimmtudag eftir 
tveggja ára hlé.

Samstarfsmenn Netanjahú í 
ríkisstjórn hans ítrekuðu sömu-
leiðis sumir hverjir eindregna 
andstöðu sína við að viðræður 
skyldu hafnar. - gb

Andstaða við viðræður:

Herskáir á Gasa 
hóta árásum

Slasaðist á Sólheimajökli
Björgunarsveitir Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar frá Hvolsvelli, Vík og 
Hellu þurftu að bera erlendan ferða-
mann niður af Sólheimajökli í gær. 
Maðurinn hafði slasast á fæti og var 
ógangfær, en ekki illa meiddur.

SLYS

LÖGREGLUMÁL Ljósanótt í Reykja-
nesbæ gekk vel. Mikið var af fólki 
í bænum, en þó ívið færri en í 
fyrra. 

Fimm gistu fangageymslur 
aðfaranótt sunnudags en sex nótt-
ina áður, að sögn lögreglunnar á 
Suðurnesjum. Þá voru tveir teknir 
fyrir ölvunarakstur. Annar þeirra 
var ökuréttindalaus en hinn sex-
tán ára sem hafði tekið bifreið 
ófrjálsri hendi í Reykjavík fyrr 
um kvöldið. 

Eitthvað var um pústra en hægt 
var að leysa úr þeim á staðnum. 

Umferð úr bænum gekk vel. 
Hinir árlegu Ljósanæturútitón-
leikar héldu áfram eftir flugelda-
sýninguna og er það talin ástæða 
fyrir því að umferðin dreifðist. 
„Þetta fyrirkomulag var tekið 
upp í fyrra og gafst vel,“ segir 
varðstjóri. - ve

Ljósanótt í Reykjanesbæ:

Umferðin gekk 
vel á Ljósanótt

BELGÍA, AP Stjórnarmyndunarvið-
ræður í Belgíu rak í strand enn 
eina ferðina fyrir helgi. Allt útlit 
er fyrir að landsmenn megi bíða 
vikur eða mánuði enn eftir nýrri 
stjórn.

Ágreiningur er um breyting-
ar á stjórnskipan landsins. Hol-
lenskumælandi Flæmingjar í 
norðurhluta landsins vilja aukna 
sjálfstjórn, en frönskumælandi 
Vallónar í suðurhlutanum eru 
tregir til eftirgjafar. 

Konungur landsins bað leiðtoga 
þingsins um að hefja viðræður 
á ný á laugardag, en leiðtogar 
flokkanna hafa ekki sýnt vilja til 
þess. Laurette Onkelinx, leiðtogi 
frönskumælandi sósíalista, sagði í 
gær að fólk þyrfti að búa sig undir 
endalok Belgíu. - gb

Ekkert gengur í Belgíu:

Búa sig undir 
endalok Belgíu
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ÁFRAM HLÝTT  
Í dag og næstu 
daga verður áfram 
óvenjuhlýtt á land-
inu miðað við árs-
tíma, yfi rleitt um 
15°C yfi r hádag-
inn. Vindáttir eru 
SA- og A-lægar og 
vætan fellur eink-
um sunnan til á 
landinu en norðan-
lands verður bjart 
með köfl um eða 
léttskýjað.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

EVRÓPA Fyrirkomulag og ákvarð-
anataka innan Evrópusambands-
ins er flókin málamiðlun 27 ríkja. 
Þau þurfa að ná samkomulagi um 
að hvers konar lýðræði nákvæm-
lega sé stefnt, áður en hægt er að 
minnka stofnanalegan lýðræðis-
halla sambandsins með kerfis-
lægum umbótum. Þetta kom fram 
í máli  Dr. Maximilians Conrad, 
lektors við Háskóla Íslands, í á 
vegum Alþjóðamálastofnunar skól-
ans á föstudag. Conrad telur aðra 
leið að lausn vandans vera að auka 
umræðu sem nær milli landa.

„Rödd Evrópuborgara sem slík 

heyrist ekki 
nema skoðana-
myndun verði á  
Evrópugrund-
velli, að hún nái 
yfir landamær-
in,“ segir hann. 

Conrad hefur 
borið saman 
fjölmiðlaum-
ræðu um Evr-
ópumál í Svíþjóð 
og í heimalandi 

sínu, Þýskalandi. Það hafi leitt í 
ljós að skoðanalegur ágreiningur 
um þessi mál fari ekki eftir þjóð-

erni heldur mismunandi hug-
myndafræði. 

„Við þurfum að vita meira um 
hverjir eru skoðanabræður okkar 
í öðrum löndum, en ekki bara um 
hvað ríkisstjórnin okkar vill,“ 
segir Conrad. 

Í umræðum að fyrirlestrinum 
loknum var Conrad meðal annars 
spurður út í möguleika Íslands til 
að hafa áhrif innan ESB og sagði 
hann smáríki vera í góðri stöðu til 
að koma málum á dagskrá. Þá gætu 
Norðurlöndin til dæmis myndað 
bandalag í atkvæðagreiðslum. 

 - kóþ

Segir skoðanaágreining í fjölmiðlum innan ESB ekki fara eftir þjóðerni:

Umræða nái yfir landamærin

DR. MAXIMILIAN 
CONRAD

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Sigmundur Halldórsson sigmundur@frettabladid.is 
ALLT  SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is  SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is  

RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is 
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

206,0635
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
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REYKJAVÍK
Fiskislóð 1  Sími 580 8500
mánud.–föstud. 10–18  Laugard. 10–16 

Í Ellingsen færðu allt 
fyrir síðustu veiðiferð 
sumarsins á sérstöku 
síðsumarstilboði.

AKUREYRI
Tryggvabraut 1–3  Sími 460 3630 
mánud.–föstud. 8–18   Laugard. 10–16

25%
AFSLÁTTUR 

AF FLUGUM

30%
AFSLÁTTUR 

AF SPÚNUM

15-50%
AFSLÁTTUR

STANGVEIÐIVÖRUR

50%
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FRÁ MAXIMA

40%
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LÍNUM

15-40%
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AF VÖÐLUM

50% 
AFSLÁTTUR 
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FATNAÐI

15-25%
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VEIÐISTÖNGUM 

 OG HJÓLUM

15-50% 
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VÖÐLUJÖKKUM
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Mikið úrval af frábærum tilboðum - líttu við 
697 kr/kg

Á að leyfa hollenska hernaðar-
fyrirtækinu ECA að reka starf-
semi sína hér á landi?
JÁ 56,2%
NEI 43,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er það rétt hjá fangelsisyfirvöld-
um að banna fæðubótarefni í 
fangelsum? 

Segðu þína skoðun á visir.is

Eyjólfur Örn Jónsson, sálfræðingur og sérfræðingur í ungum afbrotamönn-
um og netfíkn, segir ekkert sambærilegt mál hafa komið upp á Íslandi. 

Hann segir samband Gunnars Rúnars og kærustu 
Hannesar vera mjög áberandi og málið hljómi eins og 
ástríðuglæpur miðað við hversu ofbeldisfullur verknað-
urinn reyndist vera, en Hannes var stunginn margsinnis 
og skorinn með hníf á meðan hann lá í rúmi sínu. Sú 
staðreynd að Gunnar losaði sig við sönnunargögnin að 
verknaðinum loknum bendi einnig sterklega til þess að 
hann hafi gert sér fulla grein fyrir því að hann væri að 
gera eitthvað af sér. En nauðsynlegt sé að geðrannsókn 
fari fram til að leggja mat á það að fullu. 

Eyjólfur segir áberandi í umræðum erlendis að 
tölvuleikir og sjónvarpsefni eins og CSI og annað sem 
fjallar um tæknivinnu á vettvangi glæpa, gera glæpa-
menn meðvitaðri um verknaði sína en þeir verði jafnvel 
ónæmari fyrir því sem þeir eru að gera. Í tilviki Gunnars 
Rúnars segir Eyjólfur greinilegt að eitthvað í skapi hans 
hafi brostið og gert það að verkum að hann fremji 

ódæðið, en hvað það hafi verið sé ómögulegt að segja til um. Margar breyt-
ur komi að málinu og ekki sé hægt að leggja mat á það fyrr en geðrannsókn 
hefur verið framkvæmd. 

Gerði sér líklega grein fyrir glæp sínum
Helgi Gunnlaugsson afbrotafræð-
ingur segir morðið á Hannesi Þór 
mjög sérstakt sé það borið saman 
við önnur manndrápsmál á Íslandi 
fyrir margra hluta sakir. 

„Í fyrsta lagi tekur óvenju langan 
tíma að upplýsa málið og rann-
sóknin er gríðarlega umfangsmikil. 
Flest mál hér á landi upplýsast 
annaðhvort samdægurs eða 
örfáum dögum eftir að glæpurinn 
var framinn. Oft er það gerandinn 
sjálfur sem tilkynnir málið,“ segir 
Helgi. „Fæst manndrápsmál eru 
ráðgáta í sjálfu sér og eru framin 
í augnabliksæði í mikilli vímu. En 
í þessu tilviki er komið inn um 
miðja nótt og að Hannesi sofandi. 
Þetta er bara aftaka og ásetning-
urinn virðist einbeittari en maður 
sér oftast í manndrápsmálum hér 
á landi.“

Afar óvenjulegt

„Það eru í raun mun fleiri spurningar heldur en svör. Hlutirnir eru ekki alltaf 
eins einfaldir og maður heldur,“ segir Anna Kristín Newton, sálfræðingur hjá 
Fangelsismálastofnun, um játningu Gunnars Rúnars Sigþórssonar á morðinu 
á Hannesi Þór Helgasyni. Gunnar mun sæta geðrannsókn í kjölfar játningar-
innar og segir Anna Kristín slíkt ferli oftast ekki taka langan tíma. Viðtöl, próf 
og bakgrunnsathuganir á viðkomandi muni setja saman heildarmynd af sak-
borningi sem síðan verður til þess að geðlæknar, sálfræðingar og dómarar 
geti mögulega skorið úr um hvort hann teljist ábyrgur gjörða sinna eða ekki. 

Geðrannsókn fer þannig fram að fenginn er dómskvaddur matsmaður 
til þess að leggja mat á sakborning og verknaðinn sem hann framdi á 
meðan hann er í fangelsinu. Séu sakborningar dæmdir ósakhæfir eftir slíkar 
rannsóknir fara þeir í flestum tilvikum inn á réttargeðdeildina að Sogni til 
meðferðar. 

„Að öllu jöfni fer fólk ekki á réttargeðdeildina að Sogni nema það sé 
dæmt ósakhæft, sem þýðir að það er ekki talið vera ábyrgt gjörða sinna og 
áttar sig raunverulega ekki á orsök og afleiðingum þess sem það gerir,“ segir 
Anna Kristín. „Það hafa komið upp undantekningartilvik en þau eru mjög 
fá. Dómarar þurfa að fallast á það að einstaklingur sé ekki fær um að bera 
ábyrgð á gjörðum sínum.“ 

Geðrannsókn mun sýna heildarmyndina

BRETLAND, AP Asil Nadir, 69 ára 
auðkýfingur frá Kýpur, þarf að 
bíða í meira en ár eftir réttarhöld-
um í Bretlandi. 

Hann sneri sjálfviljugur aftur 
til Bretlands í síðasta mánuði 
eftir að hafa flúið fyrir sautján 
árum, þegar fyrirtæki hans fór 
á hausinn.

Nadir var þá sakaður um að 
hafa dregið sér 34 milljónir punda 
úr fyrirtækinu, en flúði land áður 
en réttarhöld hófust. Hann von-
ast til þess að verða sýknaður nú 
þegar hann hefur gefið sig fram.

„Réttarhöldin eru hafin. Þeim 
hefur verið frestað í mjög lang-
an tíma, en tæknilega eru þau 
hafin,“ segir William Clegg, lög-
maður Nadirs, sem vill að þau 
fari sem fyrst af stað á ný. 

David Bean, sem verður dóm-
ari í málinu, hefur gefið saksókn-
ara frest fram í desember til að 
leggja fram málflutning sinn. 

„Þessi sautján ára töf er ekki 
sök saksóknara,“ segir Bean, sem 
ákvað til bráðabirgða að réttar-
höldin sjálf hefjist ekki fyrr en 3. 
október á næsta ári. - gb

Auðkýfingur frá Kýpur þarf að bíða réttarhalda í Bretlandi í meira en ár:

Töfin ekki sök saksóknara

ASIL NADIR Flúði Bretland fyrir sautján 
árum til að forðast réttarhöld.

NORDICPHOTOS/AFP

VATIKANIÐ, AP Stjórn Vatikansins 
ætlar að leita leiða til að bjarga 
lífi írönsku ekkjunnar, Sakineh 
Mohammadi Ashtiani, sem hefur 
verið dæmd til að verða grýtt í 
hel fyrir framjáhald og að eiga 
aðild að samsæri um að myrða 
eiginmann sinn. Í fyrsta opin-
bera áliti sínu á málinu sagði 
Federico Lombardi, talsmaður 
Vatikansins, að það teldi grjót-
kast sérstaklega hrottafenginn 
dauðadóm. Hann sagði að 
kaþólska kirkjan væri almennt á 
móti dauðarefsingum.  - ve

Vatikanið bregst við:

Vonast til að 
bjarga ekkjunni

LÖGREGLUMÁL „Ég er búin að vera 
að bíða eftir niðurstöðum úr 
þessu máli, hvort sem þetta hafi 
verið Gunnar eða einhver annar, 
en þetta eru þær verstu sem gátu 
verið,“ segir unnusta Hannesar 
Þórs Helgasonar sem var myrt-
ur á heimili sínu 15. ágúst. Hún 
er einnig æskuvinkona Gunnars 
Rúnars Sigþórssonar, 23 ára gam-
als karlmanns, sem hefur nú játað 
á sig morðið.  „En auðvitað er ég 
ánægð að það séu komin mála-
lok.“ 

Gunnar játaði verknaðinn við 
yfirheyrslur á föstudaginn síðasta 
eftir að hafa setið í einangrun á 
Litla-Hrauni síðan hann var hand-
tekinn og úrskurðaður í fjögurra 
vikna gæsluvarðhald 28. ágúst. 

Vopnið sem Gunnar notaði til 
að bana Hannesi, hnífur með um 
15 til 20 sentimetra löngu blaði, 
er enn ófundið. Kafarar frá sér-
sveit lögreglunnar  hafa leitað 
hans í smábátahöfninni í Hafnar-
firði síðan játning lá fyrir. Fatnað-
ur hefur fundist í höfninni og var 
hann sendur til rannsóknar. Ekki 
er gefið hvort hann tengist rann-
sókninni á einhvern hátt. Friðrik 
Smári Björgvinsson, yfirlögreglu-
þjónn rannsóknardeildar, segir 
mikinn létti að málið sé upplýst og 
lögregla telji víst að Gunnar hafi 
verið einn að verki. 

Unnusta Hannesar segir játn-
ingu Gunnars hafa verið gríðar-
legt áfall fyrir sig, einnig í ljósi 
þess að þeir Hannes höfðu verið 
ágætis félagar. Hún hafi verið með 
Hannesi til klukkan hálf þrjú á 
aðfaranótt, þegar hann keyrði 
hana niður í miðbæ Reykjavíkur. 
Þar hafi hún hitt Gunnar Rúnar, 
ásamt vinkonum sínum og verið 
með þeim um kvöldið, en Hannes 
farið heim til sín í Háaberg. Hún 

hafi vaknað næsta morgun á heim-
ili Gunnars Rúnars, án þess að 
muna nokkuð hvernig hún komst 
þangað. 

„Það kemur ekkert annað til 
greina en að eitthvað hafi verið 
sett út í glasið mitt. Gunnar fer 
með mig heim til sín um morgun-
inn úr miðbænum, án míns sam-
þykkis. Mér var sagt seinna að ég 
hafði neitað að fara með honum 
þegar hann vildi draga mig með 
sér heim, en hann hlustaði ekki á 
mig,“ segir hún. „Gunnar var full-
ur að keyra og var víst hræddur 
um að vera stoppaður. Hann vildi 
ekki taka á sig krókaleið heim til 
Hannesar þannig að hann tók mig 
heim til sín í staðinn. Hann sagði 
mér daginn eftir að hann hafði 
þurft að halda á mér inn.“ 

Unnusta Hannesar vaknaði um 
klukkan ellefu á sunnudagsmorgn-
inum heima hjá Gunnari Rúnari. 

Hún gekk fram og heilsaði mömmu 
hans og segir  allt hafa litið eðli-
lega út. Gunnar bauð henni far 
heim, sem hún þáði.  

Þegar í Háaberg var komið 
bauðst Gunnar til þess að fylgja 
stúlkunni inn til Hannesar, en hún 
afþakkaði það og sagðist þurfa að 
greiða sjálf úr sínum málum við 
Hannes og útskýra fyrir honum 
hvers vegna hún hefði ekki komið 
heim til hans um nóttina. Hún fann 
síðan Hannes á gólfinu þegar inn 
var komið og hringdi strax í Neyð-
arlínuna. „Það sást ekki á Gunnari. 
Ég á ennþá svo erfitt með að trúa 
því að hann hafi vitað af honum 
liggjandi á gólfinu og samt hleypt 
mér inn. Hvers konar mannvonska 
er það?“ segir hún.

Gunnari Rúnari er gert að sæta 
geðrannsókn og er honum enn 
haldið í einangrun á Litla-Hrauni.
 sunna@frettabladid.is 

Æskuvinur játaði 
á sig ódæðisverkið 
Gunnar Rúnar Sigurþórsson, 23 ára karlmaður, hefur játað á sig morðið á 
Hannesi Þór Helgasyni. Gríðarlegt áfall, segir unnusta Hannesar. Málið telst 
upplýst en morðvopnið er enn ófundið. Gunnar skal sæta geðrannsókn.  

VOPNSINS LEITAÐ Kafarar úr sérsveit lögreglunnar leituðu að vopninu sem talið er að 
hafi orðið Hannesi Þór Helgasyni að bana í Hafnarfjarðarhöfn í gær. Vopnið var ekki 
fundið þegar Fréttablaðið fór í prentun.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR 

EYJÓLFUR ÖRN 
JÓNSSON
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40% AFSLÁTTUR!AMELIA FIRMKING KOIL HEILSURÚM(Queen Size 153x203)Fullt verð 159.451 kr.NÚ 95.671 kr.

40% AFSLÁTTUR!
CORSICA PLUSH
KING KOIL HEILSURÚM

(Queen Size 153x203)

Fullt verð 249.636 kr.

NÚ 149.782 kr.
= 99.854 kr.
AFSLÁTTUR!

SÆNGURFÖT

30%
AFSLÁTTUR

Verð nú frá
4.130 kr.

HEILSUKODDAR

30%
AFSLÁTTUR

Verð nú frá

5.915 kr.

SÍÐUSTU 
DAGAR!

AFSLÁTTUR
30%
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• 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.

• 400 línan er með öflugu nuddi. 
þremur mismunandi hraða-

 stillingum og tímarofa.

ERGOMOTION
með þrýstijöfnunar-

dýnum (2x80x203)

FRÁ 473.503 kr.

30-70%
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Allt sem þú þarft…

DÝRALÍF Simpansar sem búa í 
regnskógum Gíneu í Vestur-Afr-
íku hafa lært að skemma gildrur 
sem lagðar eru af veiðiþjófum, og 
kenna hver öðrum að forðast og 
skemma gildrurnar. Frá þessu er 
sagt á vef BBC.

Áberandi færri simpansar veið-
ast í gildrur í Gíneu en í nágranna-
löndunum. Vísindamenn hafa náð 
myndum af simpönsum þar sem 
þeir skemma snörur sem lagðar 
hafa verið fyrir þá. 

Aparnir geta ekki lært á gildr-
urnar af reynslunni, þar sem þeir 
apar sem festast lifa það sjaldnast 

af. Þessi hegðun gefur því innsýn 
í hvernig þeir læra á umhverfi sitt. 
 - bj

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Tækniþróunarsjóður boðar til opins kynningarfundar 
á Grand Hótel Reykjavík, miðvikudaginn 8. febrúar kl. 8:30 - 10:00 
í tengslum við umsóknarfrest 15. febrúar nk.

Davíð Lúðvíksson forstöðumaður hjá Samtökum iðnaðarins stýrir fundinum.
Starfsmenn Rannís kynna niðurstöðu umsókna fyrir vorið 2010 og fjalla um umsóknar- 
og matsferli sjóðsins. Boðið verður upp á morgunmat fyrir gesti fundarins

Tækniþróunarsjóður heyrir undir iðnaðarráðherra og starfar skv. lögum um opinberan 
stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun, nr 75/2007. Sjóðurinn 
fjármagnar nýsköpunarverkefni í samræmi við meginstefnu Vísinda- og tækniráðs. 
Umsækjendur geta verið fyrirtæki, einstaklingar, rannsóknastofnanir og háskólar.

Tækniþróunarsjóður

Hlutverk Rannís er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og framkvæmd 

vísinda- og tæknistefnu Vísinda- og tækniráðs. Rannís er miðstöð stuðningskerfis 

vísinda- og tæknisamfélagsins. Í vörslu Rannís eru opinberir samkeppnissjóðir s.s. 

Rannsóknasjóður og Tækniþróunarsjóður. Rannís sér um greiningu á rannsóknum og 

nýsköpun á Íslandi og gerir áhrif rannsókna og nýsköpunar á þjóðarhag og hagvöxt 

sýnilegan. Rannís er miðstöð upplýsinga og miðlunar alþjóðasamstarfs vísinda- og 

tæknisamfélagsins. 

Kynningarfundur 8. febrúar
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LÆRA Yngri simpansar fylgjast með 
þeim eldri þegar þeir skemma gildr-
urnar, og skoða svo ummerkin þegar 
gildrurnar eru skaðlausar. NORDICPHOTOS/AFP

Simpansar læra hvernig þeir geta skemmt gildrur:

Snúa á veiðiþjófana

NÝJA-SJÁLAND, AP Í það minnsta 500 
hús í borginni Christchurch á Nýja-
Sjálandi eru hrunin eftir jarð-
skjálfta sem reið yfir á föstudag og 
fjöldi húsa til viðbótar skemmdist. 
Mikil mildi þykir að enginn hafi 
látist og aðeins tveir slasast illa.

Skjálftinn, sem var um 7,1 að 
styrkleika, varð klukkan 4.35 að 
laugardagsmorgni þegar flest-
ir íbúar voru í fastasvefni. „Ef 
skjálftinn hefði orðið fimm klukku-
stundum fyrr eða fimm klukku-
stundum seinna hefði manntjónið 
getað orðið gríðarlegt,“ sagði John 
Key, forsætisráðherra Nýja-Sjá-
lands. Um 400 þúsund manns búa í 
Christchurch.

Rafmagni sló út í borginni og 
nærsveitum vegna skjálftans, og 
vatns- og gasleiðslur fóru í sundur. 
Rafmagn var komið á víðast hvar 
á sunnudag, en ekki hafði tekist að 
koma öðrum leiðslum í lag. Stórir 
vatnsdunkar og færanleg klósett 
voru flutt í hverfi þar sem enn var 
vatnslaust í gær.

Einhver tími mun líða þar til 
lífið kemst í samt lag í Christ-
church. Skólar verða lokaðir 
næstu daga þar til gengið hefur 
verið úr skugga um að þeir séu 
íveruhæfir.

Nýja-Sjáland liggur á flekamót-
um Kyrrahafsflekans og Ástralíu-
flekans. Jarðskjálftar eru algengir 
þar sem flekarnir rekast saman. 

Mark Quigley, jarðfræðiprófess-
or við Canterbury háskóla á Nýja-
Sjálandi, segir að svo virðist sem 
ný brotalína hafi myndast í skjálft-
anum. Sprunga myndaðist og jörð-
in lyftist á sumum stöðum allt að 
tvo metra upp, segir Quigley.

„Þetta er löng brotalína sem 
hefur rústað húsum og klofið í 

sundur vegi,“ segir Quigley. „Við 
sáum tvö hús sem höfðu brotnað í 
tvennt í skjálftanum.“

„Jörðin mín lítur út eins og úfinn 
sjór núna,“ segir Roger Bates, 
bóndi sem á kúabú skammt frá 
upptökum skjálftans. Hann segir 
að jörðin hafi gengið í öldum, og 
hækkunin þar sem brotalínan 
gangi í gegn sé allt að 1,5 metrar.

Sérfræðingar telja að manntjón 
í skjálftanum hafi verið lítið vegna 
strangra reglna um húsbyggingar 
á Nýja-Sjálandi. Reglurnar voru 
hertar til muna fyrir tíu árum.

Jarðskjálftar eru algengir á 
Nýja-Sjálandi. Um 1.400 skjálftar 
verða á hverju ári, en aðeins 150 
eru nægilega öflugir svo íbúar 
verði varir við þá. Síðasti öflugi 
jarðskjálftinn sem reið yfir eyj-
arnar varð í júlí 2009. Hann var 7,8 
að styrkleika, svo öflugur að hann 
færði suðurodda landsins 30 senti-
metrum nær Ástralíu.

 brjann@frettabladid.is

Yfir 500 hús 
eru ónýt eftir 
jarðskjálfta
Það þykir ganga kraftaverki næst að enginn hafi 
farist í öflugum jarðskjálfta sem gekk yfir Nýja-Sjá-
land á föstudag. Manntjón hefði getað verið gríðar-
legt hefði skjálftinn ekki orðið rétt fyrir dögun.

SPRUNGA Sprunga sem er allt að 3,5 metrar á breidd myndaðist í jarðskjálftanum og 
urðu víða skemmdir á húsum og vegum vegna hennar. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HRUNIÐ Miðbær Christchurch er í rúst, 
en talið er að um 90 hús í miðbænum 
séu ónýt eftir skjálftann. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Kjarasamningar velflestra 
hópa renna út eftir um tvo 
mánuði. Aðrir eru þegar 
með lausa samninga og 
nokkrir renna út um áramót. 
Búist er við erfiðri samn-
ingalotu. Gera á tilraun til 
þess að ná breiðri samstöðu 
um stefnuna, en óvissa er 
um hver leiðir þá vinnu.

Í nóvemberlok eru meira og minna 
allir kjarasamningar í landinu 
lausir. Þá hafa þónokkur félög 
verið án samninga í nokkurn tíma 
og samningar velflestra annarra 
renna út. Samningar örfárra, sjó-
manna og blaðamanna þar á meðal, 
renna út í árslok.

Verkalýðsfélög fara þessa dag-
ana yfir stöðuna og undirbúa 
samningalotu. Staðan er flókin 
vegna ólíkrar stöðu atvinnuvega. 
Rými þykir fyrir kjarabætur sums 
staðar, svo sem í útflutningsgeir-
um á borð við sjávarútveg, meðan 
aðrar greinar, eins og til dæmis 
byggingariðnaður, er enn í sárum. 
Á þá eftir að tína til sjónarmið um 
stöðugleika og forsendur hagvaxt-
ar, fyrri samninga og aðkomu ríkis-
valdsins, svikin eða efnd loforð.

Í viðtali við Gylfa Arnbjörnsson, 
forseta Alþýðusambandsins, hér til 
hliðar, kemur fram að aðkoma rík-
isins og efndir á loforðum úr fyrri 
samningum komi til með að skipta 
höfuðmáli. Þá komi verkalýðs-
hreyfingin ekki til með að sætta sig 
við að byrðum sé meira og minna 

velt yfir á launafólk með kjara-
rýrnun þeirri sem felst í bágri 
stöðu gjaldmiðilsins. Launafólk 
verði ekki eitt látið bera ábyrgð á 
stöðugleikanum. Finna verði leiðir 
til þess að allir fái notið þess ábata 
sem útflutningsfyrirtæki landsins, 
svo sem sjávarútvegurinn, nýtur 
með veikri stöðu krónunnar.

Frysting er hitamál
Með því að allir samningar eru 
meira og minna lausir á sama tíma 
er ljóst að horft er til samstöðu við 
gerð nýrra samninga. Ekki liggur 
hins vegar fyrir hver, eða hverjir, 
komi til með að leiða þá vinnu. Enn 
eru í gangi viðræður félaga í milli 
og stöðumat. 

Viðfangsefni stjórnvalda, sam-
taka atvinnulífs og samtaka launa-
fólks í þessum efnum er því langt 
því frá einfalt og stefnir í anna-
saman vetur. Eðlilega ríkir því 
nokkur óvissa enn um hver fram-
vindan verður. Helst að mönn-
um beri saman um að þetta verði 
erfitt. 

Ljóst er að ríkisvaldið vonast 
eftir breiðri samstöðu. Steingrím-
ur J. Sigfússon fjármálaráðherra 
hefur sagst vonast til þess að sam-
starfsáætlun eða þjóðarsátt ríkis, 
sveitarfélaga og hagsmunasamtaka 
verði í gildi næstu misseri á sviði 
efnahags- og kjaramála og í bar-
áttunni við atvinnuleysi. „Ábyrgð 
þeirra sem skærust úr leik við 
núverandi aðstæður yrði mikil,“ 
sagði hann í grein sinni í Frétta-
blaðinu 25. ágúst síðastliðinn. 

Áður hafa hins vegar skilaboðin 
úr fjármálaráðuneytinu verið sú 

að á árinu 2011 gæti ríkið tæpast 
staðið við launahækkanir og í grein 
sem þáverandi félagsmálaráð-
herra, Árni Páll Árnason, skrifaði 
í Fréttablaðið í júní taldi hann að 
frysta þyrfti laun opinberra starfs-
manna í þrjú ár. Hugmyndir um 
launafrystingu vöktu strax hörð 
viðbrögð verkalýðsfélaga og ljóst 
að lítil sátt verður þeirra á meðal 
um kyrrstöðu í kjörum. 

Vísbending um vilja til samstöðu
Nýjustu tölur um landsframleiðslu 
vekja hins vegar upp spurningar 
um hvort mikið verði að sækja, en 
afturkippur var í hagvaxtartölum 
núna í byrjun þessa mánaðar. Taki 

hagvöxtur hins vegar við sér á ný 
telja þeir sem til þekkja hins vegar 
að launafólk hljóti að eiga að fá ein-
hvern hlut í þeim vexti. Þá verði 
menn líka að hugsa til lengri tíma 
en eins árs, jafnvel til þriggja ára 
eða svo, og stilla þá samningana af 
í þá veru að þeir fylgi fyrirséðum 
vexti á landsframleiðslu.

Sömuleiðis telja þeir sem best 
þekkja til að hið opinbera verði að 
taka þann pól í hæðina að almenni 
markaðurinn leiði ferlið og hið opin-
bera fylgi almenna markaðnum. 

Sú staðreynd að samningar, jafnt 
í opinbera og almenna geiranum, 
hafi að mestu verið stilltir inn á 
sama tímapunktinn í haust þykir 

hins vegar ótvírætt merki um vilj-
ann til þess að vera samstiga. Um 
leið kallar sú staða á náið samstarf 
ríkisins, sveitarfélaga og hags-
munasamtaka á vinnumarkaði. 

Eins er þá ljóst að lítil eða sér-
hæfð verkalýðsfélög koma þá 
trauðla til með að leiða það samn-
ingaferli, heldur þarf verkalýðs-
hreyfingin að ná að koma fram 
sem heild. Svo á eftir að koma í ljós 
hvernig það gengur. Ekki munaði 
nema níu atkvæðum að slökkviliðs-
menn felldu samning sinn í ágústlok 
eftir verkfallsaðgerðir. Sá samning-
ur gildir, eins og nær allir aðrir, til 
30. nóvember næstkomandi.  
 olikr@frettabladid.is

Óljóst enn hver leiðir hópinn

GYLFI ARNBJÖRNSSON dfadfaaf afafa  

SUMARSTEMNING Á LAUGAVEGI Sú staðreynd að kjarasamningar starfsmanna ríkis, bæja og á almennum markaði renna nær 
allir út á sama tímanum í nóvemberlok þykir benda til þess að gera eigi tilraun til að ná breiðri samstöðu í nýjum samningum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FRÉTTASKÝRING: Kjarasamningar lausir eftir tvo mánuði
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Miklu hraðara Internet
Nú býður Síminn viðskiptavinum sínum upp á enn meiri hraða en áður á Internetinu. 
Hraðinn í Grunnáskrift, Leið 1 og Leið 2 fer upp í allt að 12 Mb/s. 
Núverandi viðskiptavinir fá sjálfvirka uppfærslu á næstu mánuðum.
 

Það erFáðu þér Internet Símans í síma 800 7000 eða á siminn.is.

Meira og minna allir kjarasamningar eru lausir í lok nóvember. Samningar 
hafa verið lausir hjá Bandalagi háskólamanna (BHM) frá því í fyrra og eins 
er ósamið hjá Kennarasambandi Íslands. Félög grunnskólakennara, leik-
skólakennara, tónlistarkennara og skólastjórnenda hafa öll verið í sáttaferli 
í samningum sínum við sveitarfélögin hjá Ríkissáttasemjara frá því í lok 
apríl á þessu ári. 

Aðildarfélög Bandalags starfsmanna ríkis og bæja (BSRB) eru 27 talsins 
og renna samningar flestra þeirra út í nóvemberlok, en nokkrir sérsamn-
ingar í lok árs.

Nánast öll aðildarfélög Alþýðusambands Íslands (ASÍ), 53 talsins, eru 
með lausa samninga í lok nóvember, sjómenn reyndar ekki fyrr en í lok 
desember. Innan ASÍ eru um það bil hundrað þúsund launamenn.

Viðsemjendur Launanefndar sveitarfélaganna eru 67. Af þeim eru 26 
með lausa samninga og samningar hinna renna út í nóvemberlok. 

„Þetta er nú bara rétt að byrja og menn hafa verið að tala 
saman óformlega,“ segir Vilhjálmur Egilsson, framkvæmda-
stjóri Samtaka atvinnulífsins (SA), um stöðuna í kjaramál-
um. „Við höfum hitt bæði forystu Alþýðusambandsins 
og eins landssambandanna og fundað með einhverjum 
fulltrúum opinberra starfsmanna, en ekki öllum samt.“

Vilhjálmur segir að á óformlegum fundum hafi SA kynnt 
vilja sinn til að byggja kjarasamninga á stöðugleika og 
sköpun nýrra starfa. „Við höfum bara farið yfir málin fram 
og til baka og kannað sjónarmið. Þeim megin er þetta er 

rétt að fara af stað og kannski lengra komið okkar megin. 
En ég held þetta skýrist miklu meira þegar fer að líða á 

mánuðinn.“ 
Á ríður að allir fylgist að í gerð nýrra samninga, að mati Vilhjálms. „Við 

höfum lagt áherslu á að samið verði þannig að samræmdist stöðugleika 
til næstu ára og að það fylgdust allir að, væru með sama upphafspunkt og 
endapunkt þannig að upphefjist ekki eitthvert höfrungahlaup þar sem sterk-
ari félögin reyndu að skapa sér forskot á kostnað hinna veikari.“ Spurningin 
er miklu fremur, að mati Vilhjálms, hvort raunhæft sé að félögin gangi ekki í 
takt í gerð samninganna. „Telja menn að nú sé tíminn til að hefja nýtt kapp-
hlaup? Við teljum að svo sé ekki og viljum gjarnan að menn haldi hópinn.“

Markmið SA segir Vilhjám vera að út úr nýjum samningum komi efna-
hagslegur stöðugleiki og minna atvinnuleysi, að lífskjörum verði náð á ný og 
atvinnulífið komið í gang í alvöru. „Margt hefur gengið betur en reiknað var 
með. En algjörlega nauðsynlegt að nota það sem viðspyrnu til að komast 
áfram og fylgja þessu eftir.“  - óká

Samningar tryggi stöðugleika og ný störf

VILHJÁLMUR 
EGILSSON

Vandinn er óstöðugleiki hagkerfisins

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fimmtánda 
þessa mánaðar 
lýkur fundaferð 
Gylfa Arnbjörns-
sonar, forseta 
Alþýðusambands 
Íslands (ASÍ), og 
hefur hann þá 
hitt stjórnir allra 
53 aðildarfélaga 
Alþýðusambands-
ins. Gylfi segir 

blendið hljóð í aðildarfélögunum. 
„Við höfum farið yfir verkefni fyrir 
komandi ársfund varðandi skipulag 
ASÍ, en auðvitað hefur meginumræð-
an verið um kjaramál.“ 

Vandinn segir Gylfi að felist fyrst 
og fremst í óstöðugleika í hagkerf-
inu. „Og sá óstöðugleiki birtist í því 
að eins og áður hér á Íslandi var 
sveigjanleiki gjaldmiðilsins notaður 
til að hafa af okkur að minnsta kosti 
fimmtung tekna okkar og eigna. 
Krónan hefur fallið algjörlega niður 
í kjallara, sem veldur því að afkoma 
í útflutningsgeiranum er mjög góð. 
Og auðvitað finnst fólki það ekki 
eðlilegt að sú grein ein eigi að njóta 
einhvers góðæris í krepputímum 
og vill sjá það í sínu kaupi einhvern 
veginn. Það er það sem fjallað er 
um og mótað í okkar aðildarfélög-
um. En auðvitað verða menn líka 
að horfa til annarra hópa. Í öðrum 
greinum er auðvitað erfiðari afkoma. 
Það er vandinn, ójafnvægið eða 
óstöðugleikinn í hagkerfinu birtist í 
því að afkoma fyrirtækja er ýmist í 
ökkla eða eyra. Við erum auðvitað 
talsmenn stöðugleika, því að í stöð-
ugleikanum felst grundvöllur okkar 
lífskjara. Og það var í óstöðugleika 
gjaldmiðilsins okkar að lífskjörin 
okkar hrundu.“

Gylfi kveðst hins vegar verða að 
spyrja sína félaga á hvaða grundvelli 

eigi að gera næsta kjarasamning. 
„Get ég sagt við mína félaga að lík-
legt sé til árangurs að fara inn í þetta 
stöðugleikalíkan, að axla ábyrgð á 
þróuninni? Erum við að koma út úr 
samningi sem ég get sagt að sé fyr-
irmynd að slíkri ábyrgðardreifingu?“ 
segir Gylfi og bendir á að ríkisstjórnin 
hafi ekki talið sig sérstaklega bundna 
af því að efna loforð fyrri samninga. 
Þá segir hann að sér þyki nýafstaðn-
ar hækkanir ýmissa fyrirtækja, svo 
sem Símans og Orkuveitunnar, ekki 
gefa til kynna að ætlunin sé að fara 
sameiginlega í þá vegferð að ná 
krónunni til baka. „Krónuna þarf að 
styrkja um einhver 20 prósent. Ofur-
afkoma sjávarútvegs er vegna hruns 
gjaldmiðils en ekki vegna hagræð-
ingar.“ Gylfi segir ekki hægt að láta 
þar við sitja og aðrir þurfi bara að 
glíma við sín vandamál. 

„Með því að styrkja krónuna um 
20 prósent þá munu skuldir okkar 
lækka, skuldir fyrirtækjanna lækka og 
það verður meira jafnræði í afkomu 
þeirra,“ segir Gylfi og bendir á að við 
slíka gengisstyrkingu myndu skuldir 
Orkuveitu Reykjavíkur lækka um 
54 milljarða. „Ef hins vegar er ekki 
er hægt að fá alla til að axla ábyrgð 
á þessum ákvörðunum þá getur 
launafólk ekki gert það heldur. Þá 
verður launafólk bara að taka upp 
hlaupaskóna, því öðrum kosti situr 
það bara eftir.“

Gylfi segir nauðsynlegt að horfast í 
augu við að vilji menn hafa sveigjan-
leikan gjaldmiðil og róma hann, þá 
verði hann bara notaður til að taka 
af fólki kaupið. Meðal annars vegna 
þessa hafi ASÍ stutt aðildarviðræður 
við Evrópusambandið (ESB). „Við 
settum fram efnislega mjög skýr skil-
yrði fyrir því að hægt væri að ganga í 
Evrópusambandið. En ef hægt er að 
mæta þeim skilyrðum, sem verður 

bara gert í aðildarviðræðum, þá 
teljum við hagsmunum félagsmanna 
Alþýðusambandsins betur borgið 
innan Evrópusambandsins en utan. 
Alþýðusambandið er ekki með kröfu 
um að ganga í Evrópusambandið 
hvað sem það kostar, en þetta er 
partur af umræðu um kjarasamn-
inga, vegna þess að ég held að 
menn geti ekkert blekkt sig í því að 
krónan verði stöðugri en áður.“  

Gylfi bendir á orð seðlabankastjóra 
við síðustu stýrivaxtaákvörðun um 
að Seðlabankinn ætli sér að nota 
styrkingu krónunnar til þess að kaupa 
gjaldeyri. „Það þýðir í mæltu máli að 
seðlabankinn ætli sér að sjá til þess 
að þessi styrking upp á 20 prósent 
komi ekki fram. Láta á fólk bera áfram 
þessar háu skuldir og með lágum 
kaupmætti búa til gjaldeyristekjur og 
nota til þess að borga Þau lán sem 
meðal annars hvíla á atvinnulífinu.”

Gylfi áréttar hins vegar að engin 
samstaða verði um að út úr þessari 
kreppu komi bara eitthvert uppgrip í 
útflutningsgeiranum. Ábatinn komi til 
með að skila sér inn í hagkerfið með 
einum eða öðrum hætti. „Ef ekki í 
gegnum styrkingu krónunnar á mark-
aði þá mun það gerast með hækk-
uðu raungengi í gegnum verðlag og 
kauplag. Og mér finnst að fyrirtækin 
sjálf séu byrjuð á þessu með því að 
velta hækkunum á launafólk, og 
þá getur launafólk ekki annað gert 
en sækja hækkanir til að verja sig,“ 
segir hann og kveður dapurlegt að 
hlusta á forystumenn úr ríkisstjórn 
róma að krónan sé svo veik að 
getum orðið keppt við láglaunalönd í 
framleiðslu, að gleðiefni sé að Ísland 
sé láglaunaríki. „Það samræmist 
ekki stefnu Alþýðusambandsins eða 
launafólks um hvernig það vilji haga 
sínum málum. Um það verður ekki 
nein sátt.“

Allir lausir í vetur

GYLFI ARN-
BJÖRNSSON
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Guðbjartur Hannesson vill endurskilgreina 
hlutverk ríkisins.

Ákall um einka-
væðingu?

HALLDÓR

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Baltasar Kormákur og Sögn ehf kynna

KJARTAN GUÐJÓNSSON
ÓLAFÍA HRÖNN JÓNSDÓTTIR

Kvikmynd eftir Grím Hákonarson

FRUMSÝND 17. SEPTEMBER

Efnahagur 
Íslands

Ragnhildur
Sverrisdóttir
talsmaður
Novators

Felst einhver kyrrstaða í uppgjöri 
skulda?

Í fréttum í framhaldi af skuldauppgjöri 
Björgólfs Thors Björgólfssonar er nán-
ast látið liggja milli hluta að hann gekk 
frá samningum við innlenda og erlenda 
banka um greiðslu á skuldum sínum. Lán-
ardrottnar hans fengu reiðufé, húseign-
ir, eignarhluti í sumum fyrirtækjum, arð 
og væntanlegan söluhagnað af öðrum. Í 
sumum tilvikum var lengt í lánum, en þau 
bera þá að sjálfsögðu vexti. Nú gapir hver 
upp í annan og fullyrðir að gerður hafi 
verið einhvers konar „kyrrstöðusamn-
ingur“ við Björgólf Thor og í því felist að 
hann geri ekkert og bankar enn minna!

Það sem virðist valda mestum mis-
skilningi –og gerir að verkum að skulda-
uppgjör Björgólfs Thors er lagt að jöfnu 
við skuldaflótta annarra – er umræða um 
persónulegar ábyrgðir Björgólfs Thors. 
Eins og hann skýrði sjálfur frá í viðtali 
við Viðskiptablaðið í lok júlí gátu bank-
ar hæglega gengið að þessum ábyrgðum 
og þar með keyrt hann í þrot. Það ákváðu 
þeir hins vegar að gera ekki, enda hefðu 
heimtur þá orðið lélegar, eignir farið 

á brunaútsölu og verðmæti gufað upp. 
Þess í stað fóru bankar þá leið að fresta 
ábyrgðunum þar til uppgjör hefur átt sér 
stað. Er ekki augljóst, að bankar ganga 
ekki að þessum ábyrgðum þegar búið er 
að semja um hvernig þeir fá greitt? Og 
greitt að fullu, í stað þess að fá brot af því 
sem þeim ber?

Af einhverjum ástæðum telja sumir 
sæmandi að leggja fullt skuldaupp-
gjör eins manns að jöfnu við kyrrstöðu, 
athafnaleysi, dugleysi og vaxtaleysi ann-
arra. Hefur þó verið upplýst, að fyrir 
utan að leggja fram yfirlit yfir allar eigur 
sínar opnaði Björgólfur Thor sjóði, sem 
lánardrottnar hefðu aldrei getað fengið 
aðgang að með öðru móti, og notaði fé í 
þeim til greiðslu skulda. 

Þessum sjóðum hefði hann getað haldið 
og dregið úr þeim milljarð hér og milljarð 
þar, til kaupa á fyrirtækjum eða lúxusí-
búðum. Hann lýsti því hins vegar yfir að 
hann kærði sig ekki um að vera á eilífum 
flótta frá samfélaginu, heldur vildi gera 
skuldir sínar upp.

Er ekki hægt að finna einhver skýrari 
dæmi um ábyrgðarleysi og kyrrstöðu?

Ábyrgðarleysi og kyrrstaða

Þ
ótt breytt ríkisstjórn hafi á sér ákveðnara svipmót vinstri 
stjórnar eftir að utanþingsráðherrarnir voru settir út úr 
henni, flytur hinn væntanlegi velferðarráðherra, Guð-
bjartur Hannesson, ekki hefðbundinn boðskap vinstri-
manna um skattahækkanir til að standa undir velferðar-

þjónustunni. Í viðtali við Fréttablaðið um helgina lagði Guðbjartur 
þvert á móti áherzlu á að skera yrði niður í þjónustu ríkisins og í 
raun skilgreina hlutverk þess upp á nýtt.

Fyrir þetta geta skattgreiðendur sjálfsagt þakkað því að 
þegar félags-, trygginga- og heilbrigðismál hafa verið sameinuð 

í einu ráðuneyti fer Guðbjartur 
Hannesson með hartnær helming 
allra ríkisútgjaldanna, að frátöld-
um vaxtagjöldum sem næstu árin 
verða mikil byrði á ríkissjóði.

Guðbjartur Hannesson hefur 
verið formaður fjárlaganefndar 
og er sem slíkur vonandi raun-
sær á viðkvæm mál eins og þá 
staðreynd, að þegar á móti blæs 

í efnahagslífinu fjölgar öryrkjum, sem þiggja framfærslu sína af 
skattfé. Ráðherrann segir að setja þurfi markmið um lágmarks-
framfærslu og tryggja að þjónusta við bótaþega sé í lagi, en bætir 
við: „Við þurfum að hvetja fólk til sjálfsbjargarviðleitni, að sækja 
vinnu og taka þátt í samfélaginu en að það treysti ekki bara á að 
fá bætur og félagslega þjónustu. Það er öryggisnet en ekki lífsmáti 
nema maður komist ekki hjá því. Því hugarfari þurfum við að breyta 
og það hefur mikilli orku verið eytt í starfsendurhæfingu.“ 

Þetta viðhorf hefur því miður ekki alltaf átt upp á pallborðið í 
flokkunum, sem nú mynda ríkisstjórn. Þar hefur verið lögð meiri 
áherzla á að tryggja stuðninginn við bótaþega, með tilheyrandi 
kostnaði fyrir skattgreiðendurna, en að reyna að fækka þeim og 
koma sem flestum aftur á vinnumarkað þannig að kostnaður skatt-
greiðendanna fari ekki úr böndunum. Í sumum nágrannaríkjum 
okkar, til dæmis Svíþjóð, hefur verið mjög sársaukafullt að vinda 
ofan af velferðarkerfi sem var farið úr böndunum.

Ríkisstjórnin stendur ekki frammi fyrir neinu smáverkefni í 
niðurskurði ríkisútgjaldanna. Jafnkaldhæðnislegt og það er, þarf 
vinstristjórn nú að vinda ofan af ábyrgðarlausri útgjaldaaukningu, 
fjölgun ríkisstofnana og ríkisstarfsmanna sem átti sér stað í tíð 
ríkisstjórna sem einhverra hluta vegna voru stundum kenndar við 
frjálshyggju. Þrátt fyrir einkavæðingu ríkisfyrirtækja og -stofnana 
blés ríkið út. 

Í Fréttablaðsviðtalinu segir Guðbjartur Hannesson: „Ef við for-
gangsröðum upp á nýtt getum við svo hætt að borga ýmislegt sem 
við eigum ekkert endilega að borga sem ríki heldur sem einstakl-
ingar – það sem við getum kallað hálfgerðar skrautstofnanir sem 
hafa orðið til í góðærinu.“ Hann fékkst ekki til að nefna einstök 
dæmi en sagði ríkið hafa verið duglegt að eyða. „Ég ætla ekki að 
nefna nein nöfn því að það er viðkvæmt, en í rauninni þurfum við 
að hugsa upp á nýtt fyrir hvað ríkið á að standa. Hvað ætlum við 
að tryggja og hvað ekki? 

Einelti fjölmiðla 
Prestar hafa tjáð sig sitt á hvað í 
fjölmiðlum um málefni kirkjunn-
ar undanfarið í tengslum við mál 
Ólafs Skúlasonar. Þá hefur einnig 
verið greint frá því í fjölmiðlum 
að metfjöldi fólks hafi sagt sig úr 
þjóðkirkjunni síðustu vikur. Örn 
Bárður Jónsson, sóknarprestur 
í Neskirkju, var ósáttur við 
þennan fréttaflutning og 
sagði í gær að fjölmiðlar 
kyntu undir úrsögnum 
og leggðu kirkjuna í 
einelti. Messan var ein-
mitt flutt í fjölmiðli – var 
útvarpsmessa á 
Rás 1. 

Karl og Sigríður
Sigríður Guðmarsdóttir, sóknarprest-
ur í Grafarholtssókn, er meðal þeirra 
presta sem hafa tjáð sig um mál 
fyrrverandi biskups. Hún sagði síðast 
í viðtali við Ríkisútvarpið á laugar-
dagskvöldið að hún teldi að Karl 
Sigurbjörnsson biskup ætti að víkja 
úr embætti. Taldi hún megna 
óánægju með það hvernig 
biskup hefði komið fram í 
fjölmiðlum undanfarið, í 
tengslum við mál Ólafs 
Skúlasonar. Þetta er þó 
ekki í fyrsta skipti sem 

Sigríður er óánægð 
með Karl og hans 

verk. 

Ekki alveg hlutlaus
Árið 2003 sótti Sigríður um embætti 
sendiráðsprests í London en hlaut 
ekki stöðuna. Jafnréttisnefnd kirkjunn-
ar komst að því að brotið hefði verið 
gegn jafnréttisáætlun og dómstólar 
komust árið 2006 að þeirri niður-
stöðu að jafnréttislög hefðu verið 
brotin með skipuninni, því Sigríður 
hafi að minnsta kosti verið jafn hæf 
og karlmaðurinn sem var ráðinn. Sá 
er tengdasonur biskupsins. Hún fór 
fram á 42 milljónir í skaðabætur 
frá kirkjunni en fékk að lokum 1,6 

milljónir á síðasta ári. Það er því 
spurning hvort það sé algjör-
lega hlutlaust mat prestsins 
að biskupinn þurfi að víkja. 
 thorunn@frettabladid.is 
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SEND IÐ OKK UR LÍNU

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

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

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.

SKIPTU UM SKOÐUN
Komdu í skoðunarstöð Tékklands við 
Reykjavíkurveg eða í Holtagörðum og njóttu 
þess að láta skoða bílinn þinn.

Það er ódýrara.

Sími 414 9900 www.tekkland.istekkland@tekkland.isHoltagörðumReykjavíkurvegi

Samkvæmt verðkönnun Fréttablaðsins 22. júlí 2010

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Ökumaður sem uppvís er 
að því að hafa neytt áfeng-

is ótæpilega áður en hann sett-
ist undir stýri og stofna þannig 
lífi og limum meðborgaranna 
(og sínum eigin) í stórkostlega 
hættu er þar með sviptur rétt-
indum sínum til að aka bíl í til-
tekinn tíma, jafnvel þótt hann 
hafi verið beittur harðræði við 
sýnatöku.

Knattspyrnumanni sem rennir 
sér fótskriðu inn í lærlegg mót-
spilara síns er snarlega vikið 
af velli, jafnvel þótt hann hafi 
aðeins „ætlað í boltann“.

Ráðherra sem sannast að hefur 
sagt þingheimi ósatt þarf að 
standa upp úr ráðherrastólnum, 
jafnvel þótt hann hafi metið það 
svo að þjóðarhagsmunir bönnuðu 
honum að segja satt. 

Maður sem mætir ekki til 
vinnu vikum saman er rekinn, 
jafnvel þótt hann segist haldinn 
„vinnufælni“.

Læknir sem gerir sig sekan 
um stórkostleg afglöp á skurðar-
borði sem leiða til dauða er þar 
með sviptur lækningaleyfi sínu, 
jafnvel þótt hann hafi verið „illa 
fyrirkallaður“.

Kvikmyndagerðarmaður sem 
býr til lélega mynd sem enginn 
vill sjá fær ekki oftar að spreyta 
sig, jafnvel þótt þetta hafi verið 
„innra ferðalag um angist og 
ótta mannsins á tímum hraða og 
firringar“.

Skipstjóri sem siglir skipi 
sínu í strand í góðu veðri missir 
fyrir vikið skipstjórnarréttindi 
sín, jafnvel þótt hann færi sér 
til málsbóta að vera „með skerta 
rýmisgreind“.

Hárgreiðslumeistari sem 
ákveður að lita hárið á fínni frú 
grænt mun ekki kemba hærurn-
ar í starfi sínu, jafnvel þótt þetta 
hafi „bara verið smáflipp“.

Leiðsögumaður sem villist 
með hóp af tíu ára skátum uppi 
á fjöllum fer ekki í fleiri slík-
ar ferðir, jafnvel þótt hann hafi 
„gleymt að skipta um batterí í 
áttavitanum“.

Húsvörður sem kveikir í hús-
inu sem honum var trúað fyrir 
fær ekki fleiri tækifæri þar, 
jafnvel þótt hann sverji og sárt 
við leggi að þetta hafi „verið síð-
asta hasspípan“.

Gítarleikari sem hvað eftir 
annað spilar vitlausa hljóma og 
tekur ótímabær sóló í vitlausri 
tóntegund og stillir auk þess 
alltof hátt, er þar með rekinn úr 
hljómsveitinni, jafnvel þótt hann 
segist hafa verið greindur með 
„tónlistarlegt tourette“.

Kennari sem nennir ekki að 
kenna stærðfræði en tekur að 
einbeita sér að því að kenna 
nemendum sínum pottþétta 
aðferð við að vinna alltaf pott-
inn í fjárhættuspili á netinu er 
látinn hætta, jafnvel þótt hann 
hafi „margprófað þetta og það 
lukkast eiginlega alltaf“.

Rithöfundur sem skrifar bók 
sem enginn kaupir og fær hroða-
lega dóma fær ekki fleiri slíkar 
útgefnar jafnvel þótt bókin hafi 
haft að geyma „rannsókn á þan-
þoli tungumálsins á annasöm-
um vegamótum ólíkra orðræðu-
hátta“.

Svona er það. Öll þurfum við 
að hlíta einhvers konar dómi 
fyrir störf okkar og taka afleið-
ingum gjörða okkar. Og verði 

okkur stórkostlega á í einhverj-
um efnum þurfum við að súpa 
seyðið af því – jafnvel þóttvið  
eigum okkur eflaust margvís-
legar málsbætur. Eða það hefði 
maður haldið. 

Af hverju er þá ekki hægt 
að fyrirgera rétti sínum til að 
stunda viðskipti hér á landi? 
Fólk fyrirgerir rétti sínum til að 
aka bíl, spila fótbolta, klippa hár, 
kenna… En svo virðist sem engin 
afglöp í viðskiptalífinu séu svo 
mikil að það geti orðið til þess að 

þyrma okkur við frekari umsvif-
um viðkomandi einstaklinga. 

Menn sem tæmdu gömul og 
stöndug fyrirtæki og söfnuðu 
skuldum í útlöndum sem nú sliga 
þjóðarbúið og þar með okkur 
öll eru ekki heima hjá sér með 
hauspoka heldur komnir á stjá.

Karl Wernersson gerði Sjóvá 
gjaldþrota með óvenju hálfvitaleg-
um fjárfestingum. Hann veðsetti 
bótasjóð félagsins, sem er lögbrot 
en umfram allt siðlaust. Í síðustu 
viku bárust fréttir af því aðhann 
sé orðinn framkvæmdastjóri Lyfja 
og heilsa. Slíkur maður á að selja 
okkur meðul.

Hjá Jóni Ásgeiri Jóhannessyni 
fór saman óþrjótandi fjárþörf, 
oftrú á eigin snilld og óeðlileg ítök 
í bankakerfinu þar sem hann virt-
ist geta gengið um að vild. Í vik-
unni var sagt frá því að honum 
hefði verið Gaumur gefinn: félag-
ið fékk hjá Arion-banka eitthvað 
sem kallað er „kyrrstöðusamn-
ingur“ og er víst ekki einu sinni til 
að sögn Umboðsmanns skuldara. 
Eftir allt sem á undan er gengið 
virðist hvarfla að Jóni Ásgeiri að 
hann geti enn staðið í viðskiptum, 
og það sem ótrúlegra er: áhrifa-
menn í bönkum láta sér það detta 
í hug líka.

Björgólfur Thor Björgólfs-

son var einn aðaleigandi Lands-
bankans eins og mátti sjá af 
fyrirgreiðslu bankans til hans. Af 
mörgum hroðalegum uppátækjum 
íslensku bankanna komu Icesa-
ve-reikningar Landsbankans sér 
sennilega verst fyrir íslenska þjóð. 
Á því ber eigandinn enga ábyrgð 
að eigin sögn. Í vikunni bárust svo 
fréttir af því að íslenskir kröfuhaf-
ar hafi að kröfu Deutsche Bank 
fellt niður persónulegar ábyrgðir 
Björgólfs Thors vegna lána hans.

Eins og ekkert hafi í skorist.

Fyrirgef oss þeirra skuldir

Af mörgum hroðalegum uppátækjum 
íslensku bankanna komu Icesave-
reikningar Landsbankans sér senni-
lega verst fyrir íslenska þjóð. Á því ber 

eigandinn enga ábyrgð að eigin sögn. Í vikunni bárust 
svo fréttir af því að íslenskir kröfuhafar hafi að kröfu 
Deutsche Bank fellt niður persónulegar ábyrgðir 
Björgólfs Thors vegna lána hans.
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LUCIANO PAVAROTTI  óperusöngvari (1935-2007) lést þennan dag.

„Ég vil ná til sem flestra með skilaboðum tónlistarinnar, með 
stórkostlegri óperu.“           

Á þessum degi árið 1994 náðist sá 
áfangi í vegavinnu að leiðin milli 
Akureyrar og Reykjavíkur var öll komin í 
bundið slitlag. Þau tímamót urðu þegar 
Suðurverk hf. lauk lagningu á 5,4 kíló-
metra löngum vegi um Bólstaðarhlíðar-
brekku í Austur-Húsavatnssýslu og var 
umferð hleypt að því loknu inn á nýja 
veginn og var leiðin kölluð Botnastaða-
brekka. Fyrsti maðurinn til að aka nýju 
leiðina var Halldór Blöndal samgöngu-
ráðherra.

Með þessum áfanga í malbikun á 
íslenskum vegum var bundið slitlag 
komið á vegi allt frá Kálfavöllum í Suður-
sveit og norður að Húsavík ef undanskil-
inn var smákafli við Vík í Mýrdal. Umfang 
þessarar lokaframkvæmdar til að tengja 
Akureyri og Reykjavík saman með mal-
biki samsvaraði um 50.000 vörubíls-
förmum af möl en framkvæmdirnar tóku 
um eitt ár og heildarkostnaður nam þá 
um 170 milljónum króna. Samgöngur 
þóttu batna til muna með nýjum veg.  

ÞETTA GERÐIST:  6. SEPTEMBER 1994

Bundið slitlag frá Akureyri til Reykjavíkur

Arkitektafélag Íslands og 
Endurmenntun Háskóla 
Íslands hafa fengið styrk 
frá Evrópubandalaginu að 
upphæð 166.000 evrur, eða 
rúmlega 25 milljónir króna 
til símenntunar innan bygg-
ingageirans á Íslandi.

„Markmið símenntunar-
innar felur í sér yfirfærslu 
þekkingar um sjálfbærni 
og vistvæn sjónarmið innan 
skipulags- og bygginga-
sviðs. Þar eru Íslendingar 
á eftir öðrum Evrópuþjóð-
um og mun Arkitektafélag-
ið með samstarfsaðilum nú 
sjá um að þýða og staðfæra, 
en einnig þróa kennsluefni 
til meiri þekkingar og vit-
undarvakningar um þetta 

mikilvæga málefni. Það 
markar vonandi leið til 
grænnar framtíðar,“ segir 
í tilkynningu.

Markmið vinnuhópsins er 
að ná til sérfræðinga jafnt 
sem iðnaðarmanna, koma 
fram með reynslu nágranna-
þjóðanna en einnig þróa 
aðferðir og kennsluefni fyrir 
iðngreinarnar. Jafnframt er 
það von hópsins að þekking 
um vistvænan lífsmáta og 
sjálfbærni verði á námsskrá 
á öllum skólaþrepum í meira 
mæli en verið hefur og ættu 
Íslendingar að geta verið í 
fararbroddi í vistvænum 
lífsstíl og virðingu fyrir 
umhverfinu í framtíðinni. 
 - jbá

Styrkur til símenntunar

KÆRKOMINN Styrkurinn rennur til símenntunar innan byggingageir-
ans. Frá vinstri: Kristín Jónsdóttir frá Endurmenntun HÍ, arkitektarnir 
Anna Sigríður Jóhannsdóttir, Guðmundur Gunnlaugsson, Sigríður 
Magnúsdóttir og Magnús Jensson, og svo Andrés Pétursson frá 
símenntunaráætlun Leonardo á Íslandi.

Elskuleg eiginkona mín og móðir 
okkar, dóttir, systir og amma,

Bryndís Helgadóttir
Sæbakka 18, Neskaupstað, 

sem lést 29. ágúst, verður jarðsungin frá Norðfjarðar-
kirkju þriðjudaginn 7. september klukkan 14. Þeim 
sem vilja minnast hennar er bent á Krabbameinsfélag 
Íslands.

Jón Grétar Guðgeirsson
Guðlaug Helga Þórðardóttir  Kári Jóhannsson
Íris Dögg Jónsdóttir   Sigurður M. Svanbjörnsson
Guðgeir Jónsson   Esther Bergsdóttir
Arnar Freyr Jónsson  Eydís Heimisdóttir
Helgi Guðnason   Guðlaug Einarsdóttir
Guðný Helgadóttir   Ólafur Guðmundsson
Linda Björk Helgadóttir  Eiríkur Hilmarsson
og barnabörnin.

Ástkær eiginkona mín og móðir,

Ólöf Kristín Ingólfsdóttir
snyrti- og förðunarfræðingur, 
Álftamýri 37, Reykjavík,

lést á krabbameinsdeild 11-E, Landspítalanum mið-
vikudaginn 25. ágúst. Jarðarförin hefur farið fram í 
kyrrþey að ósk hinnar látnu. Stofnaður hefur verið 
námssjóður fyrir Ragnar Má til minningar um Ólöfu 
Ingólfs  0130-18-750129 kt. 251095-2649. Ástvinir 
þakka auðsýnda samúð.

Hannes Ragnarsson
Ragnar Már Hannesson

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og systir,

Helena Svavarsdóttir
Hjaltabakka 8,

verður jarðsungin frá Bústaðakirkju miðvikudaginn 
8. september kl. 13. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á að láta samtökin Hugarafl njóta þess.

Reynir A. Eiríksson
Linda Sólveig Birgisdóttir  Svan Hector Trampe
Brynja Björk Birgisdóttir
Birgir Fannar Birgisson  Dagmar Valgerður
 Kristinsdóttir

barnabörn, systkini hinnar látnu og fjölskyldur.

 Gjótuhrauni 8, 220 Hafnarfirði Sími: 571 0400, legsteinar@gmail.com

GRANÍT OG LEGSTEINAR

Fallegir legsteinar 
   á einstöku verði

Frí áletru
n

MOSAIK  

Nýr Íþróttaskóli Latabæjar tekur 
formlega til starfa um miðjan mán-
uðinn en námskeið hjá skólanum eru 
hugsuð fyrir yngstu börnin, á aldrinum 
3-6 ára. Heiða Björk Ásbjörnsdóttir er 
skólastýra skólans en aðsetur hans er 
í Sporthúsinu í Kópavogi. Hún ásamt 
fleiri kennurum hafa verið í strangri 
þjálfun til að fá að gerast leiðbein-
endur á námskeiðum sem hefjast 15. 
september.

„Ég útskrifaðist sem einkaþjálfari 
frá Íþróttaakademíu Keilis í febrúar 
og hef í eitt og hálft ár kennt spinn-
ing í Sporthúsinu. Ég hef einnig góða 
reynslu af því að vinna með börnum 
en ég starfaði á leikskóla í þrjú ár 
og finnst svakalega gaman að vinna 
með yngstu kynslóðinni,“ segir Heiða 
Björk.

Latibær starfrækir íþróttaskóla 
fyrir börn í Bretlandi en þetta er í 
fyrsta skipti sem skólinn er starfrækt-
ur hérlendis. Hugmyndin er að stuðla 
að hollri hreyfingu hjá börnum í gegn-
um leik og þeirra eigin heim. „Þetta er 
í raun alger ævintýraheimur sem börn-
in stíga inn í í tímunum sjálfum þar 
sem þau upplifa ævintýri með persón-
um Latabæjar allan tíman. Við erum 
búin að horfa á myndband með prufu-
tíma fyrir skólann og maður sá að 
börnin voru með stjörnur í augunum 
allan tímann. Kennararnir verða svo-
kallaðar hjálphellur Íþróttaálfsins.“

Heiða Björk segir að börnum sé 
eðlislægt að hreyfa sig og hreyfing sé 
ekki kvöð í þeirra huga, eins og gjarn-
an vilji verða hjá fullorðnum. Eftir dag 
á leikskólanum sé námskeiðið frábær 

leið til að losa um spennu og njóta sín 
í gegnum uppbyggjandi leik. Eitt nám-
skeið er tólf vikur og klukkutími í senn 
einu sinni í viku.

„Að þjálfa fyrir Íþróttaskóla Lata-
bæjar er eitt það skemmtilegasta sem 
ég hef á ævi minni gert. Við lærðum 
allt frá Sollu stirðu dansinum upp í alls 
kyns leiki. Í hverjum tíma með börn-
unum verður svo alltaf einhver boð-
skapur, sem er dulbúinn sem skila-
boð frá Íþróttaálfinum en hann felur 
bréf í salnum og verkefni barnanna 
er að finna það. Skilaboðin eru þá til 
að mynda hvatning um að vera dugleg 
að borða ávexti eða að drekka vatn, 
án þess að verið sé að lesa yfir hausa-
mótunum á þeim. Við leggjum mesta 
áherslu á jákvæða upplifun í leik.“ 
 juliam@frettabladid.is

ÍÞRÓTTASKÓLI LATABÆJAR:  FYRSTA STARFSÁR MEÐ NÝRRI SKÓLASTÝRU

STIGIÐ INN Í ÆVINTÝRAHEIM

EINNIG Í BRETLANDI Heiða Björk Ásbjörnsdóttir er ný skólastýra Íþróttaskóla Latabæjar en Latibær starfrækir einnig slíkan skóla í Bretlandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



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

Góð hvíld  og ekki síst góður svefn er nauðsynlegur 
til að að halda góðri heilsu. Þá stuðlar góð hvíld enn 
fremur að auknum árangri í ræktinni.  

H
ugrún R. Hjaltadótt-
ir, sérfræðingur hjá 
Jafnréttisstofu, er með 
chili-plöntu í eldhús-

glugganum hjá sér sem maður-
inn hennar færði henni eina nótt 
snemma árs 2009. „Hann hafði 
verið í partíi hjá konu sem finnst 
gaman að rækta og á svona chili-
plöntu. Hún gaf honum afleggj-
ara til að gefa mér af því að þetta 
var eitthvað sem ég hef líka áhuga 
á. Þá var hún bara eitt laufblað í 
blómapotti og ég hugsaði með mér: 
„Þetta á aldrei eftir að lifa,“ en 
fannst þetta samt mjög falleg gjöf 
svona um hánótt.“ 

Chili-plantan hennar Hugrúnar 
óx þó með undraverðum hraða 
og er orðin eins og hraustlegur 
runni að hennar sögn. „Það koma 

á hana voðalega falleg blóm, svona 
stjörnulaga og stundum er hún 
bara alveg hvít af blómum. Þau 
verða svo að ávöxtum sem voru 
náttúrlega mjög litlir til að byrja 
með en eru núna alveg ótrúlega 
stórir og alveg svívirðilega sterk-
ir. Ætli það hafi ekki verið í ágúst í 
fyrra sem ég sá fyrstu ávextina og 
svo voru þeir að koma alveg fram 
í desember. Síðan missti hún eig-
inlega öll blöðin í febrúar en byrj-
aði svo bara upp á nýtt. Hún gefur 
svo vel af sér að ég er bara sjálf-
bær með chili-pipar og hef ekki 
undan þó að ég reyni að nota mikið 
af honum og gefa með mér. Það er 
samt ekkert mál að þurrka pipar-
inn og geyma hann þannig að það 
er hægt að eiga hann endalaust.“ 

Hugrún segir að henni finnist 

gaman að rækta allt sem hægt er 
að borða. „Ef ekki er hægt að borða 
það hef ég engan áhuga á því. Ég 
eyddi rosalega miklum tíma í garð-
inum hjá ömmu minni sem barn, 
en hún var aðallega að rækta blóm, 
þannig að mér fannst það ekkert 
sérstaklega skemmtilegt þó ég 
lærði mikið. Núna er ég með alls 
konar plöntur á svölunum og svona 
lítil villt jarðarber. Ég er meira að 
segja með kartöflur í potti og grös-
in eru að verða mannhæðarhá. Ég 
veit samt ekkert hvað kemur út úr 
því og það getur vel verið að kart-
öflurnar verði bara pínulitlar og 
ljótar. Svo ræktuðum við Hulda 
dóttir mín líka saman svona sætar 
baunir í stofuglugganum í sumar. 
Það var voða gaman af því að þær 
uxu svo hratt.“  emilia@frettabladid.is

Hugrún segist ekki hafa undan að nota piparinn sem chili-plantan gefur af sér.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR 

Hugrún R. Hjaltadóttir ræktar sinn eigin chili í eldhúsglugganum hjá sér 

Óx á undra-
verðum hraða

Passaðu vel uppá rafgeyminn í vetur.

NÝTT

Svefnsófi
með tungu hægri/vinstri og geymslu 

Svefnflötur 140x200
Tveir litir, verð 199.000

Gerið gæða- og verðsamanburð

6 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

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

SAGA OG ÞÓR
Hágæða heilsudýnur

Queen rúm nú aðeins kr. 179.900

ÚRVAL STILLANLEGRA 
HEILSURÚMA

 

2x90x200 og 2x90x210
Nú aðeins 349.900 með okkar bestu 

IQ-CARE heilsudýnum
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Allt sem þú þarft…



„Mig langaði að gera eitthvað 
þjóðlegt og ná jarðtengingu við 
fortíðina og menningararfinn,“ 
útskýrir Dóra Hansen innahús-
arkitekt en hún hannaði borðið 
Ferðalag úr rekavið sem hún lét 
skera í munstur. „Ég vildi gera 
fallegan hlut sem ætti erindi til 
nútímans og og setti mér það 
verkefni að vinna úr rekavið. 
Mér fannst líka spennandi að 
nálgast útskurðinn í nútímalegt 
húsgagn.“

Hefðbundið fléttumunstur var 
skorið út í fjöl sem Dóra segir 
hafa hentað grófum viðnum. 
Efnið hafi ráðið ferðinni í hönn-
un borðsins en eins hafi nútíma-
tækni mætt efninu. Borðfæturn-
ir eru til að mynda úr járni þar 
sem munstur er skorið út með 
leisertækni.

„Þetta er algerlega íslensk 
framleiðsla. Rekaviður var mikið 
notaður af bændum til smíða og 
kannski eini nytjaskógurinn sem 
við áttum hér á landi ef svo má 
segja. Fjölin var skorin út af Jóni 
Adolf útskurðarmeistara áður en 
borðið var smíðað. 

Trésmiður hjá Sólóhusgögn-
um vann fyrir mig plötuna og 
svo voru fæturnir leiserskorn-
ir annars staðar. Ég ólst upp við 
að móðir mín skar út í tré fín-
lega hluti svo ég er líka að leita 
inn á við í persónulega reynslu. 
Kreppan ýtir manni líka aðeins 
til þess að nýta tímann sinn öðru-
vísi en borðið er ólíkt öðru sem 
ég hef gert,“ útskýrir Dóra sem 
vinnur hjá eitt A innanhúsarki-
tektum, aðallega við að innrétta 
fyrirtæki.

Innt eftir því hvort henni 
finnist skemmtilegra innanhús-
hönnunin eða eigin verkefni frá 
grunni segir hún þetta tvennt 
ólíkt, hún hafi frjálsar hendur 
með eigin verkefni eins og borðið 
sem kalli á annað vinnulag.

„Mér finnst þetta tvennt bæði 
mjög skemmtilegt. Ég nálgast 
auðvitað hlutina á ólíkan hátt 
eftir því hvort ég vinn fyrir við-
skiptavin eftir pöntun eða eftir 
mínu eigin höfði. Þetta eru ólík 
ferli. 

Ég sé jafnframt fyrir mér að 
bæta við fleiri munum og ég 
kalla borðið Ferðalag því mér 
finnst það vera upphaf að ein-
hverju og ferðalag er þannig að 
maður veit oft ekki hvert maður 
fer eða hvar maður endar. Þetta 
á að vera opið ferli.“

Borðið sýndi Dóra fyrst á 
hönnunarmars nú í ár á sýning-
unni 10+ og nýlega mátti berja 
það augum í Aurum í Banka-
stræti. Sem stendur er þetta eina 
eintakið sem tilbúið er en Dóra 
sér fyrir sér að framleiða borð-
ið eftir pöntun. Netfang Dóru er 
dorah@centrum.is.

heida@frettabladid.is

Sótt í menningararfinn
Innanhúsarkitektinn Dóra Hansen hannaði borð úr rekavið með útskorinni plötu. Innblásturinn sótti hún 
í menningararfinn og sameinaði nútímaframleiðslutækni við gamlar hefðir.

Dóra Hansen við borðið sitt Ferðalag sem hún hannaði úr rekavið og lét leiserskera 
munstur í borðfæturna. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hefðbundið fléttumunstur þótti 
henta grófum rekaviðnum í borð-

plötunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Sumar útiplöntur  eru viðkvæmar fyrir kulda. Gott getur verið 
að setja striga utan um nokkrar þeirra á haustin og gefa þeim 
kalkríkan áburð til að styrkja stoðvefi og auka frostþol 
þeirra.

Fyrstu loftljósa-

krónurnar 

komu fram 

á miðöldum 

en þær voru 

búnar til úr kross-

lögðum viðarspýtum 

með kertum. Á fimmt-

ándu öld fór að bera á 

flóknari hringlaga krón-

um og á þeirri átjándu 

komu kristalsljósakrón-

urnar fram.

Heimild: www.
wikipedia.org

ÞESSIR ERU 
STÓRGÓÐIR!

teg. 7273 - léttfylltur og flottur 
í BC skálum á kr. 4.350,- 
buxur í stíl á kr. 1.990,-

teg. 3451 - mjúkur og yndislegur 
í CD skálum á kr. 4.350,- 

buxur í stíl kr. 1.990,-

Laugavegi 178 - Sími: 551 2070
Sími 551 3366. 

Opið mán.-fös. 10-18,
Lau. 10-14

Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is

     Náðu settu marki - Loka hluti af þremur. 30 ára og yngri. Kl. 10 -12
      Hvað er námstækni? - Margir fullorðnir upplifa aukna námsgetu þegar
nám er hafið eftir hlé. Fræðumst um hvers vegna og hvernig nýtta má eigin
styrkleika og námstækni til að gera námið auðveldara.
Umsjón: Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, náms og starfsráðgjafi hjá Mími -
símenntun.  Kl. 14:30 -16

     Briddsklúbbur kl. 14 -16

    Gönguhópur kl. 13 -14       Vinnum saman (Býflugurnar) kl. 14 -16
    Skiptifatamarkaður kl. 16 - 18

Borgartúni 25 |  Reykjavík |
raudakrosshusid@redcross.is  www.raudakrosshusid.is |

 

Opið mánudaga til föstudaga kl. 13-16

Dagskrá vikunnar
Rauðakrosshúsið

Vikan 6. - 10. september
Mánudagur 6. september 

     Hraðskákmót - Í umsjón Skákfélags Vinjar og Hróksins. Tefldar verða
nokkrar umferðir eftir Monrad kerfi með 7 mínútna umhugsunarfresti.
Skákstjóri: Róbert Lagerman, FIDE meistari. Kl. 13:30 -15:30

Þriðjudagur 7. september

Miðvikudagur 8. september

Fimmtudagur 9. september

  Tölvuaðstoð kl. 13:30-15:30

     Afrísk súpugerð - Lærðu að búa til austur afríska grænmetissúpu. 
Allir fá að smakka í lokin. Umsjón: Fjóla Einarsdóttir. Kl.13-14
     Gönguhópur - Við göngum rösklega frá Rauða kross húsinu hvernig
sem viðrar. Umsjón Guðrún Guðmundsdóttir.  

Föstudagur 10. september

     Qi-Gong - Fáðu leiðsögn í Qi-Gong æfingum sem hjálpa fólki að afla, 
varðveita og dreifa orku um líkamann.
Umsjón: Viðar H. Eiríksson. Kl. 12 -13
     Fjölskyldumiðstöð - kynning - Þarftu aðstoð og stuðning við uppeldi,
takast á við vímuefna- eða samskiptavanda eða í skilnaðar eða forsjármálum?
Umsjón: Ragnheiður Sigurjónsdóttir. Kl.13-14

      Skip án skipstjóra - Lærðu að setja þér markmið og fylgja þeim.
Umsjón: Fjóla Einarsdóttir.  Kl. 13 -14
      

Hláturjóga kl.15-16
Útileikfimi og sjósund í Nauthólsvík - Fyrir alla sem vilja. Umsjón: Heilsu-
hópur Takts.  Kl. 10

Ljósmyndaklúbbur kl. 13 -14       Prjónahópur kl. 13 -15

Lögfræðiráðgjöf fyrir innflytjendur - Skráning æskileg. Kl. 14 -16

Saumasmiðjan Kl. 13-15      Jóga Kl. 15-16

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



FASTEIGNIR.IS
6. SEPTEMBER 201036. TBL.

Heimili fasteignasala er með til sölu 228 fer-
metra einbýlishús með tveimur íbúðum í 
Selbrekku í Kópavogi.

Í búðarými á efri hæð er 126 fermetrar og á neðri 
hæð hússins er 2ja herbergja 65 fermetra íbúð 
með sérinngangi. Húsið hefur verið mikið endur-

bætt undanfarin ár og er í góðu ástandi. Endurbættar 
raf- og pípulagnir eru í húsinu. 

Á efri hæð er gengið inn í forstofu með flísum á 
gólfi og fataskáp. Úr forstofu er stigi niður á neðri 
hæðina. Inn af forstofu er einnig gestasalerni. Nýtt 
eldhús með borðkróki og parketi á gólfi, vandaðar 
innréttingar. Stórar stofur ásamt garðskála og úr 

honum útgengt í góðan afgirtan, skjólgóðan bakgarð. 
Stór timburpallur með heitum potti. Á parketlögð-
um herbergjagangi er nýlegt baðherbergi, flísalagt í 
hólf og gólf, baðkar og innréttingar. Hjónaherbergi er 
með fataskápum, parketi á gólfi og útgangi á svalir í 
norður og þaðan útsýni. Stórt innréttað fataherbergi. 
Svefnherbergi með fataskáp og parket á gólfi. 

Sérinngangur er á neðri hæðina. Komið er inn í 
flísalagða forstofu. Inn af henni er sameiginlegt 
þvottahús fyrir báðar íbúðirnar. Baðherbergi flísa-
lagt í hólf og gólf með sturtu. Eldhús með hvítri inn-
réttingu. Stofa með parketi á gólfi. Herbergi með 
parketi á gólfi og inn af því fataherbergi. 

Innangengt er í bílskúrinn sem er 36 fermetrar af 
neðri hæðinni.

Séríbúð á neðri hæðinni
Húsið stendur við Selbrekku í Kópavogi.

Óskum eftir 2ja-4ra herb. íbúðum
Fasteignafélag óskar eftir 2ja-4ra herbergja íbúðum til kaups.  
Mega þurfa standsetningar. Enginn kostnaður fyrir seljanda. 

 Staðgreiðsla í boði.  Upplýsingar í síma: 863-4555







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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Þorlákur Ó. Einarsson
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stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali
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Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali
www.stakfell.is
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Skálagerði
Skemmtileg 3ja herbergja
68 fm, endaíbúð
Frábær staðsetning
Miðsvæðis í Reykjavík
Eftirsótt eign 

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

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

Viðjugerði
Glæsilegt einbýli
Miðsvæðis í Reykjavík
Innst í botnlanga
3ja herbergja aukaíbúð
Innbyggður bílskúr
317,5 fm skv. FMR

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

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

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

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

Blönduhlíð
Eignin fæst á yfirtöku
Snýr út í garð
Rúmgóð 2ja herbergja
Nýlegt þak

Langholtsvegur
3ja herbergja risíbúð
Franskir gluggar
Töluvert endurnýjuð
Skipti á stærri eign

Háteigsvegur
77 fm efri hæð
Frábær staðsetning
Róleg gata
Fallegt hús

Sörlaskjól
2ja herb 72 fm
kjallaraíbúð
Góð verönd
Frábær staðsetning
Skipti á 3ja-4ra herb 

Akrasel
Einbýli+aukaíbúð
308 fm
4ra herb/2ja herb
Góðar stofur
Glæsilegur garður
Jeppabílskúr
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Vallarás
Falleg 2ja herbergja
Björt og falleg íbúð
Gott aðgengi
Gengið inn frá jarðhæð

Gvendargeisli
309 fm einbýlishús
Frábær staðsetning
Gert er ráð fyrir 
tveimur íbúðum
Mikil lofthæð
Fullbúið að utan
Fokhelt að innan

Gullengi
3ja-4ra herbergja íbúð
2. h. í litlu fjölbýli
Frábært útsýni
Gott skipulag

Sóltún
Falleg og björt 2ja herb
Endaíbúð
Sérmerkt fyrir fatlaða
Íbúðin er á jarðhæð

Þorláksgeisli
Vel heppnað endaraðhús
Gott skipulag, allt vandað
Timburverönd
Eftirsótt eign

Markland
Björt og vel skipulögð
Vinsæll staður
Lágreist fjölbýli
Glæsileg íbúð
Nánast yfirtaka

Torfufell
Góð 2ja herbergja
Stærð 56,8 fm
Snyrtileg íbúð
Útgengi á svalir
Sérmerkt bílastæði

Vanta
hverfi 
veitir 
69589

Óskum
fyrir a

Vanta
ákveð
ingar 

Atvinnuhúsnæði óskast 

Höfum ákveðna kaupendur að atvinnuhúsnæði 
fyrir krónur 20 -2.000 milljónir, með eða án leigu-
samninga.  Ákveðnir fjársterkir kaupendur.  Hafið 
samband við sölumenn atvinnuhúsnæðis. 

Höfum ákveðna kaupendur að heilum blokk-
um, stigahúsum eða eignasafni með íbúðum og 
atvinnuhúsnæði.  Áhugsamir hafið samband við 
sölumenn atvinnuhúsnæðis.

Vantar  100 – 200 fm verslunarhúsnæði í nágrenni 
Skólavörðustígs.  Nánari upplýsingar veitir Ragna
S. Óskarsdóttir í síma 892-3342

Efstasund
6 herbergja
Stærð 145 fm
Byggt 1954
Fasteignamat 26,7

Norðurbakki
133,4 fm á jarðhæð
Hellulögð verönd
Stæði í bílageymslu
Glæsileg eign

4-5herb v. 24,9 m.

3ja v. 18,1 m.

3ja v. 36,0 m.

2ja v. 11,5m.

4ra v. 22,5 m.

Einbýli v. 82,0 m.

Einbýli v. 68,5 m.

3ja v. 31,0 m.

Einbýli v. 41,5 m.

3ja v. 20,9 m.

4ra v. 25,9 m.

4ra v. 24,9 m.

2ja v. 17,5 m.

3ja v. 21,5 m.

2ja v. 14,90 m.

Hæð v. 18,9 m.

2ja v. 16,9 m.

6 herb. v. 31,9 m.

3ja v. 19,9 m.

2ja v. 25,5 m.

 Raðhús v. 47,5 m.

Akrasel
Glæsilegt einbýlishús
Stærð 275,2
Stórt og rúmgott
Aukaíbúð
Gróinn garður
Mjög vel við haldið

Einbýli v. 69,9m.

Ásbrekka 3
Glæsileg 3ja herbergja
Stærð 88,5
Jarðhæð með sérinngangi
Fjórbýlishús
70 fm verönd
Eign í sérflokki

3ja v. 23,5 m.

Bólstaðarhlíð
Glæsileg sérhæð
105 fm. + bílskúr
Sérinngangur
Sólpallar
4ra herb.

Sérhæð v. 30,9 m.
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Sunnuflöt
Fallegt 270 fm einbýli
Góðar stofur
Vel viðhaldið
Eignin snýr til suðurs 

Andrésbrunnur
Falleg 96 fm 3ja herbergja
Efsta hæð
Lyftuhús
Stæði í 3 bíla bílageymslu

Engjavellir
Stór og björt 5 herbergja
Stærð 158 fm
***NÁNAST YFIRTAKA***
Stór verönd
Jarðhæð
Sérinngangur

Ljósavík
Falleg og björt 3ja 
herbergja
Stærð 96,9 fm
Sérinngangur
Tvennar svalir
Glæsilegt útsýni
Stutt í alla þjónustu

Dísarás
Gott endaraðhús
Tvöfaldur bílskúr
4 góð svefnherbergi
Bjart og fallegt
Sérlega fjölskylduvænt 

Sérbýli óskast

Vantar einbýlishús á Seltjarnarnesi, Fossvogi 
eða við Laugardal Kaupverð má vera allt að 150 
milljónir. Allar nánari upplýsingar veitir Þröstur 
Þórhallsson í síma 897-0634

Einbýli-Raðhús í Kópavogi óskast í skiptum fyrir 
125 fermetra hæð auk bílskúrs í Lindunum. Nánari 
upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson í síma 
897-0634

Óskum eftir sérbýli í byggingu í Kórahverfinu
skiptum fyrir 3ja herbergja íbúð í Tröllakór sem 
hluta af greiðslu.  Nánari upplýsingar veitir 
Óskar R. Harðarson í síma 661-2100

Laugateigur
Glæsileg 78 fm íbúð 
Þríbýlishús
Mikið endurnýjuð

Háteigsvegur
Vel skipulögð íbúð
Sérinngangur
Rólegt hverfi
Göngufæri frá 
miðbænum

Fjóluhlíð
Fallegt 217 fm einbýli
Vinsæll staður
Gróið hverfi, útsýni
Lyklar á skrifstofu 

Steinagerði
Lítið einbýli með bílskúr 
Þarfnast endurbóta 
Vel skipulagt 
Tækifæri fyrir laghenta

Fellahvarf
Glæsileg efri hæð
Vinsæll staður
Einstakt útsýni, vandaðar 
innréttingar og gólfefni
Skoðaðu þessa!

Hjálmholt

Glæsileg sérhæð
9 herbergja
202 fm
Byggt 1964
Fasteignamat 37,3 m.
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Eignir óskast

r 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í Linda- Sala-
í Kópavogi. Bein kaup.  Nánari upplýsingar 

Elín Viðarsdóttir löggiltur fasteignasali í síma 
905.

m eftir sérbýli gegn staðgreiðslu í Fossvogi 
allt að 55 milljónir staðgreitt.  

r raðhús /parhús í Grafarvogi fyrir tvo 
ðna viðskiptavini okkar.  Allar nánari upplýs-
veitir Elín Viðarsdóttir í síma 695-8905.

Hallkelshólar
Stórglæsilegt heilsárshús
Stærð 131 fm. Auk 24,5 
fm. gestahús 150 fm. sól-
pallur Glæsilega innréttað
10.000 fm. leigulóð
60 ára leigusamningur

Bláhamrar
Falleg 2ja herbergja
Lyftuhús og góð sameign
Glæsilegt útsýni
Vel umgengin
Á 5. hæð

Laugarnesvegur
Björt 93,3 fm íbúð í þríbýli
Endurnýjuð að hluta
Falleg íbúð
Skoðaðu þessa!

Hvassaleiti
Fallegt parhús til leigu
Aukaíbúð í kjallara 
fylgir ekki
Fjögur góð svefnherbergi
Laust strax

3ja v. 19,9 m. Parhús v. m.

Rað. v. 45,9 m.

Einbýli v. 48,5 m.

5herb v. 31,9 m.

3ja v. 22,9 m.

3ja v. 22,8 m.

2ja v. 13,8 m.

3ja v. 18,40 m.

Hæð v. 46,0 m.

Hæð v. 37,5 m.

Einbýli v. 30,0 m.

3ja v. 23,0 m.

Einbýli v. 64,9 m.

sumarhús v. 38,4 m.

Einbýli v. 60,0 m.

Skráðu eignina þína í innlit

Deildarás
Fallegt 270 fm einbýli
Fimm góð svefnherbergi
Þrjár stofur
Fallegur garður
Vel viðhaldið hús í góðu 
hverfi



FASTEIGNIR.IS10  6. SEPTEMBER 2010

www.búseti.is

™



Landmark er ný fasteignasala með reynda starfsmenn sem býður upp á gæða 
þjónustu við sölu fasteigna.

www.landmark.is - sími: 512 4900 - Bolholti 4

Þökkum frábærar viðtökur!
Þú hringir - við seljum

512 4900
Sigurður Rúnar Samúelsson lgf.                   Magnús Einarsson lgf.

896-2312                                      897-8266

Verð: 15,9 milljónir

Sogavegur – 108 Reykjavík

m. bílageymslu

fjölskylduhús

endurnýjað að 
utan

Verð: 33,9 
milljónir

Engjasel – 109 Reykjavík

Opið hús þriðjudaginn 7.sept kl. 
17.30 – 18.00 í Engjaseli 59

á nýju húsi í 

Verð: 47,5 
milljónir

Kvíslatunga – 270 Mosfellsbæ

Opið hús mánudaginn 6. Sept kl. 
18.30 – 19.00 í Kvíslatungu 86

bílskúr

herbergja

Verð: 31,9 
milljónir

Hraunbær – 110 Reykjavík

Opið hús þriðjudaginn 7.sept kl.
18.30 – 19.00 í Hraunbæ 71

bílskýlis

efstu hæð

lán, lítil útborgun

Verð: 24,9 
milljónir

Laufengi – 112 Reykjavík

Opið hús miðvikudaginn 8.sept kl. 
17.30 – 18.00 í Laufengi 2

2. hæð

herbergja íbúð

auðveld kaup
Verð: 22,5 

milljónir

Laugarnesvegur – 105 Reykjavík

Opið hús mánudaginn 6.sept kl. 
17.30 – 18.00 Laugarnesvegur 102

hæð

bílskúr

standsett eign
Verð: 29,4 

milljónir

Ásbraut – 200 Kópavogur

Opið hús mánudaginn 6.sept kl. 
18.00 – 18.30 í Ásbraut 7

Byggðarendi – 108 Reykjavík Mánatún – 105 Reykjavík Kristnibraut – 113 Reykjavík

Verð: 69,5 milljónir Verð: 26,9 milljónir Verð: 24,9 milljónir

Verð: 29,9 milljónir Verð: 49,8 milljónir Verð: 28 milljónir Verð: 15,9 milljónir

Roðasalir – 201 Kópavogur Sörlaskjól – 107 Reykjavík Skipasund – 104 Reykjavík



Fasteignafélagið Reitir er stærsta þjónustufyrirtækið á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis á Íslandi. Reitir hafa yfir að ráða fjölbreyttu fasteignasafni sem samanstendur af um 130 fasteignum sem staðsettar eru víðsvegar um landið. 

Vönduð umgjörð fyrir vinnandi fólk

SKRIFSTOFUHÆÐTIL LEIGU

Laugavegur 176
105 Reykjavík

Glæsileg 320 m² skrifstofuhæð sem skiptist í skrifstofur, opin vinnu- 
rými, fundarherbergi og eldhús. Steinteppi er á gólfum og glerveggir 
gefa rýminu glæsilegan svip.

LAGERHÚSNÆÐITIL LEIGU
Rúmgott lagerhúsnæði á jarðhæð með allt að 7 metra lofthæð. 
Hillukerfi í húsnæðinu getur fylgt með ef óskað er eftir því.  
Aðkoma fyrir bíla er góð og næg bílastæði. Húsnæðið er laust  
til notkunar.Síðumúli 34 

108 Reykjavík

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI / SKÓLAHÚSNÆÐITIL LEIGU
Til leigu mjög vandað skrifstofuhúsnæði / skólahúsnæði á 2.  
og 3. hæð við Hvannavelli. Húsnæðið skiptist í dag í skrifstofur, 
kennslustofur, tónleikasal, eldhús og snyrtingar. Vandaðar inn-
réttingar og gólfefni. Góð aðkoma og næg bílastæði. Einnig er  
til leigu um 450 m² rými á jarðhæð með innkeyrsludyr í sama húsi. 

Hvannavellir 14 
600 Akureyri

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐITIL LEIGU
Mjög gott og snyrtilegt skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í Skeifunni 17  
í Reykjavík. Steinteppi á gólfum – bæði opið svæði og skrifstofur.  
Alls 600 m² en möguleiki á að skipta rýminu í tvennt. Góð staðsetning  
og sanngjarnt verð.Skeifan 17 

108 Reykjavík

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á 6. HÆÐTIL LEIGU
Bjart og vinnuhvetjandi skrifstofuhúsnæði í lyftuhúsi. Húsnæðið  
er allt nýuppgert – eikarinnréttingar og ljóst steinteppi á gólfum.  
Núna eru fjórar skrifstofur stúkaðar af með glerveggjum. 
Góð kaffi- og fundaraðstaða. Húsnæðið er vel staðsett m.t.t. 
samgangna og næg bílastæði eru við bygginguna.

Lágmúli 9
105 Reykjavík

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á 3. HÆÐTIL LEIGU

Höfðabakki 9
110 Reykjavík

Um er að ræða mjög gott skrifstofuhúsnæði á 3. hæð sem er u.þ.b. 
350 m² að stærð. Húsnæðið skiptist í skrifstofur, fundarherbergi, 
kaffistofu og snyrtingar. Geymsla í sameign. Gott húsnæði með 
glæsilegu útsýni. Lyfta er í húsinu og næg bílastæði á lóðinni. Laust 
eftir samkomulagi.

Framtíðarhúsnæði

Nánari upplýsingar veitir          Halldór Jensson           840 2100          halldor@reitir.is          www.reitir.is
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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

BARNAHÚS 2,1m²

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/

10
-1

4

kr. 139.900,- m/fylgihlutum
verð áður 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 7,2m²
kr. 339.000,- án/fylgihluta
kr. 359.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki

Lækkað verð

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

Karl Gunnarsson og Kristján P. Arnarsson, 
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Búmenn hsf
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Til sölu er búseturéttur í íbúðum við Stórakrika 2 í Mosfellsbæ. Íbúðirnar eru í þriggja 
hæða glæsilegu fjölbýlishúsi.

Um er að ræða 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir. Birt stærð íbúða er frá um 109 fm. Íbúðunum 
fylgja stæði í bílakjallara undir húsinu. Í húsinu eru 24 íbúðir, fjórir stigagangar og lyftur. Húsið 
er einangrað að utan og klætt með áli. Íbúðirnar eru til afhendingar fljótlega.

Verð dæmi:    Verð dæmi:  
3ja herbergja íbúð   4ra herbergja íbúð  
Birt stærð 110 fm   Birt stærð 117 fm  
Verð búseturéttar 4.8 millj.  Verð búseturéttar 5.0 millj.
Mánaðargjöld kr. 114.000  Mánaðargjöld kr. 123.000.-

Í mánaðagjaldinu er allur tilfallandi rekstrarkostnaði fyrir utan rafmagn skv. mæli. Þeir sem 
kaupa búseturétt eiga rétt til vaxtabóta. 
Landsbankinn mun bjóða kaupendum búseturéttar leiðir til fjármögnunar á búseturéttargjaldinu 
skv. úlánareglum bankans og með fyrirvara um lánshæfi umsækjenda.
Umsóknafrestur er til 20. september

Búmenn auglýsa nýjar íbúðir 
við Stórakrika í Mosfellsbæ.
Engin aldursmörk verða í þessu húsi.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is



Suðurlandsbraut 10 | 108 Reykjavik | s. 588-3300 | www.midbaer.is 

Komum á staðinn og aðstoðum við kostnaðarmat
án skuldbindinga.

ÁF-hús – alhliða byggingaverktaki

Áratuga reynsla!

Upplýsingar hjá Árna Geir Magnússyni, 
verkefnastjóra, í síma 690 6011 eða arni@afhus.is www.afhus.is

einn 
barnaís 
eða

Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra 
kosta aðeins 229 krónur á dag.

Tryggðu þér áskrift í dag!

FYRIR 
229 KRÓNUR
FÆRÐ ÞÚ:

frábæra skemmtun í 
heilan sólarhring fyrir 

alla fjölskylduna

RIR

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Kartöflur  eru með mikilvægustu uppsprettum B- 
og C-vítamíns í fæðunni. Í þeim er járn, kalk, trefjar 
og fosfór. Mjölvin í þeim gerir þær saðsamar.

Ný rannsókn virðist sýna að þeir sem 
stunda hugarleikfimi af kappi geti 
haldið einkennum Alzheimers-sjúk-
dómnum í skefjum, að minnsta kosti 
upp að einhverju marki. Frá þessu er 
greint á fréttavef BBC.

Hópur vísindamanna við Rush 
University Medical Center í Chi-
cago komst að þessari niðurstöðu 
eftir að hafa rannsakað stóran hóp 

eldri borgara, 65 
ára og eldri, í upp-
hafi tíunda áratug-
arins til að athuga 
hvaða áhrif það hefði á Alzheim-
er að stunda hugarleikfimi. Hópnum 
var skipt upp í tvennt, annars vegar 
þá sem höfðu gaman af því að leysa 
hvers kyns þrautir, eins og kross-
gátur, og gerðu það að staðaldri og 

hina sem gerðu 
það ekki.

Tólf ára rannsókn 
leiddi fyrrnefndar 
niðurstöður í ljós. 
Þó kom í ljós að 

þegar veikindin 
náðu loks yfirhöndinni 

hrakaði þeim hratt sem höfðu áður 
stundað hugarleikfimina.

Gott gegn Alzheimer
LJÓST ÞYKIR AÐ KROSSGÁTUR OG ÞRAUTIR SÉU HANDHÆG 
VOPN GEGN ALZHEIMER TIL SKEMMRI TÍMA.

Magn mjólkursýru í legvatni 
segir til um hvort barnshafandi 
kona þurfi á keisaraskurði að 
halda.

Þróað hefur verið nýtt próf sem 
getur komið í veg fyrir að konur 
verji löngum tíma með erfið-
ar hríðir í von um að fæða á 
náttúrulegan hátt en endi svo í 
bráðakeisaraskurði.

Prófið var þróað af sænska 
fyrir tækinu Obstecare en byggt 
á rannsóknum sem framkvæmdar 
voru af háskólanum í Liverpool og 
kvennaspítala Liverpool. 

Rannsóknirnar sýndu að legið 
framleiðir mjólkursýru líkt og 
aðrir vöðvar líkamans. Þegar 
sýran nær ákveðnu magni í legi 
verður hún til að hamla samdrátt-
um. Með því að mæla magn mjólk-
ursýru í legvatni væri þannig hægt 
að ákvarða hvort kona geti fætt á 
eðlilegan hátt eða hvort skynsam-
legra sé að velja strax keisara-
skurð.

Hormónið oxytocin er venjulega 
gefið konum þegar fæðing geng-
ur hægt til að örva legið, en ekki 
allar konur bregðast við því. Johan 
Ubby hjá Obstecare segir að hátt 
magn mjólkursýru í legvatninu 

bendi til þess að legið sé uppgef-
ið og að gefa konu sem þannig er 
ástatt fyrir oxytoxin sé eins og að 
biðja maraþonhlaupara að hlaupa 
tíu kílómetra til viðbótar þegar 
hann kemur í mark. Því sé betra að 
velja strax keisaraskurð í staðinn 
fyrir að leggja meira á konuna.

Prófið verður notað í nokkrum 
sjúkrahúsum í Evrópu á næstu 
mánuðum til frekari rannsókna.

Próf sem ákvarðar 
þörf á keisaraskurði

Langvarandi hríðir sem enda á bráða-
keisara eru slæmar fyrir móður og barn.

Bólur orsakast af 

breytingum í fitukirtl-

um húðarinnar, aðal-

lega í andliti og einn-

ig á bolnum, sem 

byrja oft að myndast 

á unglingsárunum. 

Stundum myndast 

þær hjá fullorðnu fólki 

sem ekki hefur haft 

breytingar sem ungl-

ingar. Til eru nokkrar 

gerðir sýklalyfja til inn-

töku og smyrsla, sem 

þykja duga vel gegn 

bólum. Hvort tveggja 

skal nota í samráði við 

lækni.

www.lyfja.is

Salsa
Kennum Kúbu-salsa

Krakkar
Frábær 14  vikna námskeið 

fyrir ykkur. Yngst 5 ára.

Freestyle
Allt það nýjasta.
Yngst 9 ára.
Einnig námskeið fyrir 18+

Reykjavík og Mosfessbær
Innritun og upplýsingar

www.dansskoliheidars.is
og í síma 551 3129

milli klukkan 16 og 20 til 12. sept.
Kennsla hefst mánudaginn 13. sept.

Systkinaafsláttur 2. barn hálft gjald 3. barn frítt
Reykjavík og Mosfellsbær styrkja dansnám barna

Konusalsa
Sjóðheitt námskeið.
Hentar öllum konum,
ungum og öldnum,
liðugum og stirðum.

Skemmtileg hjóna-
og paranámskeið

Byrjendur og framhald.
Salsa-merenge,

gömlu dansarnir, 
samkvæmisdansar og 
upprifjunarnámskeið.

Keppnisdansar
Hinn frábæri danskennari Svanhildur 
Sigurðardóttir sér um þjálfunina. 
Mæting 2x eða 3x í viku.

International parents will meet weekly with their children 
and we welcome parents of all nationalities who have children 
at the age of 0-6 years, and who want to meet other parents 
with small children. 

We regularly offer a short Icelandic lesson for the parents and 
various other presentations. We provide refreshments along with 
toys for the children to play with. 

Participation is free and everyone is welcome, whether immigrants 
or Icelanders, and no knowledge of Icelandic is required. 

Time: Thursdays at 10.00-12.00

Program: See www.redcross.is/kopavogsdeild.

Place: The Volunteer Centre of the Kópavogur Branch 
of the Red Cross. Hamraborg 11, 2nd floor, 200 Kópavogur.

Įvairių tautybių tėvai

Padres Internacionales

International parents
Międzynarodowi rodzice

Për prindërit me origjinë të huaj
Phụ huynh quốc tế

Интернациональный клуб родителей
Alþjóðlegir foreldrar

Rauðakrosshúsið Hamraborg 11    Sími: 554 6626    kopavogur@redcross.is    raudikrossinn.is/kopavogur

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is

sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is

sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is

sími 512 5447

Þriðjudaga



BÍLAR &
FARATÆKI

Bílabúð Benna ehf.
Bíldshöfða 10, 
Sími: 587 1000
www.benni.is

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX ( 
33“). Árgerð 2006, ekinn 97 Þ.KM, 
DÍSEL, SJÁLFSKIPTUR. Verð 5.650.000. 
Rnr.100911

DODGE CARAVAN. Árgerð 2002, ekinn 
121 Þ.KM, BENSÍN, SJÁLFSKIPTUR. Verð 
1.380.000. Rnr.220222

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

STÓRGLÆSILEGUR Cadelac Escalade 
árg 2002 ek 127 þ.km (7 manna) vel 
búinn jeppi verð 2950

Nissan Pathfinder LE Diesel árg 
02/2006 ek 64 þ.km , Leður, lúga, 
bakkmyndavél, allur mjög snyrtilegur 
verð 4.490.000.- ath skipti á ód

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

M.BENZ SPRINTER 616 CDI 4X2. Árgerð 
2003, ekinn 96 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. 
Verð 3.500.000 M/vsk. Rnr.110697

SUZUKI JIMNY JLX. Árgerð 2005, ekinn 
111 þ.km, BENSÍN, SJÁLFSKIPTUR. 
bíllin er á staðnum. Verð 1.350.000. 
Rnr.110701

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 5272424
www.bilaogvagnasalan.is

NISSAN PATROL GR 
42“44“

Árgerð 2004. Ekinn 124 þ.km Nýskráður 
9/2004. Næsta skoðun 2011 Verð kr. 
4.790.000.

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

ISUZU TROOPER. Árgerð 2001, ekinn 
224 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. TILBOÐ 
900.000! Rnr.152097 Óskum eftir 
bílum á söluskrá, einnig laust pláss á 
plani vegna mikillar sölu.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Cadillac Escalade AWD, árg. 2008, ek. 
38þús.km, 404hö, sjálfskiptur, DVD & 
playstation,sumar & vetrar dekk, LÍTUR 
ÚT SEM NÝR og með öllum auka-
hlutum!, Ásett verð 9350þús.kr! er á 
staðnum,

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

Haustútsölur bílaframleiðenda. Keyptu 
nýjan eða nýlegan bíl á lækkuðu verði. 
Einnig HYBRID sem eyða 40% minna 
eldsneyti. Eigum sýningarbíla með allt 
að 3ja milljón króna afslætti. Útvegum 
á betri verðum fólksbíla, jeppa og pall-
bíla frá Toyota, Ford, Dodge, Chrysler, 
Audi, Benz, BMW og öðrum helstu 
framleiðendum. Meira en milljón 
bílar á söluskrá. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. www.islandus.com Sími 
5522000

Til sölu Skoda Oktavia Station 2.0 bens-
ín. Ek. 159þús. Grár sanseraður. Árg. 
‚01, ný kúpling, tímareim, nýtt í brems-
um, skoðaður ‚11. Toppbíll. V. 650þús. 
S. 868 2352.

Til sölu Skodi Felicia Pickup. Árg. 98‘. 
Þarfnast lagfæringar. Selst ódýrt. S. 554 
7675 og 869 9710.

 0-250 þús.

Opel Astra árgerð 1995,ekin 230 þús 
,5 dyra , með skoðun en þarfnast 
viðgerðar til sölu á 120.000 Uppl í síma 
8434419 eftir kl 17

 1-2 milljónir

Ford Explorer ár. 2002 Ekinn: 132 þús 
km Verð: 1.450.000 (yfirtaka á láni 
möguleg) Bíll í toppstandi. Frekari upp-
lýsingar í síma: 896-0469.

 2 milljónir +

Til sölu Toyota Landcruiser 120 GX. 
Árg 03‘. Ek. 171 þús. Verð 3,7m. S. 
696 4640.

Landcruiser 120 diesel sjálfsk 8 manna 
150 þ. km v. 4,1. uppl lcoskast@gmail.
com

 Bílar óskast

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

Golf, Polo, Micra eða
Árg. 1998-2002 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast lag-
færinga. Uppl. 772 5450.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Til sölu 1 öxla mælirslaus kerra m 7m 
einangraðum kassa og 1 1/2 T vöru-
lyftu, Höfum einnig fl kerrur, vinnubíla 
og tæki á söluskrá enfremur varahluta-
þjónusta fyrir vörubíla og vinnuvélar 
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.oks-
pares@simnet.is

Man 26-480 TGA 6x4 dráttarbíll árg. 
2005 Km260.000, loftfjaðrandi aftan 
Retarder, Smurkerfi olíumiðstöð Höfum 
fl vinnubíla og tæki á söluskrá einn-
ig varahlutaþjónusta fyrir vörubíla og 
vinnuvélar O.K.Varahlutir ehf S:696-
1050 okspares@simnet.is

 Mótorhjól

Masai 50cc árg 2007 aukadekk fylgja 
Sími 866 3544.

 Fellihýsi

Til Sölu Fleetwood Resolut 10 ft. ‚05. 
Aukabúnaður, s.s. Geymslukassi, grjót-
grind, sella, markísa, 2 gaskútar, CD/
útvarp, nýlegur geymir. Lítið notað og 
vel með farið. Uppl. í S; 662-4181

 Vinnuvélar

Rafstöðvar í stærðum 2-144 kVA fyrir 
verktaka og nú einnig fyrir skip. IMPEX.
is S. 534 5300.

 Lyftarar

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

 Bátar

Veiðivötn-Veiðivötn
Nýkomin 3“ - 4“ silunganet. 5“ - 6“ stór-
fiskanet. Heimavik ehf. S. 892 8655. 
www.heimavik.is

 Hjólbarðar

4 stk. 175/65 14“ á álf. á 30þ. 4 stk. 
235/65 17“ á 40þ. 4 stk. 185/65 14“ á 
Imprezu felgum á 25þ. 2 stk. 195/65 
15“ á álf. á 10 þ. 2 stk. 195/65 16“ á 10 
þ.4.stk ný dekk 5.30 12‘‘ á 5gata felgum 
á 25þ. 4 stk. 225/75 16“ á 25 þ. Uppl. 
í s. 896 8568.

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

 PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði.

 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.

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.

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

Varahlutir s. 772 6777
Renault Megane árg. ‚96-‘09. Laguna, 
Peugeot 306, 307, 406, 407, 607. Skoda 
Fabia, Mazda 626.

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.

Varahlutir í Baleno Wagon ‚97. Vitara 
árg. ‚97. MMC Space Wagon ‚97, Kia 
Sephia ‚99, Yaris ‚00, Hatcback ‚96, ‚97 
1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. Accent 
‚95 & ‚97. Impreza ‚99. Legacy ‚96. 
Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97, Lanos 
‚99, Elantra Wagon ‚97, Civic ‚99. Golf 
‚95, Nissan ‚94. Kaupi bíla til niðurrifs. 
S. 896 8568.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

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

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

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

 Garðyrkja

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

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

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

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Trjáklippingar
Trjáfellingar. Snyrting á trjám og runn-
um og öll almenn garðavinna. Eiríkur 
Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 
1723.

 Bókhald

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Heildarlausnir f. fyrirtæki og einstakl. 
S. 571 0040.

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

 Málarar

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

 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

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

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.

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

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss. Áratugareynsla. 
S. 867 7753.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

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

 Nudd

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

ALGJÖR LÚXUS! Unaðsnudd í boði, 
komdu og leyfðu okkur að dekra við 
þig. S. 692 1123.

Gott nudd - good massage. S. 857 
4850 & 844 0329.

Nudd í boði S:844-0253

 Spádómar

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Er byrj-

uð á fullu aftur.
Opið frá 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

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

 Múrarar

Viðgerðir
Allt almennt húsaviðhald, utan sem 
innan. Múrverk, flísar, steining, hellu-
lagningar, sólpallar og margt fl. S. 847 
2209.

 Rafvirkjun

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

Þakviðgerðir - 100% 
vatnsþétting

Allir naglar, göt og samskeyti innsigluð 
með pace-gúmmíkvoðu.. Margir litir í 
boði. Tilb í s: 777 5697

 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

Harmonikka til sölu Paola Soprano 
mjög góð. Sanngjarnt verð S. 557 4660 
og 893 6370.

Komdu við í reynsluakstur!

Bílabúð Benna - Notaðir bílar
Bíldshöfða 10
Sími 587 1000

Bílaleigan Sixt
Borgartún 33
Sími 540 2220

Bílaleigubílar
árgerð 2010.

Allir í 3 ára ábyrgð.
Eknir 5-16 þúsund.

TIL SÖLU!

Eftir annasamt sumar 
er bílaleigan Sixt að 
rýma til fyrir veturinn 
og býður þér að eignast 
tveggja til fjögurra 
mánaða gamlan, 
mátulega tilkeyrðan bíl, 
árgerð 2010, á frábæru 
verði. Allir bílarnir eru 
með 3ja ára ábyrgð og 
fullan tank af eldsneyti. 
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CHEVROLET SPARK - L Nýskr. júní 
2010. Ekinn 15,810 km. 
Verð nýr bíll kr. 1.990.000

Tilboð kr. 1.699.000
Tökum þinn gamla upp í.
Lánamöguleikar - 30% útborgun og 
lán til 84 mánaða*.

Kr. 21.740 á mánuði*

Árgerð 2010

CHEVROLET SPARK - LS Nýskr. júlí 
2010. Ekinn 8,441 km. 
Verð nýr bíll kr. 2.090.000

Tilboð kr. 1.899.000
Tökum þinn gamla uppí.
Lánamöguleikar - 30% útborgun og 
lán til 84 mánaða*.

Kr. 19.545 á mánuði*

Árgerð 2010

CHEVROLET LACETTI - Nýskr. júní 
2010. Ekinn 5,107 km. 
Verð nýr bíll kr. 2.690.000

Tilboð kr. 2.299.000
Tökum þinn gamla uppí.
Lánamöguleikar - 30% útborgun og 
lán til 84 mánaða*.

Kr. 26.458 á mánuði*

Árgerð 2010
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 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Leonardo vinnulyftur með 4,9m vinnu-
hæð, passa inn um hurðargöt og inn í 
lyftur. Seljast á innan við hálfvirði eða 
595.000.- + vsk.DS-Lausnir 824 0672.

 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.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf 
og þyngdarstjórnun. Einstaklingar 
og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla.
is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 
5920.

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
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. Unique 
experience for men, women and 
couples. Tel: 698 8301 www.tantra-
temple.com

  NUDD-Einstakt-NUDD Býð 
uppá nudd með HE (Happy Ending).
Sérhæfi mig í karlmönnum enn konum 
er velkomnar líka. Vinnusími:5540589 
og Farsími:8650871 biðjið um Jónas.
Opið milli kl:12:00-23:00.

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.

choose the best-so nudd í tveimur 
eða fjórum höndum good massage 
693 75 97

Besta nuddið í bænum. Slökun,Unaður 
og Vellíðan BodyNudd S:8486255

Whole body massage 841 8529

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ICELANDIC- NORSKA 
I og II-ANGIELSKI dla 

Polaków-ENSKA f. BÖRN-
Aukatímar Stærð- og 

eðlisfræði.
ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to 
Fr; 10-11:30 or 18-19:30 start: 6/9, 
4/11. Level II: 4 w: Md to Fr; 16:15-
17:45, st: 6/9, 4/10 Level III: 4w: 
14-15:30 st: 9/8. NORSKA: 4 vikur, 
mán til fös 19:45-21:15, stig I: 6/9, stig 
II: 4/10. ANGIELSKI dla POLAKÓW: 5 
weeks. Level I, Md to Thu: 9-10:30 or 
17:30-19. st. 27/9. Level II: 11-12:30 
st. 1/11. Level III: 17:30-19. st. 6/9. 
ENSKA f. BÖRN 5-8 ára; mán 16:30-
17:30, 9-12 ára; þri 16:30-17:30byrj-
ar 20 og 21/9 Námsaðstoð allt árið. 
Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5, s.5881169. 
www.icetrans.is/ice

Leirkrúsin Spennandi námskeið á 
haustönn Uppl. www.leir.is S: 661 
2179/555 1809

 Kennsla

NÁMSAÐSTOÐ fyrir samræmdu prófin 
í sept. Nemendaþjónustan sf. S. 557 
9233.

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Tvær yndislegar Silky terrier tíkur til 
sölu. Fd.13.07.2010. Ættbók frá HRFÍ. 
Uppl. í síma 695-5900.

2 stk, 10 víkna hvolpar fást gefins á 
gott heimili, blanda af siberian huskey 
(50%) , border collie (25%) og boxer 
(25%) s: 6985737

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

3ja herb. í Hafnarfirði.
Örugg leiga, þvottavél, þurrkari, 

ísskápur, uppþvottavél, gard-
ínur og öll ljós. Dýrahald ekki 

leyft.
www.heimahagar.is 

Upplýsingar í síma 7727553

Bar til leigu í 101.
Til leigu bar aðstaða með billi-
ard, póker skjávarpa, bjórdælur, 

WC, og alles.
Einnig vinnustofur. 17-26fm.

Upplýsingar í síma. 660 1050.

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

Ný um 50fm. 2ja herb. íbúð í iðnað-
arhúsnæði til leigu. Verð með öllu 85 
þús. á mán. S. 893 1986.

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.

Falleg 3ja herb. íbúð til leigu í Hfj. 130 
þús. á mán. S. 571 2310 og 690 5742.

Húsnæði til leigu. Gæti verið fyrir léttan 
iðnað, skrifstofu eða litla íbúð t.d. fyrir 
skóla fólk. S 892 0038.

Til leigu ca 40fm geymslurými. Uppl. í s. 
553 8322 eða 894 3888.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 3-4 herbergja íbúð í Árbæ, 
öruggum og skilvísum greyðslum heit-
ið, meðmæli ef óskað er s. 662 0261 
jóhanna.

Óska eftir 3herb. íbúð í Rvk. Reglusemi, 
reykleysi og skilvísum greiðslum heit-
ið. Vinsamlegast hafið samband í s: 
8493148 eða 8622866

 Sumarbústaðir

Sumarbústaður óskast Vil kaupa 
eldri sumarbústað á grónu svæði í 
Grímsnesinu. Vinsaml. hafið samband 
í s. 562 8811

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 50 ferm. snyrti-
legt iðnaðarhúsnæði á 

Ártúnshöfða fyrir léttan 

iðnað.
 Stór innkeyrsluhurð + gönguhurð. 
Upphitað, heitt og kalt vatn. Uppl. í 
síma 898-4500.

Til leigu.
Krókháls 95 fm með innkeyrsludyrum, 
Tunguháls 327 fm iðnaðar, 2 innkeyrslu-
hurðir, lofthæð 4,70 . Við sund. ca 85 
fm. lager-iðnaðar á jarðhæð og 25 og 
45 fm. vinnustofur á 2. Hæð. leiguval.is 
simi 553 9820 og 894 1022

 Geymsluhúsnæði

Upphitað geymsluhúsnæði á 
Suðurnesjum fyrir tjaldvagna og felli-
hýsi. Uppl. í s. 865 1166. Sama verð 
og í fyrra.

Ferðavagnageymsla í Borgarf. f. tjaldv. 
fellih. hjólh. o. fl. upphitað, gott verð 
S: 8997012 email: solbakki.311@gmail.
com

Vetrargeymsla fyrir bíla, húsbíla, hjol-
hýsi, fellihýsi, tjaldvagna og fl. Upphitað 
húsnæði með öryggisvakt. Sanngjarnt 
leiguverð. Uppl. í s. 899 0274 og á 
www.husbilageymslan.net

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

HÚSVAGNAGEYMSLA
Upphitað, þurrt, lyktarlaust og hreint 
á Eyrarbakka. Öryggisgæsla. Góð verð. 
S: 564-6501.

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

Húsvagnageymslan Þorlákshöfn. Eigum 
laus pláss fyrir veturinn. Verð í upp-
hituðu kr 7.500 Lm og 6.500 í kaldri 
geymslu. S. 893 3347 & 866 6610.

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

Vertargeymslur
Geymdu gullin þín í Gónhól pöntun 
771 1936 gonholl.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

Þarftu aðstoð við starfsmannaráðning-
ar? Ég býð aðstoð á sanngjörnu verði 
við allt ráðningarferlið eða hluta þess, 
allt eftir þínum þörfum. Hef margra ára 
reynslu af ráðningarþjónustu. Hafðu 
samband við Hrafnhildi í síma 895 
8184 eða með tölvupósti á hg@avr.is. 
Nánari upplýsingar á www.avr.is

Óska eftir starfsfólki í fulltstarf og hluta-
starf. 18 ára aldurstakmark. Umsóknir 
sendist á tinna@ruby.is. Ruby Tuesday 
Höfðabakka og Skipholti.

Fiskvinnsla í Hafnfj. óskar eftir starfsfólki 
við snyrtingu og pökkun. Upplýsingar í 
síma 891 7728.

 Atvinna óskast

Akstur. Óska eftir vinnu við akstur 
skammtíma eða lángtíma er með 
meirapróf öll ökuréttindi ásamt lyft-
ara og kranaréttindum. 48ára upp í 
s.863-1467

TILKYNNINGAR

 Fundir

Munið félagsfundinn í kvöld að 
Hólmaslóð 10 hjá Seljungi. Dagskrána 
má sjá á vef félagsins www.f4x4.is 
Stjórn F4x4.

 Tilkynningar

Kæru viðskiptavinir! Ég hef opnað 
Guinot snyrtistofuna Krismu í 
Spönginni sími 587 5577. Kveðja Kristín 
Guðmunds.

 Einkamál

Ekill maður rúmlega 60 vill kynnast 
konu með sambúð í huga á eigið hús-
næði og öll svör sendist fbl 11.sept.

Tilkynning

Til sölu
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvernig á 

að klæða 

sig til 

velgengni

Ég er bara 
hálfnaður 

með verkið.

Það er blettur 
á skyrtunni 

þinni!

„Keyrði út af veginum 
eftir að eldri kona plataði 
hann með „þú-ert-með-
eitthvað-á-skyrtunni“-

bragðinu.“

Hún er sko lúmsk. Ég 
tapaði einu sinni átján 
þúsund krónum á móti 
henni í hníf-skæri-stein 

milli tveggja strætó-
skýla.

Þú hefur 
líka lent í 

henni.

Þetta er ekki 
svitalykta-

eyðir heldur 
hársprey.

Þú tekst á við 
óöryggið í 

búningsklef-
anum með 

þínum hætti, 
leyfðu mér 

að gera það á 
minn hátt.

Komdu, systir mín vill að 
þú hittir nýja 

kærastan hennar! Þennan 
sem hún 

hitti á 
netinu?

Og hvað á ég að 
segja?

Vertu 
bara 

kurteis

Rán354: Lárus, þetta er 
Tómas, Tómas þetta er 

Lárus.

TÓMASINN: GAMAN AÐ 
HITTA ÞIG TÓMAS.

Öskrar hann 
alltaf svona?

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

HAMSKIPTIN

Miðasala   551 1200   leikhusid.is midi.is

Miðasala er hafin
í Þjóðleikhúsinu

Staðgreiðsluverð kr. 22.900*

S2120 og S2121 ryksugurnar frá Miele eru nú á sérstöku hausttilboði
Miele ryksugurnar eru í senn kraftmiklar, hljóðlátar, léttar og þægilegar í notkun. 

Hægt er að setja ofnæmissíur í ryksugurnar og fást þær rauðar eða bláar.

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík    |    Sími 588 0200    | www.eirvik.is

Sparaðu með Miele

Þú sparar 
kr. 9.912

Fullt verð kr. 32.812

*Gildir á meðan birgðir endast.
Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Með breyttu hugarfari getur þú öðlast 
það líf sem þú óskar þér.

NLP er notað af fólki um allan heim sem 
hefur náð frábærum árangri í lífinu.

NLP er öflugasta sjálfstyrkingarnámskeið 
sem völ er á.

Námskeið í NLP tækni verður haldið 
24. - 26.sept. og 1. - 3.okt. 2010

www.ckari.com; Mail: rosamatt@gmail.com; Sími: 894-2992

NLP Practitioner

„Hugurinn ber þig alla leið“

- Er sjálfstraustið í ólagi?

- Viltu betri líðan?

- Skilja þig fáir?

- Viltu vinna bug á einhverju í fari þínu?

- Gengur öðrum betur í lífinu en þér?

- Gengur illa að klára verkefni?

- Er erfitt að höndla gagnrýni?

© cKari.com

Kári Eyþórsson MPNLP

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði
á 90 stöðum um land allt. 
Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing

Í þessum mánuði verður heimilisbíln-
um skipt fyrir tvö fjallahjól, tengi-

vagn fyrir tveggja ára, strætómiða, 
vindklæðnað og hjálm. Það verður æ 
erfiðara að ná endum saman. Það er 
örugglega meira þreytandi að borða 
pasta með tómatsósu fimm daga í viku 
en að hjóla eða labba í vinnuna. Ég fórna 
bílnum fyrir fisk og kjöt. 

ÉG sé fram á ágætis uppskeru af þess-
um gjörningi því samkvæmt Félagi 

íslenskra bifreiðaeiganda er rekstr-
arkostnaður bíls á ári nærri millj-
ón. Einnig hef ég auðvitað reynt að 
tína til allt það frábæra við það að 
tilheyra þeim hópi fólks sem stund-
ar bíllausan lífsstíl. Enda veitir ekki 
af þar sem bíllaus lífsstíll gæti þess 
vegna heitið lúðalegur lífsstíll. Úti-

vistarklæðnaður í lególitum, veður-
barið andlit og yfirlætislegt umhverf-

isvænt glott á hjólareiðafólki.

AF því sem er hins vegar komið 
er á blað yfir kosti nýja lífsstíls-

ins eru meðal annars skemmti-
ferðir með strætó, holl 
hreyfing og kannski verð 
ég komin með vel formuð 
Beyonce-læri eftir nokkra 
mánuði. Vagninn sem maður 

dregur á eftir sér verður einnig notaður 
í innkaupaferðir og með því að geyma 
hælaskó í vinnunni til skiptanna og 
málningardót (þar sem meikið mun 
væntanlega leka af mér á leiðinni úr 
Vesturbæ á vinnustaðinn í Hlíðunum) 
verð ég kannski ekki svo mikil lumma. 
Ég sé fyrir mér að splæsa í leigubíla ef 
eitthvað sérstakt kemur upp á og veit að 
mínir frábæru ættingjar og vinir (þið 
vitið hver þið eruð) munu leyfa mér að 
fljóta með í Kringluna stöku sinnum til 
kaupa dót sem ég hefði ekki getað keypt 
mér þegar ég eyddi öllu í bensín. 

MÉR hlýnaði um hjartarætur og varð 
staðfastari í ákvörðun minni í vikunni 
þegar ég las um hugmyndir Strætós um 
BSÍ sem nýja skipti- og endastöð stræt-
isvagna. BSÍ var minn Hlemmur þegar 
ég var að alast upp en leiðin lá þá með 
rútu út á Garðskaga þar sem amma og 
afi bjuggu. Ég þekki hvern krók og kima 
rútumiðstöðvarinnar, prófaði spilakassa 
í fyrsta skipti þar inni og það var á BSÍ 
sem ég sá í fyrsta skipti mann með sítt 
hár (þess má geta að þegar ég spurði 
ömmu afhverju maðurinn væri með sítt 
hár svaraði hún því til að „það væri bara 
eitthvað að honum elskan“). Kannski eru 
BSÍ-tíðindin skilaboð að handan um að 
ég sé að gera rétt.  

Hjólandi Gúffi
BAKÞANKAR 

Júlíu 
Margrétar 

Alexanders-
dóttur
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SÍMI 564 0000

12
12
L
L
L
12
16
14
L
10

SÍMI 462 3500

12
L
L
16

THE OTHER GUYS kl.  6 - 8 - 10
AULINN ÉG  3D kl.  6
DESPICABLE ME 3D kl.  8
THE EXPENDABLES kl.  10

SÍMI 530 1919

12
L
12
18
16
14
12
10

THE OTHER GUYS kl.  8 - 10.30
THE FUTURE OF HOPE kl.  6 - 8 - 10
AULINN ÉG  3D kl.  5.45
THE HUMAN CENTIPEDE kl.  10.20
THE EXPENDABLES kl.  8 - 10.20
SALT kl.  8
VAMPIRES SUCK kl.  6
THE LAST AIRBENDER 2D kl. 5.30

NÝTT Í BÍÓ!

THE OTHER GUYS kl.  5.30 - 8 - 10.30
THE OTHER GUYS LÚXUS kl.  5.30 - 8 - 10.30
DESPICABLE ME 3D kl.  3.30 - 5.40 - 8
AULINN ÉG  3D kl.  3.30 - 5.40
AULINN ÉG  2D kl.  3.30
SCOTT PILGRIM VS THE WORLD kl.  8 - 10.30
THE EXPENDABLES kl.  8 - 10.20
SALT kl.  10.10
KARATE KID kl.  5.10 

.com/smarabio

"Ísland gæti veitt heiminum 
innblástur og þessi 

heimildarmynd er sýn 
á þá möguleika."

- Damien Rice, tónlistarmaður

BESTA SKEMMTUNIN

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI
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„Hinn síungi Polanski sýnir á sér óvænta hlið
í hörkugóðri spennumynd, stútfullri af pólitískum launráðum

og bullandi ofsóknaræði.“
Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið

"Leikstjórn Polanskis grípur áhorfandann ásamt
athyglisverðum söguþræði.

The Ghost Writer er að mínu mati ein besta mynd ársins hingað til."
T.V. – Kvikmyndir.is

„Þessi kvikmynd er afrek manns sem kann að leikstýra spennumynd.“
Chicago Sun-Times – R.Ebert

„Ghost Writer er óaðfinnanleg afþreying fyrir fullorðið fólk.“
Los Angeles Times – Kenneth Turan

Roman Polanski hlaut Silfubjörnin
sem besti leikstjórinn á kvikmyndahátíðinni í Berlín.

„Hinn síungi Polanski sýnir á sér óvænta hlið
í hörkugóðri spennumynd, stútfullri af pólitískum launráðum

og bullandi ofsóknaræði.“
Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið

"Leikstjórn Polanskis grípur áhorfandann ásamt
athyglisverðum söguþræði.

The Ghost Writer er að mínu mati ein besta mynd ársins hingað til."
T.V. – Kvikmyndir.is

„Þessi kvikmynd er afrek manns sem kann að leikstýra spennumynd.“
Chicago Sun-Times – R.Ebert

„Ghost Writer er óaðfinnanleg afþreying fyrir fullorðið fólk.“
Los Angeles Times – Kenneth Turan

Roman Polanski hlaut Silfubjörnin
sem besti leikstjórinn á kvikmyndahátíðinni í Berlín.

EWAN MCGREGOR PIERCE BROSNAN

AULINN ÉG-3D M/ ísl. Tali kl. 5:50
AULINN ÉG-3D M/ ísl. Tali kl. 5:50
DESPICABLE ME M/ ensku. Tali kl. 8
THE GHOST WRITER kl. 5:30 - 8 - 10:20
THE GHOST WRITER   Sýnd í Lúxus VIP kl. 10:20
STEP UP 3-3D kl. 8 - 10:10
HUNDAR OG KETTIR 2-3D M/ ísl. Tali kl. 6
LETTERS TO JULIET kl. 8 - 10:20
THE SORCERER´S APPRENTICE kl. 10:40
INCEPTION kl. 8 - 10:40
INCEPTION            Sýnd í Lúxus VIP kl. 7:20
SHREK-3D M/ ísl. Tali          Sýnd Fimmtudag kl. 5

THE GHOST WRITER kl. 8 - 10:40
STEP UP 3-3D                      kl. 5:40 - 8 - 10:20
HUNDAR OG KETTIR 2-3D M/ ísl. Tali kl. 6
INCEPTION kl. 8
THE SORCERER´S APPRENTICE kl. 10:40
LEIKFANGASAGA 3 M/ ísl. Tali kl. 5:50

AULINN ÉG-3D M/ ísl. Tali kl. 8
THE LAST AIRBENDER kl. 10:10
STEP UP 3 kl. 8 - 10:10

STEP UP-3D kl.  8 
THE GHOST WRITER kl. 10
LETTERS TO JULIET kl. 8 
INCEPTION kl. 10

HALTU UPP Á AFMÆLIÐ Í BÍÓ

SENDIÐ FYRIRSPURNIR Á 

HOPAR@SAMBIO.IS

- bara lúxus
Sími: 553 2075

AULINN ÉG 3D 6 - ÍSLENSKT TAL  L
AULINN ÉG 2D 6 - ÍSLENSKT TAL  L
DESPICABLE ME 3D 8 og 10 - ENSKT TAL  L
THE OTHER GUYS 8 og 10.15 12
SCOTT PILGRIM 5.50 12

EXPENDABLES 8 og 10.15 16

T.V. - kvikmyndir.is

„Ég spilaði á nokkrum tónleikum 
í Bandaríkjunum í júní og eyddi 
tveimur dögum í að troða diskum í 
umslög og senda á útvarpsstöðvar. 
Nú er það að skila sér,“ segir Sunna 
Gunnlaugsdóttir djasspíanisti.  

Plata hennar, The Dream, hefur 
fengið góðar viðtökur í Banda-
ríkjunum og Kanada. Þar er hún 
í spilun á yfir 95 útvarpsstöðv-
um og hefur náð inn á vinsælda-
lista í báðum löndunum, þar á 
meðal 15. sæti á CMJ-listanum í 
Bandaríkjunum.

„Þetta hefur verið alveg frábært 
og ég er búin að gefa símaviðtöl við 
útvarpsstöðvar víða um Bandarík-
in,“ segir Sunna. „Það óvenjuleg-
asta er að ég fékk bréf frá plötusnúð 
einum á KXLU-útvarpsstöðinni í 

Los Angeles,“ bætir hún við. „Þar 
sagðist hann vera mjög hrifinn af 
plötunni og líka vel við melódísku 
tónlistina.“

Sunna fjármagnaði plötuna 
að hluta til í gegnum síðuna 
Kickstarter þar sem fólk gat heit-
ið vissum upphæðum á hana gegn 
því að fá áritaða plötu, stutterma-
bol, iPod Nano og annan varning. 
Hún náði markmiði sínu sem var 
2.500 dollarar, eða  tæpar þrjú 
hundruð þúsund krónur, og platan 
kom út í Bandaríkjunum 17. júní og 
hér heima í ágúst. 

Hægt er að hlusta á plötuna á síð-
unni Sunnagunnlaugs.bandcamp.
com og kaupa hann í verslunum, 
á síðunni Sunnagunnlaugs.com og 
víðar.  - fb

Í spilun á 95 útvarpsstöðvum

SUNNA GUNNLAUGSDÓTTIR Nýja platan 
hennar, The Dream, hefur fengið góðar 
viðtökur í Bandaríkjunum og Kanada.

Almenningi var boðið til veislu í Þjóðleikhúsinu 
í gær í tilefni af sextíu ára afmæli þess. Margt 
var um  manninn enda voru fjölmörg skemmti-
atriði í boði fyrir gesti og gangandi.

Á Stóra sviðinu var boðið upp á skemmmtidagskrá með 
Lilla klifurmús, Kasper, Jesper og Jónatan, Soffíu frænku, 
bakaradrengnum, Rauðhettu og úlfinum, Litla Kláusi og 
öllum hinum ævintýrahetjunum. Afmæliskaka var að sjálf-
sögðu í boði auk þess sem pylsur voru grillaðar. Hestvagna-
ferðir voru einnig fyrir framan leikhúsið og að auki gátu 
krakkar farið í andlitsmálun og búningamátun. Sömuleið-
is gátu krakkar fengið mynd af sér með prinsessunni á 
Bessastöðum. 

Sextíu ára
afmælisveisla

Á STÓRA SVIÐINU Skemmtidagskráin á Stóra sviðinu féll 
vel í kramið hjá gestunum.

LUKKULEGAR Telma og Brynhildur voru lukkulegar með 
Svala og grillaða pylsu fyrir utan Þjóðleikhúsið.

ÞÓRA OG KRISTINN Þóra Björg 
Gígjudóttir og Kristinn Guðmunds-
son tóku þátt í skemmtuninni.

MEÐ PRINSESSU Þessi unga stúlka fékk mynd af sér með 
prinsessunni á Bessastöðum.

SKRAUTLEGAR Álfrún Guðnadóttir og Una Mist Óðinsdóttir voru 
skrautlegar.

FRÆNKUR Frænkurnar Salka 
Ýr og Inga María voru á 
meðal gesta í Þjóðleikhúsinu.

GRILLUÐU PYLSUR Ari Matthíasson, framkvæmdastjóri Þjóðleikhússins, og Tinna Gunnlaugsdóttir Þjóðleikhússtjóri grilluðu pylsur 
ofan í mannskapinn. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR



Veflausnir Skýrr
Óli Freyr Kristjánsson - Skýrr

Veflausnir

Haltu þig við efnið: Um 
vefsmíði og innihald vefja
Þorfinnur Skúlason - Skýrr 

Þjónustuvefir & vefverslanir
Kjartan Sverrisson - 365 / 
Sigrún Eva Ármannsdóttir - 
Skýrr

Creating workflows in 
SharePoint 2010 - What´s 
new?
Serge Luca - DevoTeam

Meira en matseðlar! Innri vefur 
LSH
Jón Baldvin Halldórsson - LSH

Suðupotturinn
Alli Metall - CCP

Vöktun á vefnum
Gunnar Hólmsteinn - Clara

Facebook fyrir stórfyrirtæki 
og stofnanir
Andrés Jónsson - Góð 
samskipti

From Integration to Business 
Process Excellence
Jonathan Heywood - Software 
AG 

Viðskiptagreind
& samþætting

Business Intelligence in Few 
Clicks with Targit BI Suite
Niklas Hjelm Hansen - Targit

Turning Information into 
Insight with SAP BusinessOb-
jects
Timo Elliot - SAP BusinessOb-
jects

OBIEE í 
viðskipta-
greind
Håkan 
Gustavsson - 
Oracle

Leiðin til 
samþættingar
Gréttir
Einarsson - 
Skýrr

SAP 
BusinessOb-
jects Explorer
Alejandro 
Serrano / 
Ragnar Páll 
Árnason - Skýrr

webMethods 
Integration 
Roadmap
Jonathan
Heywood - 
Software AG

SAP 
BusinessOb-
jects XI 4.0 
Sneak Peek
Alejandro
Serrano 
Garcia - Skýrr

Samþætting
upplýsinga-
kerfa - Saga 
úr heilbrigðis-
geiranum
Björn Jónsson 
- LSH

Excel 
greiningar á 
Dynamics NAV 
gagnagrunni
Gunnar Þór 
Gestsson - 
Skýrr 

Samþætting
með Glassfish
Hallgrímur Th. 
Björnsson - 
Skýrr

Stjórnun og umsýsla 
þjónustumiðaðrar högunar 
(SOA Governance)
Baldvin Þór Svavarsson - Skýrr

Opinn hugbúnaður í rekstri
Samúel J. Gunnarsson - Skýrr

Rekstur & öryggi

Persónuvernd og öryggis-
ráðstafanir: Ósamrýmanleg 
hlutverk?
Alma Tryggvadóttir - 
Persónuvernd

Algeng glappaskot við 
vefsmíði afhjúpuð
Ebenezer Þ. Böðvarsson - Skýrr

Öryggi tölvuskýja (cloud 
computing)
Keith Hale - Safenet 

Þinglýsing rafrænna 
veðskjala
Margrét Hauksdóttir - 
Þjóðskrá  
Haraldur Bjarnason - 
Fjármálaráðuneyti

Open the Door to Identity 
Management
Malin Ridelius - HID

Auðkenning milli landa
Arnaldur Axfjörð - Stork / 
Haraldur Bjarnason - 
Fjármálaráðuneyti

How to Secure your 
Information Regardless of 
Where It Resides
Rune Mehlum - EMC

Oracle Siebel Government 
Solution - Netborgarinn
Petra Oltersdorf-Hupke - 
Oracle 

Oracle

Oracle Siebel Government 
Solution - Netríkið
Petra Oltersdorf-Hupke - 
Oracle

Árangursstjórnun í OBIEE
Håkan Gustavsson - Oracle 

Hagkvæmni rafrænna 
innkaupa
Þröstur Þór Fanngeirsson / 
Helga Kristjánsdóttir - Skýrr

Korter í 12
Gestur Traustason - Skýrr

Landbúnaðarháskólinn og 
verkbókhald
Theodóra Ragnarsdóttir - 
Landbúnaðarháskólinn

Hagræðing með Oracle 
Fræðslukerfi
Ragnheiður Björgvinsdóttir - 
Skýrr

Eftir R12…
Gestur Traustason - Skýrr

Next Generation CRM and 
Business Applications in the 
Cloud
Simon Hutson - Microsoft 

Microsoft 
viðskiptalausnir

Creating Composite 
Applications in Sharepoint 
2010
Serge Luca - DevoTeam 

SharePoint 2010 and Office 
2010
Jerry Smith - Microsoft

Einfaldar stjórnendaupplýs-
ingar úr Microsoft Dynamics 
lausnum
Ívar Harðarson - Skýrr

Rafræn viðskipti í Microsoft 
Dynamics NAV
María Leifsdóttir / Styrmir 
Kristjánsson - Skýrr

LS Retail verslunarkerfi
Daði Kárason - LS Retail

Microsoft Dynamics AX 2009 
- Framtíðarsýn
Gunnar Karl Níelsson - 
Microsoft Íslandi 

Hvers vegna skiptir CRM máli 
fyrir leiðtoga og stjórnendur?
Sigurður Ragnarsson - 
Háskólinn á Bifröst 

Microsoft Unified Communi-
cation
Jerry Smith - Microsoft v/UC 

Bland í poka

Þjónustumiðuð vöktun
Kári R. Svavarsson - Skýrr 

Document Management and 
Collaboration
Erling Kvalheim - EMC

Agile Game Development at 
CCP
Aðalsteinn Óttarsson - CCP

Oracle og Sun-yfirtakan: 
Augljós ávinningur 
Carsten Braagaard, 
vélbúnaðarráðgjafi - Oracle

Rafrænir viðskiptaferlar: 
Stöðlun og framtíðarsýn
Georg Birgisson - ráðgjafi

Íslandssagan í tölum
Hjálmar Snær Gíslason - 
DataMarket

<Haustráðstefna>

//10.09.2010
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Lykilræða - James Gosling, faðir Java og fv. þróunarstjóri Sun og Oracle

Lokahóf Haustráðstefnu Skýrr 2010 - Léttar veitingar og tónlistarflutningur

Lykilræða - Timo Elliot, trúboði í viðskiptagreind hjá SAP BusinessObjects

Skráning

Setning - Gestur G. Gestsson, forstjóri Skýrr   

Morgunhressing og ráðstefnu skipt upp

Stærðin skiptir máli
Helga Waage - Mobilitus

Skráning og dagskrá: skyrr.is

Föstudaginn 10. september 2010 verður hin árlega Haustráðstefna Skýrr. 
Þetta er stærsti viðburður ársins í upplýsingatækni: 60 fyrirlestrar á 8 fyrirlestralínum.

Haustið elskar
    upplýsingatækni
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sport@frettabladid.is

– Lifið heil Lægra
verð 
í Lyfju

www.lyfja.is
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Voltaren gel
15% verðlækkun

Gildir út september 2010

 100 g 3.249 kr. Verð nú 2.762 kr.
 50 g 1.998 kr. Verð nú 1.698 kr.

Pepsi-deild kvenna:
Afturelding - Valur 1-8
Telma Þrastardóttir - Björk Gunnarsdóttir 2, 
Kristín Ýr Bjarnadóttir 3, Dagný Brynjarsdóttir,  
Hallbera Guðný Gísladóttir, Katrín Jónsdóttir.
Grindavík - Haukar 2-2
Shaneka Gordon, Sarah McFadden - Sara 
Lyons Jordan, Megan Snell.
Stjarnan - Þór/KA 3-2
Soffía Arnþrúður Gunnarsdóttir, Katie McCoy, 
Inga Birna Friðjónsdóttir - Mateja Zver 2.
KR - Fylkir  1-1
Katrín Ásbjörnsdóttir - Anna Björnsdóttir.
FH - Breiðablik 3-2
Sigrún Ella Einarsdóttir, Sigríður Guðmunds-
dóttir, Liliana Martins - Sara Björk Gunnars-
dóttir, Jóna Kristín Hauksdóttir.

1. DEILD KVENNA - ÚRSLITALEIKUR:
ÍBV - Þróttur 3-1
Hlíf Hauksdóttir, Lerato Kgasago 2 - Ruth 
Þórðar Þórðardóttir.
Markaskorarar frá Fótbolti.net.

STAÐAN Í PEPSI DEILD KVENNA:
Valur   16   12   3   1     71-13       39
Breiðablik  16  10  2  4    34-22       32
Þór/KA  16  10  1  5    48-23       31
Stjarnan  16  8  4  4    36-16      28
Fylkir  16  7  3  6    26-24     24
KR  16  6  5  5    19-23   23
Afturelding  16  5  1  10    14-49   16
Grindavík  16  4  3  9    14-31   15
FH  16  4  1  11    21-52   13
Haukar  16  1  3  12    12-42   6*
*Haukar eru fallnir úr deildinni.

MARKAHÆSTAR:
1.  Kristín Ýr Bjarnadóttir  ( Valur)   18
2.  Björk Gunnarsdóttir  (Valur)   15
3.  Hallbera Guðný Gísladóttir  (Valur)  13
4. Mateja Zver  (Þór/KA)   13
5.  Rakel Hönnudóttir  (Þór/KA) 10
6. Katie McCoy  (Stjarnan) 9

Þýska úrvalsdeildin:
Füchse Berlin - TuS N-Lübbecke  25-22
Alexander Pettersson skoraði þrjú fyrir Füchse 
en Rúnar Kárason ekkert. Þórir Ólafsson var 
markahæstur hjá Lubbecke með sjö mörk.
Melsungen - Hannover Burgdorf 24-27
Ásgeir Örn Hallgrímsson og Vignir Svavarsson 
skoruðu tvö fyrir Hannover og Hannes Jón 
Jónsson eitt.

Meistaradeild Evrópu:
Ademar Leon - Rhein-Neckar Löwen  26-33
Ólafur Stefánsson og Róbert Gunnarsson 
skoruðu báðir tvö mörk fyrir RN-Löwen.

ÚRSLIT

Dagný Brynjarsdóttir hefur átt gott sumar í Valsliðinu. 
Hún hefur verið fastamaður í liðinu í sumar, annað en 
í fyrra, og því er titillinn í ár enn sætari fyrir hana en 
marga aðra leikmenn.

„Það er virkilega gaman að hafa spilað svona mikið 
í sumar, þetta er algjörlega frábært. Við fengum að vita 
úrslitin úr hinum leikjunum þegar við vorum að hita upp 
en það breytti engu, við ætluðum alltaf að klára þennan 
leik,“ segir hin nítján ára gamla Dagný.

„Við settum okkur markmið fyrir tímabilið að vinna tvö-
falt og það tókst. Það er alltaf gaman að ná markmiðum 
sínum. Þetta er kannski enn skemmtilegra fyrir mig en 
stelpurnar sem eru vanar að vinna titla. Ég gæti alveg 
vanist þessu, þetta er frábært,“ segir Dagný kát.  

FÓTBOLTI Valsstúlkur hafa orðið 
Íslandsmeistarar fimm ár í röð.  
Eftir töp Breiðabliks og Þórs/KA 
á laugardaginn þurfti Valur aðeins 
að vinna Aftureldingu til að tryggja 
sér tvöfaldan sigur í ár eftir bik-
armeistaratitilinn fyrir nokkrum 
vikum.

Þær létu ekki bjóða sér tækifær-
ið tvisvar og völtuðu yfir Aftureld-
ingu. Eftir að hafa lent undir eftir 
nokkrar sekúndur skoruðu Vals-
stúlkur hvert markið á fætur öðru 
á móti áttavilltum Mosfellingum. 
Lokatölur 1-8.

Þjálfari liðsins er Freyr Alexand-
ersson sem gat ekki annað en bros-
að eftir tíunda Íslandsmeistaratitil 
Valsstelpna í sögu félagsins.

„Þetta er algjörlega óvæntasti 
titillinn hvað aðdragandann varð-
ar. Ég átti aldrei von á því að FH 
ynni Breiðablik, með fullri virð-
ingu fyrir FH. Þetta kom skemmti-
lega á óvart,“ segir Freyr.

„Eftir að við heyrðum úrslitin 
úr leikjum Breiðabliks og Þórs/KA 
var auðveldara að peppa liðið upp 
í leikinn. Þær fóru inn á með fiðr-
ildi í maganum og skítaglott á vör,“ 
segir Freyr og brosir.

„En við vorum búin að leggja 
leikinn upp og við breyttum engu 
sérstöku. Þrátt fyrir áfall á fyrstu 
mínútu að fá á sig mark gekk upp að 
klára þetta. Stelpurnar eiga þetta 
svo sannarlega skilið. Þær hafa 
unnið eins og skepnur í allt sumar 
og fyrir það. Ég er hrikalega stolt-
ur af þeim,“ segir þjálfarinn.

Valsliðið hefur borið höfuð og 
herðar yfir önnur lið í sumar. Það 
hefur unnið tólf leiki af sextán, gert 
þrjú jafntefli og aðeins 
tapað einum leik. Það 
hefur skorað 71 mark og 
fengið á sig 13 og hefur 
sjö stiga forystu þegar 
tvær umferðir eru eftir. 
Liðið hefur því skorað 
4,44 mörk að meðaltali í 
leik í sumar.

Dóra María Lárus-
dóttir tók undir að þetta 
væri óvæntasti Íslands-
meistaratitill hennar, 
hvað aðdraganda varðar. 
Titillinn er þó ekki mjög 
frábrugðinn öðrum.

„Nei, kannski ekki. 
En þetta er alltaf sætt. 
Við höfum verið að bæta 
okkur frá ári til árs, það 
höfðu ekki margir trú á 
okkur í ár eftir að hafa 
misst menn í fyrra en við sýndum 
hvað við erum góðar.Að vinna tvö-
falt tvö ár í röð, það gerist varla 
sætara,” sagði Dóra María.

Þetta er í annað sinn í röð sem 
Valur verður Íslands- og bikar-
meistari. Alls eru 27 ár síðan það 
afrek var leikið eftir en það gerðu 
Blikastúlkur árin 1982 og 1983.

Titillinn er einnig 100. titill Vals 
í meistaraflokki en félagið verður 
einmitt 100 ára á næsta ári.

„Þetta er annað en í fyrra að því 
leyti að við vörðum titlana báða 
núna. Stelpurnar eru búnar að vera 

í mikilli samkeppni við sig 
sjálfar og ég tel þetta stórt 
afrek. Við höfum unnið 
titilinn fimm ár í röð, við 
erum stórveldi. Við erum 
Rosenborg Íslands,“ segir 
Freyr og hlær.

Freyr hefur stýrt liðinu 
í þrjú ár. Hann þjálfaði 
ásamt Elísabetu Gunnars-
dóttur árið 2008 en hefur 
stýrt liðinu einn tvö síð-
ustu tímabil. Hann er 
aðeins 28 ára gamall.

„Ég er mjög ánægður 
með mitt starf hjá Val. 
Þetta er það besta sem 
gat komið fyrir mig. Ég 
er virkilega ánægður með 
traustið sem Valur sýndi 
mér. Þeir tóku áhættu með 
að ráða ungan þjálfara 

en ég held að flestir séu ánægðir 
með mín störf. Ég er í það minnsta 
hrikalega ánægður og stoltur. 
Þegar ég geng út úr þessu seinna 
meir held ég að ég hafi skilað af 
mér góðu starfi og ég get gengið 
stoltur frá Val,“ segir Freyr sem á 
eitt ár eftir af samningi sínum við 
Val. hjalti@frettabladid.is

100 stórir titlar Vals á 99 árum
Ekki kemur á óvart að Valsstúlkur séu Íslandsmeistarar í fótbolta árið 2010. Fáir bjuggust þó við því að þær 
tryggðu sér sigur um helgina, ekki einu sinni þjálfarinn. Valur hefur orðið tvöfaldur meistari tvö ár í röð. 
Þetta er 100. titill Vals í meistaraflokki en félagið verður einmitt 100 ára á næsta ári.

FÖGNUÐUR Valsstelpur fagna titlinum í Mosfellsbænum á laugardagskvöldið.  FRÉTTABLAÐIÐ/HJALTI ÞÓR

Sex leikmenn hafa orðið Íslandsmeistarar með Val 
öll þessu ár: Andrea Ýr Gústavsdóttir, Dóra María 
Lárusdóttir, Hallbera Guðný Gísladóttir, Katrín Jóns-
dóttir, Pála Marie Einarsdóttir og Rakel Logadóttir. 
Þrjár hafa orðið meistarar í fjögur af fimm skiptum, 
Ásta Árnadóttir (ekki 2009), Guðný Björk Óðins-
dóttir, ekki 2008) og Málfríður Erna Sigurðardóttir 
(ekki 2009).

Íslandsmeistarar Vals: 

Sex meistarar
fimm ár í röð

Valur hefur skorað 71 mark í sumar og fengið á sig þrettán. Liðið skoraði 90 mörk árið 2006 og fékk á sig átta mörk, 
árið 2007 skoraði það 88 mörk og fékk á sig sjö, árið 2008 skoraði það 91 mark og fékk á sig 15 og síðasta sumar 
skoraði það 84 mörk og fékk á sig 17. Valur á tvo leiki eftir og þarf því að skora fjórtán mörk í þeim til að gera betur 
en á síðasta ári.

71

FÓTBOLTI Morten Olsen, landsliðs-
þjálfari Dana, sá leik Íslands og 
Noregs á föstudaginn og hreifst 
af íslenska liðinu. „Þetta er gott 
íslenskt lið. Þeir eru duglegir og 
mjög hreyfanlegir,“ sagði hann.

„Það er að koma upp kynslóð 
ungra leikmanna hjá þeim og 
þeir voru með þrjá eða fimm úr 
U21 árs landsliðinu sínu, sem 
eru mjög góðir teknískir leik-
menn. Þeir voru miklu betri en 
Norðmenn í fyrri hálfleik,“ sagði 
landsliðsþjálfarinn.

„Það er búið að aðvara okkur. 
Allir leikmennirnir sáu leikinn 
líka. Ísland gaf aðeins eftir undir 
lokin en þeir voru heilt yfir betri 
en Norðmennirnir,“ sagði þjálfar-
inn. - hþh

Landsliðsþjálfari Dana: 

Það er búið að 
aðvara okkur

Þær fóru 
inn á með 
fiðrildi í 
maganum 
og skítaglott 
á vör.

Dagný Brynjarsdóttir: 

Ég gæti alveg vanist þessu

HANDBOLTI Valur vann mikilvægan 
sigur á Luventa frá Slóvakíu í for-
keppni EHF-bikarkeppni kvenna á 
Hlíðarenda í gær, 26-21. Valskonur 
leiddu leikinn frá fyrstu mínútu og 
náðu góðri forystu snemma leiks. 
Staðan í hálfleik var 14-7 fyrir 
heimastúlkur.

Valur spilaði góða vörn og fékk 
mörg mörk úr hraðaupphlaupum 
en það var kannski þreyta undir 
lok leiks sem varð til þess að sigur-
inn varð ekki stærri. Luventa skor-
aði fjögur mörk undir lok leiksins 
og lagaði því stöðuna fyrir seinni 

leik liðanna. Valskonur halda því 
út til Slóvakíu með sex marka 
forystu.

Hrafnhildur Skúladóttir var 
atkvæðamest í liði Vals en hún 
skoraði átta mörk og þar af fjög-
ur úr vítaköstum. Ágústa Edda 
Björnsdóttir skoraði sex mörk, Íris 
Ásta Pétursdóttir fimm og Anna 
Úrsúla Guðmundsdóttir var með 
þrjú mörk. Hjá gestunum í Luventa 
var Lucia Topiasova atkvæðamest 
með fimm mörk. Seinni leikur lið-
anna fer fram næsta laugardag 
ytra.  - jjk

Forkeppni EHF-bikarkeppni kvenna í handbolta:

Góður sigur hjá Val



„Ég nota Herbalife-vörurnar innan vallar og utan
til að halda einbeitingu og öðlast nægilega orku. 
Þannig get ég spilað minn besta leik.“

HERBALIFE ER OPINBER NÆRINGARBAKHJARL

LIONEL MESSI

AFREK:

UPPÁHALDS VÖRUR:

 Skynsamleg
       næring

Casa Herbalife á Íslandi er styrkt af                                   Herbalife er skráð á NYSE
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FÓTBOLTI Það virtist vera létt yfir 
íslenska hópnum fyrir leikinn 
gegn Noregi. Þeir grínuðust mikið 
á æfingum og ekkert hefur breyst 
eftir tapið á Laugardalsvelli hvað 
andann varðar.

„Tapið gegn Noregi var gríðar-
lega svekkjandi. Það þýðir þó ekk-
ert að dvelja við þetta, við erum 
búnir að koma okkur yfir tapið. 
Núna er undirbúningur fyrir leik-
inn gegn Dönum hafinn og við horf-
um einbeittir á hann,“ segir Sölvi 
Geir Ottesen sem bar fyrirliða-
bandið í Noregsleiknum.

Hann var að horfa á enn eina 
rómantísku gamanmyndina með 
Ragnari Sigurðssyni þegar Frétta-
blaðið ræddi við hann í gær. „Ragn-
ar er sérstakur maður. Á góðan 
hátt,“ segir Sölvi um vin sinn og 
herbergisfélaga þegar grenjandi 
öskur heyrðust í Ragnari.

Sölvi segir að allt gangi sinn 
vanagang hjá liðinu, aðstæður væru 
góðar og allir væru heilir. „Þetta er 
svipuð rútína, við æfum, fundum og 
étum vel. Það er mikilvægt að hafa 
orku fyrir þetta allt. Svo hvílum við 
okkur inn á milli.“

Hann segir að létt sé yfir mönn-
um. „Það er gríðarlega mikilvægt 
að andinn í hópnum sé góður. Við 
fórum yfir það á fundum þegar við 
hittumst að við þyrftum að þjappa 
okkur saman og gera þetta sem ein 
liðsheild. Það gefur okkur betri 
möguleika á að ná árangri,“ segir 
hann.

Íslenska landsliðið hefur verið 
sakað um áhuga- og stemnings-
leysi en Sölvi þvertekur fyrir það. 
„Í þann tíma sem ég hef verið með 
landsliðinu hef ég aldrei tekið eftir 
því að andinn sé ekki góður. Hann 
var góður áður en er frábær núna,“ 
segir hann.

Liðið æfði tvisvar í gær á Tårnby 

Stadion sem er skammt frá hóteli 
þess. Það æfir á Parken í dag þar 
sem leikurinn fer fram auk þess 
sem það hefur fundað um leik sinn 
og danska liðsins inn á milli.

Í kvöld fer svo fram spurninga-
keppni sem Gunnleifur Gunn-
leifsson markmaður stýrir. „Það 
er komin ný leikmannanefnd sem 
ætlar að sanna sig. Gulli má ekki 
vera með í spurningakeppninni  þar 
sem hann veit allt, hann er góður 
sem spyrill. Það eru yfirleitt þess-
ir eldri sem vinna. Ég býst ekki 
við því að ungu strákarnir viti 
neitt voðalega mikið,“ segir Sölvi 
kíminn.

Sölvi spilar með 

FC Köbenhavn og þekkir því nokk-
uð til danska liðsins, sem og Parken 
þar sem liðið spilar heimaleiki sína. 
„Ég hlakka til að spila á Parken 
með landsliðinu, ég hef ekki gert 
það áður en ég ætti að þekkja gras-
ið ágætlega. Ég fæ þó ekki að vera 
á mínum stað í mínum klefa þar 
sem við verðum í gestaklefanum. 
En hann er fínn líka,“ segir fyrir-
liðinn.

„Danska liðið er mjög sterkt, það 
er betur mannað en norska liðið. 
Þeir hafa sýnt okkur það í gegn-
um árin hvað þeir eru góðir. Ég 
þekki nokkra leikmenn en margir 
eru auðvitað að spila erlendis. En 
við sýndum það á móti Noregi að 
við erum með sterkan hóp líka. Við 
þurfum bara að laða fram það besta 
í okkur,“ segir Sölvi.

Hann segir yngri strákana sem 
hafa komið inn í landsliðið hafa 
fallið vel að hópnum. „Það er mjög 
gaman að fá þá inn. Það verður 

spennandi að sjá hvort þeir haldi 
dampi,“ segir Sölvi eins og sönn-
um fyrirliða sæmir og heldur 
guttunum á jörðinni.

Hann segir að liðið vilji halda 
markmiðum sínum innan liðs-
ins, en að eitt stig sé góður 
árangur á Parken. „Þetta verð-

ur gríðarlega erfiður leikur. 
Auðvitað viljum við koma heim 

með stig af Parken, við erum ekk-
ert sáttir með tap. Þrjú stig væri 
alveg magnað en eitt stig væri 
fínt,“ segir fyrirliðinn Sölvi Geir 
Ottesen. hjalti@frettabladid.is

Þeir ungu vita ekki neitt
Andinn í íslenska landsliðinu virðist vera með besta móti. Þeir eru komnir til 
Danmerkur þar sem það mætir heimamönnum á morgun. Sölvi Geir Ottesen 
fyrirliði segir að andinn sé enn betri en áður.

GLEÐI Marki Heiðars Helgusonar á föstudaginn fagnað. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HANDBOLTI Danska ofurfélagið AG Köbenhavn, 
með þá Snorra Stein Guðjónsson og fyrirlið-
ann Arnór Atlason innanborðs, fór vel af stað 
í dönsku úrvalsdeildinni um helgina. Það lagði 
ríkjandi meistara í AaB 29-25 þar sem Arnór 
skoraði eitt mark en Snorri var á meðal 
bestu manna vallarins. Hann skor-
aði sjö mörk.

Félaginu hefur verið líkt við 
Galactico-stefnu Real Madr-
id, að kaupa alla þá bestu sama 
hvað þeir kosta. Pressan á lið-
inu er mikil en á meðal þeirra 
sem liðið fékk í sumar voru Kas-
per Hvidt, Joachim Boldsen og 
Mikkel Hansen.

Um 6.200 áhorfendur mættu á 
leikinn og Snorri segir að stemning-
in hafi verið eins og í þýsku úrvals-
deildinni. „Það var klikkuð stemn-
ing í höllinni. Það sem Jesper Nielsen 
er að gera með félagið er einsdæmi 
og hann er að ná umgjörðinni í nýjar 
hæðir. Stemningin var bara eins og í 
þýsku úrvalsdeildinni,“ segir Snorri 

en liðið vekur gríðarlega athygli í Kaupmannahöfn 
og víðar.

„Við erum gríðarlega mikið í fjölmiðlum. Við 
Arnór sleppum reyndar mikið við það, fjölmiðl-

arnir vilja tala við dönsku stjörnurnar frekar. En 
við þurfum að vera í fjölmiðlunum, það fylg-

ir þessu og félagið vill fá alla 
athygli sem það getur. Þetta er 
markviss vinna hjá klúbbnum að 

sækja í blöðin.“
Pressan á liðinu er líka mikil, með 

allar stórstjörnurnar og peningana 
sem hafa farið í félagið. „Ég vissi af henni þegar 
ég kom. Það er eðlilegt miðað við hvernig liðið er 
á pappírunum og markmiðin sem félagið gefur 
út. Það var mikilvægt að byrja mótið vel og það 
gekk upp. Við erum með gríðarlega sterkt lið og 
það var gott að vinna einn af okkar helstu keppi-
nautum um titilinn.“ 

Snorri er búinn að koma sér vel fyrir í Kaup-
mannahöfn. „Okkur líður mjög vel hérna. Við 
búum rétt hjá Arnóri og ég er bara rosalega 
ánægður. Kaupmannahöfn er frábær borg og 
mér líður bara hrikalega vel,“ segir landsliðs-
maðurinn Snorri Steinn Guðjónsson.  - hþh

Snorri Steinn Guðjónsson átti frábæran leik fyrir stórliðið AG Köbenhavn:

Stemning eins og í Þýskalandi

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Hólmvað 8B, Norðlingaholti í 
Reykjavík

Réttarheiði 40 í Hveragerði

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR 
Suðurtún 27 í Sveitarfélaginu Álftanesi

Prestastígur 9 í Reykjavík

Simon Kjær, miðvörður Dana og leikmaður 
Wolfsburg í Þýskalandi, segir að Sölvi sé frábær 
leikmaður sem Danir þurfi að varast.

„Þetta verður mjög spennandi leikur. Þeir 
eru með nýtt landslið og marga unga og efni-
lega leikmenn. Þeir eru líka með Sölva Ottesen 
sem við þekkjum úr dönsku úrvalsdeildinni. 
Hann skoraði mark fyrir liðið í síðasta leik, mikil-
vægt mark í Meistaradeildinni, og hann er virkilega 
virkilega góður leikmaður. Ég ber mikla virðingu fyrir 
honum,” segir Kjær. - hþh

Simon Kjær: 

Ber mikla virðingu
fyrir Sölva



SJÓNVARPSTILBOÐ

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

TILBOÐ     149.990

TILBOÐ     199.990 TILBOÐ     249.990TILBOÐ     99.990

TILBOÐ     49.990 TILBOÐ     59.990 TILBOÐ     69.990 TILBOÐ     89.990

Thomson 32HR3234
32” LCD BREIÐTJALD með 1366x768p HD upp lausn, Progressive 
Scan, 25.000:1 skerpu, 5ms svar tíma, staf rænum DVB-T 
móttakara, 3 x HDMI, 2 x Scart, VGA tengi ofl.

Thomson 26HR3022
26” LCD SJÓNVARP með 1366x768p HD upp lausn, 
Progressive Scan, 25.000:1 skerpu, 5ms svar tíma, 
staf rænum DVB-T móttakara, 2 x HDMI, Scart, VGA 
tengi ofl.

Thomson 40FR5234
40” LCD SJÓNVARP með 1920x1080p HD upp lausn, 
Progressive Scan, 50.000:1 skerpu, Progressive Scan, 
HD Ready, 8ms svar tíma, staf rænum DVB-T MPEG-4 
móttakara, 3 x HDMI, 2 x Scart, VGA, USB tengi ofl.

Thomson 46FE9234B
46” LCD HD SJÓNVARP með 1920x1080p HD upp lausn, Progressive 
Scan, 50.000:1 skerpu, Progressive Scan, HD Ready, 8ms svar tíma, 
staf rænum DVB-T MPEG-4 móttakara, PIP og PAT (mynd í mynd /
texti) 3 x HDMI, 2 x Scart, VGA, USB tengi ofl.

Thomson 46FS6646
46” LED EDGE HD SJÓNVARP með 1920x1080p HD upp lausn, 100Hz, 
Progressive Scan, 3.000.000:1 skerpu, Progressive Scan, HD Ready, 
6ms svar tíma, staf rænum DVB-T MPEG-4 móttakara, PIP og PAT (mynd í 
mynd /texti) 5 x HDMI, VGA, Multimedia USB, CI+ tengi ofl.

Thomson 19HS3142
19” LCD HD SJÓNVARP með 1366x768p upp-
lausn, Progressive Scan, 20.000:1 skerpu, 
HD Ready, 5ms svar tíma, staf rænum DVB-T 
móttakara, HDMI, Scart tengi ofl.

Thomson 22HR5234
22” LCD HD SJÓNVARP með 1366x768p upp lausn, 
Progressive Scan, 20.000:1 skerpu, HD Ready, 8ms 
svar tíma, staf rænum DVB-T móttakara, 3 x HDMI, 
Scart, CVBS, VGA tengi ofl.

Thomson 22HR5434
22” LCD HD SJÓNVARP með DVD SPILARA, 1366x768p 
upp lausn, Progres sive Scan, 20.000:1 skerpu, HD 
Ready, 5ms svar tíma, staf  rænum DVB-T MPEG-4 
móttakara, 3 x HDMI, Scart, CVBS, VGA tengi ofl.

DVB-T

SKERPA
25.000:1

3 HDMI

DVB-T

SKERPA
25.000:1

2 HDMI

DVB-T
USB

3 HDMI

50.000:1

DVB-T
USB

3 HDMI

FULL HD

50.000:1

DVB-T
USB

3 HDMI

100Hz

3.000.000:1

LED EDGE HD

DVB-T

SKERPA
20.000:1

HDMI
DVB-T

SKERPA
20.000:1

3 HDMI

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

DVB-T

SKERPA
20.000:1

3 HDMI
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Mastercraft hefur framleitt dekk 
síðan 1909 og byggir því á yfir 
100 ára reynslu.

Mastercraft jeppadekk
– nú á lægra verði
Dekkin frá Mastercraft eru sérhönnuð fyrir stærri bifreiðar og jeppa og veita 
hámarksöryggi og eru á sama tíma einkar hljóðlát. Vertu því öruggari í vetur 
með Mastercraft undir bílnum.

> Noah Wyle
„Ég er gaurinn sem vildi aldrei vera í 
fastri vinnu vegna þess að ég var stöðugt 
með áhyggjur af einhæfninni“.

Noah Wyle sló í gegn í dramaþáttun-
um E.R. sem fjalla um líf starfsfólks 
á bráðamóttöku í Chicago. E.R. er á 
dagskrá Stöð 2 extra kl. 20.10 í kvöld.

16.50 Uppfinningamaðurinn Eggert 
Briem 

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Út í bláinn

18.00 Sammi  (23:52)

18.07 Franklín  (4:13)

18.30 Skúli skelfir  (10:52)

18.40 Friðrik og flughræðslan  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

19.55 Síðustu forvöð – Fingralöng á 
Madagaskar  (3:6) (Last Chance to See) 
Leikarinn góðkunni Stephen Fry ferðast um 
víða veröld og skoðar dýrategundir í útrým-
ingarhættu.

21.00 Óvættir í mannslíki  (2:6) (Being 
Human) Breskur myndaflokkur um þrjár 
ákaflega mannlegar forynjur; varúlf, blóð-
sugu og draug sem búa saman í mann-
heimum. 

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.20 Íslenski boltinn  Í þættinum er 
fjallað um Íslandsmót karla í fótbolta. Um-
sjónarmaður er Hjörtur Hjartarson.

23.05 Leitandinn  (9:22)  (Legend of the 
Seeker) Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.

23.50 Framtíðarleiftur  (18:22) (Flash 
Forward) (e)

00.35 Kastljós  (e)

00.55 Fréttir  (e)

01.05 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Rachael Ray (e)

08.45 Dynasty (27.30) (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

16.45 Dynasty  (28.30) Ein frægasta 
sjónvarpssería allra tíma. 

17.30 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti. 

18.15 Top Chef  (14.17) (e)

19.00 Real Housewives of Orange 
County  (9.15)

19.45 King of Queens  (9.25) (e)

20.10 Kitchen Nightmares  (6.13) Kjaft-
fori kokkurinn Gordon Ramsay heimsækir 
veitingastaði sem enginn vill borða á og 
hefur eina viku til að snúa við blaðinu. Að 
þessu sinni heimsækir hann ítalskan veit-
ingastað á Manhattan Beach í Kaliforníu. 

21.00 Friday Night Lights  (1.13) 
Dramatísk þáttaröð um ungmenni í smábæ 
í Texas þar sem lífið snýst um fótbolta-
lið skólans. Núna hefur Tami tekið við sem 
skólastýra en kemst fljótt að því að það er 
nóg fjármagn til handa liðinu á meðan hún 
þarf að sætta sig við niðurskurð í skóla-
starfinu.

21.50 CSI: New York  (5.23) Bandarísk 
sakamálasería um Mac Taylor og félaga 
hans í rannsóknardeild lögreglunnar í New 
York. Hip-hop dansari er myrtur á hótelher-
bergi sínu skömmu eftir sigur í danskeppni.

22.40 Jay Leno  

23.25 The Cleaner  (12.13) (e)

00.10 In Plain Sight  (11.15) (e)

00.55 Leverage  (7.15) (e)

01.40 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Könnuðurinn 
Dóra, Apaskólinn, Krakkarnir í næsta húsi

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.15 Eldsnöggt með Jóa Fel (1:10) 

10.50 Cold Case (15:22) 

11.45 Falcon Crest II (13:22) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Frasier (8:24) 

13.25 License to Wed 

15.10 ET Weekend 

15.55 Saddle Club 

16.18 Barnatími Stöðvar 2 Apaskólinn, 
Könnuðurinn Dóra

17.08 Bold and the Beautiful

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (18:22) 

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 (18:24) 

19.45 How I Met Your Mother 
(16:22) 

20.10 So You Think You Can Dance 
(22:23) 

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

23.00 Torchwood (10:13) Ævintýralegur 
spennuþáttur í anda Men in Black og X-Files.

23.50 Cougar Town (12:24) Gamanþátt-
ur í anda Sex and the City með Courtney 
Cox úr Friends.

00.15 Gavin and Stacy (7:7) Önnur 
þáttaröðin af þessari bresku gamanþáttaröð 
og sem áður er rómantíkin er allsráðandi. 

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

01.30 Bandidas Hressandi gamanmynd 
með Sölmu Hayek og Penélope Cruz í aðal-
hlutverkum. 

03.00 Lonesome Hill Gráglettin gaman-
mynd í anda Garden State með Casey Af-
fleck í aðalhlutverki. 

04.30 License to Wed 

06.00 The Simpsons (18:22) 

08.00 Thank You for Smoking 

10.00 California Dreaming 

12.00 The Last Mimzy

14.00 Thank You for Smoking 

16.00 California Dreaming 

18.00 The Last Mimzy 

20.00 Made of Honor 

22.00 Doubt 

00.00 The Kite Runner 

02.05 Running Scared 

04.05 Doubt

06.00 The Big White  

20.00 Eldhús meistaranna  Maggi heim-
sækir Soho veisluþjónustu.     
20.30 Golf fyrir alla  10. og 11. braut 
með Fjólu, móður Bjarka klúbbmeistara, og 
Júlíönu.
21.00 Frumkvöðlar  Vinun er einstakt 
umönnunarfyrirtæki. 
21.30 Eldum íslenskt  Matreiðsluþáttur 
með íslenskar búvörur og eldhúsmeistara 
í öndvegi.       
 Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.   

15.30 Deutsche Bank Championship 
Sýnt frá Deutsche Bank Championship mót-
inu í golfi.

18.30 Meistaradeild Evrópu Skyggnst á 
bakvið tjöldin hjá liðunum sem leika í Meist-
aradeild Evrópu. Hitað upp fyrir komandi leiki 
og um leið hinir ýmsu leikir skoðaðir í þaula.

19.00 Deutsche Bank Championship 
Bein útsending frá lokadegi Deutsche Bank 
Championship-mótsins í golfi en mótið er 
hluti af PGA mótaröðinni í golfi en til leiks 
eru mættir flestir af bestu kylfingum heims.

22.00 Players Championship Sýnt frá 
Players Championship mótinu í póker en 
þangað mættu flestir af bestu pókerspilurum 
heims.

22.55 UFC 118 Útsending frá UFC 118 en 
að þessu sinni kepptu nokkrir af bestu bar-
dagamönnum heims.

 

17.45 Premier League Review 2010/11 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og 
krufðir til mergjar.

18.45 Football Legends - Di Stefa-
no Að þessu sinni verður fjallað um Alfredo 
Di Stefano.

19.15 Tottenham - Wigan Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Premier League Review 2010/11 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og 
krufðir til mergjar.

22.00 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá 
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni. 
Öll mörkin, allir leikirnir og öll helstu tilþrifin 
grandskoðuð.

22.30 Chelsea - Stoke / HD Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Friday Night Lights  
  SKJÁREINN

20. Made of Honor   STÖÐ 2 BÍÓ

19.55 Síðustu forvöð  
 SJÓNVARPIÐ

19.45 How I Met Your Mother 
  STÖÐ 2

19.35 The Doctors  
 STÖÐ 2 EXTRA

▼
▼

▼

▼

Raunveruleikaþátturinn Ameríski draumurinn 
hefur farið ágætlega af stað á Stöð 2. Auddi 
og Egill Gilznegger etja þar kappi við Villa 
og Sveppa í hinum ýmsu þrautum og það 
verður að segjast eins og er að þeir fyrr-
nefndu hafa verið öllu skemmtilegri til 
þessa. Þeir skelltu sér í teygjustökk, 
fækkuðu fötum á strippbúllu, kysstu 
homma og tóku dautt dýr eða 
vegabráð, upp í bílinn hjá sér með 

öllum viðbjóðnum sem fylgdi því. 
Villi og Sveppi hafa átt sína spretti 
en ollu vonbrigðum í fyrsta þættin-
um þegar glíma Villa við krókódílinn 
var ekki sýnd. Búið var að byggja upp 
heilmikla spennu en þegar loksins var 

komið að glímunni var hún aldrei sýnd. Vonandi 
eiga þeir félagar eftir að láta ljós sitt skína í 

næstu þáttum.
Í Sjónvarpinu hefur Popppunktur haldið 

fínum dampi í allt sumar. Núna eru 
aðeins tveir þættir eftir. Fyrst verður 
sýndur óhefðbundinn þáttur þar sem 

grínistar etja kappi, eða liðsmenn 
Mið-Íslands og Fóstbræðra með 
borgarstjórann sjálfan í fararbroddi. 
Það hlýtur bara að vera algjörlega 

skothelt sjónvarpsefni. Úrslitaþátturinn á 
milli Lights on the Highway og Skriðjökla 
verður vafalítið fínn á að horfa en grínist-
arnir munu tvímælalaust hafa vinninginn 
hvað skemmtanagildið varðar.

VIÐ TÆKIÐ FREYR BJARNASON FYLGIST MEÐ AMERÍSKA DRAUMNUM OG POPPPUNKTI

Auddi, Gilz og grínistarnir hafa vinninginn
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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
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ostur.is

Rjómaostur er einstaklega mjúkur og auð- 

smyrjanlegur ferskostur. Hann er uppistaðan 

í ostakökum og krydduðu tegundirnar eru 

einkar ljúffengar með brauði og kexi. 

Rjómaostur hentar einnig sérlega vel til að 

bragðbæta súpur og sósur.12.05 After You‘ve Gone  12.35 After You‘ve Gone  
13.05 The Green, Green Grass  13.35 The Green, 
Green Grass  14.05 ‚Allo ‚Allo!  14.35 Fawlty 
Towers  15.05 Dalziel and Pascoe  15.55 The 
Weakest Link  16.40 Monarch of the Glen  17.30 
My Hero  18.00 QI  18.30 Lead Balloon  19.00 
Little Britain  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 Torchwood  23.55 My Hero

12.00 Niklas‘ mad  12.30 Danmark ser grønt  
13.00 DR Update - nyheder og vejr  13.10 Boogie 
Mix  14.00 Hjerteflimmer Classic  14.30 Juniper 
Lee  14.50 Alfred  15.00 Vinden i piletræerne  
15.20 Chiro  15.30 Stor & Lille  15.40 Postmand 
Per  16.00 Aftenshowet  16.30 TV Avisen med 
Sport  17.00 Aftenshowet med Vejret  17.30 Jamie 
Olivers eget køkken  18.00 Leopardens øje  19.00 
TV Avisen  19.25 Horisont  19.50 SportNyt  20.00 
Miss Marple. Mord er let  21.35 OBS  21.40 Kysset 
af spritten  22.10 Naruto Uncut  22.35 Boogie Mix  
23.25 Godnat

12.30 Toppform  13.00 NRK nyheter  13.10 Med 
hjartet på rette staden  14.00 Derrick  15.00 NRK 
nyheter  15.10 Bondeknolen  15.40 Oddasat 
- nyheter på samisk  15.55 Nyheter på tegnspråk  
16.00 Førkveld  16.40 Distriktsnyheter  17.45 Puls  
18.15 Takk for sist  18.55 Distriktsnyheter  19.30 
Program ikke fastsatt  20.30 Med spriten som føl-
gesvenn  21.00 Kveldsnytt  21.15 Krøniken  22.15 
Kalenderpikene - ti år etter  23.10 Pakket og klart  
23.40 Sport Jukeboks

12.05 Anslagstavlan  12.25 Havets son  14.00 
Rapport  14.05 Gomorron Sverige  14.55 Flyttfeber  
15.25 Där ingen skulle tro att någon kunde bo  
15.55 Sportnytt  16.00 Rapport med A-ekonomi  
16.10 Regionala nyheter  16.15 Fråga doktorn  
17.00 Kulturnyheterna  17.15 Regionala nyheter  
17.30 Rapport med A-ekonomi  18.00 Skolfront 
partiledardebatt  19.00 Kvalster  20.00 STCC  
21.00 Dagbok från en motorcykel  23.00 Här är 
ditt liv, Cory

19.35 The Doctors Spjallþættir fram-
leiddir af Opruh Winfrey þar sem fjórir lækn-
ar - sérfræðingar á fjórum ólíkum sviðum - 
veita aðgengilegar og gagnlegar upplýsing-
ar um þau heilsufarsmál sem hvað helst 
brenna á okkur

20.15 E.R. (14:22) 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 

21.50 Monk (11:16) Áttunda þáttaröðin 
um einkaspæjarann og sérvitringinn Adrien 
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 
dauðans alvara.

22.35 Lie to Me (13:22) 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.

23.20 The Tudors (7:8) Þriðja þáttaröðin 
sem segir áhrifamikla og spennandi sögu 
einhvers alræmdasta og nafntogaðasta 
konungs sögunnar, Hinriks áttunda. 

00.15 E.R. (14:22) 

01.00 The Doctors

01.40 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt það 
heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru að 
koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru. 

02.05 Fréttir Stöðvar 2 

02.55 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

    VIÐ MÆLUM MEÐ

Torchwood
Stöð 2 kl. 23.00
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. Liðs-
menn sveitarinnar eru gæddir sérstökum 
hæfileikum sem nýtast þeim vel í baráttu við 
ill öfl sem vilja vinna mannkyninu mein.

STÖÐ 2 KL. 20.10

So You Think You 
Can Dance
Úrslitastundin er runnin 
upp í stærstu danskeppni 
heims. Í kvöld leggja þrír 
keppendur, Robert, Kent og 
Lauren, allt undir til þess að 
heilla áhorfendur í síðasta 
sinn. Fjöldi tónlistamanna 
og dansara kemur fram. 
Hver mun standa uppi sem 
sigurvegari?

06.39 Morgunútvarp hefst
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
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
12.00 Hádegisútvarpið

12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og aug-
lýsingar
13.00 Hringsól
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Húsið
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.20 Auglýsingar
18.21 Spegillinn
18.50 Veðurfregnir

18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Húslestrar á Listahátíð 
2010
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.20 Girni, grúsk og gloríur
23.10 Lostafulli listræninginn
23.45 Vasaleikhúsið heimsækir 
Útvarpsleikhúsið
00.05 Næturtónar

▼
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„Við förum á þriðjudaginn og svo eru tón-
leikarnir sjálfir næstkomandi föstudag,“ 
segir Ólafur Arnalds tónlistarmaður en 
hann er að fara að spila á World Expo-
sýningunni í Sjanghæ. Þjóðardagur Íslands 
á heimssýningunni er einmitt föstudaginn 
11. september og mun Ólafur spila meðal 
annars fyrir forseta Íslands, Ólaf Ragnar 
Grímsson. 

„Þetta verður voðalega gaman og það er 
alltaf gaman að koma til Asíu,“ segir Ólafur 
en hann og hljómsveitin hans hafa ákveðið að 
framlengja ferðalagið um tvær vikur og fara 
í tónleikaferðalag um Kína og spila svo á tón-
listarhátíð í Hollandi á leiðinni heim. 

„Við ákváðum að nýta þetta langa ferðalag 
til að spila á fleiri stöðum í landinu. Ég hef 
áður spilað í Kína og það gekk mjög vel,“ 
segir Ólafur en með honum í för er sex 
manna hljómsveit og eru þau á fullu við undir-

búning þessa dagana. „Við erum að búa til 
nýtt „show“ og í dag er ég til dæmis að læra 
inn á svona tölvustýrða ljósatakka. Mjög 
hressandi,“ segir Ólafur en hann á nokk-
krum vinsældum að fagna í Kína og hefur til 
að mynda selt margar plötur. Spurður hvort 
hann viti ástæðuna fyrir velgenginni svar-
ar Ólafur hlæjandi: „Ætli það sé bara ekki 
vegna þess að þeir eru svo fjölmenn þjóð, nei 
ég veit það ekki en það er gaman.“ 

Hann segir að það sé frábær upplifun að 
spila fyrir kínverska áhorfendur og að hann 
finni strax að það er önnur stemming á tón-
leikum. „Kínverjar bera mikla virðingu fyrir 
tónlistinni og eru einbeittir þegar þeir hlusta 
á tónlistina. Svo einbeittir að þeir þora varla 
að klappa milli laga en bæta það svo upp með 
því að klappa þeim mun meira í lokin,“ segir 
Ólafur en Íslendingar fá næst að berja hann 
augum á Airwaves-hátíðinni í október.   - áp

Spilar á heimssýningunni í Kína

Stuttmyndin Líf og dauði Henry 
Darger er fyrsta íslenska stutt-
myndin sem hefur verið valin á 
hina virtu kvikmyndahátíð á Fen-
eyjum. Þar verður hún sýnd dag-
ana 8. og 9. september en Katrín 
Ólafsdóttir, framleiðandi hennar, 
verður fjarri góðu gamni því henni 
tókst ekki fá styrk til að kynna 
myndina. 

„Það er rosalega leiðinlegt að 
komast ekki út,“ segir Katrín. „Ég 
er búin að fara á milli stofnana alla 
vikuna. Ég veit að landið er ekkert 
sérstaklega vel stætt en það væri 
gott að geta fylgt menningarverk-
efnum eftir út fyrir landsteinana,“ 
segir Katrín, sem kom alls staðar 
að lokuðum dyrum. 

„Við reyndum líka að fá styrk 
til að gera sýningareintök til að 
koma myndinni til Feneyja en 
það var ekki nokkur leið. Það var 
enginn sem vildi eða gat. Kvik-
myndagerðin á Íslandi er svolít-
ið íhaldssöm. Það væri gaman að 
færa hana út fyrir landamærin þar 
sem fólk gæti spurt sig: „Hvað er 

bíó?“ Sérstaklega í dag þar sem öll 
kvikmyndahúsin sýna tiltölulega 
venjulegar amerískar bíómyndir.“ 
Þess má geta að fólk getur styrkt 
verkefnið með því að leggja inn 
frjálst framlag á reikning 11175-
05-763142, kennitala 620210-1100, 
merkt Feneyjar.

Katrín hefur á ferli sínum leik-
stýrt stuttmyndunum Slurpinn & Co 
og Opaque. Hún hefur einnig unnið 
myndbandsverk með listakonunni 
Steinunni Gunnlaugsdóttur. 

Líf og dauði Henry Darger var 
tekin upp hér á landi fyrir tveim-
ur árum í leikstjórn Frakkans 
Bertrand Mandico. Hún fjallar um 
mann sem gengur eftir frostlagðri 
auðn og veltir fyrir sér hversu 
langt hann eigi eftir ólifað. Hann 
fer á fund við bláa konu sem segir 
honum að hann eigi tvo tíma eftir 
ólifaða.

Katrín kynntist leikstjóranum 
Mandico á þróunar- og kynningar-
ráðstefnunni Torino Film Lab, þar 
sem spennandi kvikmyndaverkefni 
eru kynnt. „Við gerðum myndina 

fyrir enga peninga. Það gaf okkur 
frelsi til að gera myndina nákvæm-
lega eins og við vildum hafa hana,“ 
segir hún um Líf og Dauða Henry 
Darger. Harpa Arnardóttir og 
Karl Guðmundsson leika aðalhlut-
verkin og Tómas Lemarquis er 
sögumaður. 

„Við höfum sett okkur það verk-
efni að gera eina stuttmynd á ári 
á Íslandi næstu tuttugu árin. Við 
viljum taka upp á Reykjanesi svo 
framarlega sem álbrjálæðingarnir 
verða ekki búnir að leggja svæðið 
undir sig,“ segir Katrín. „Það verð-
ur mjög áhugavert að sjá breyt-
ingarnar á svæðinu af manna og 
stóriðjuvöldum.” Hver mynd mun 
standa sem sjálfstætt verk en eftir 
að tökum á þeim öllum verður lokið 
verða þær klipptar saman og gerð 
úr þeim ein mynd í fullri lengd.

Líf og dauði Henry Darger verð-
ur sýnd á Alþjóðlegri kvikmynda-
hátíð í Reykjavík, RIFF, sem hefst 
23. september, og þar verður leik-
stjórinn Mandico á meðal gesta.

 freyr@frettabladid.is 

KATRÍN ÓLAFSDÓTTIR:  LEIÐINLEGT AÐ KOMAST EKKI ÚT

Fyrsta íslenska stuttmynd-
in sem keppir í Feneyjum

Besti morgunmaturinn er The 
French Connection og Cappucci-
no á Prikinu í góðra vina hópi á 
sunnudagsmorgnum.

Rúna Sigurðardóttir viðskipta-og list-
fræðinemi. 

Heimildarmyndin Backyard, í 
leikstjórn Árna Sveinssonar, verð-
ur opnunarmynd hins nýja kvik-
myndahúss Bíó Paradís, sem opnar 
í gamla Regnboganum 15. septem-
ber. Myndin var valin besta mynd 
Skjaldborgarhátíðarinnar í ár og 
fjallar hún um ákveðna tónlistar-
senu sem ríkir í Reykjavík í dag. 

Árni segir það mikinn heiður að 
myndin hafi verið valin sem opnun-
armynd bíóhússins og stendur hann 
nú í ströngu við að undirbúa frum-
sýninguna. „Við erum bara í góðum 
fíling að undirbúa okkur. Við erum 
að vonast til að geta endurtekið 
leikinn frá því á Skjaldborg. Þá 

ríkti svakaleg stemning í salnum 
því fólk komst í svo mikið stuð við 
tónlistina sem spiluð er í myndinni. 
Partíið hélt svo áfram eftir mynd-
ina og langt fram á nótt,“ segir 
Árni. 

Inntur eftir því hvort kalla megi 
Backyard íslensku útgáfuna af söng-
myndinni Mamma Mía vegna lát-
anna í salnum segir hann hlæjandi: 
„Já, það mætti segja að þetta sé hin 
íslenska Mamma Mía, fólk syngur 
með og kemst í mikið stuð.“

Upphaflega stóð til að Bíó Paradís 
mundi opna mun fyrr í mánuðin-
um, hefði það gengið eftir hefði sú 
skrítna staða komið upp að enginn 

meðlimur hljómsveitanna sem komu 
fram í Backyard hefði getað verið 
viðstaddir frumsýninguna. „Fyrst 
leit út fyrir að engin af hljómsveit-
unum gætu mætt á sýninguna því 
þær voru allar einhvers staðar úti 
í löndum. En þar sem dagsetning-
in breyttist sýnist mér nú að allir 
nema tveir geti mætt, sem eru góðar 
fréttir,“ segir hann. 

Myndin hefur verið send á nokkr-
ar kvikmyndahátíðir víða um heim 
og að sögn Árna hefur hann þegar 
fengið boð á nokkrar hátíðir. „Við 
erum bara að velta þessu fyrir 
okkur og spá í hvað við viljum gera.“ 
 - sm

Vonast eftir partístemningu

MIKILL HEIÐUR Heimildarmynd Árna 
Sveinssonar, Backyard, verður opnunar-
mynd Bíó Paradísar. Myndin sló í gegn á 
Skjaldborgarhátíðinni í ár.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LÁRÉTT
2. eyja í asíu, 6. hljóm, 8. farfa, 9. 
rúmábreiða, 11. tveir eins, 12. vín-
blanda, 14. menntastofnun, 16. átt, 
17. gat á steðja, 18. kvenkyns hundur, 
20. fyrir hönd, 21. truflun.

LÓÐRÉTT
1. fita, 3. bor, 4. vitsmunamissir, 5. 
sigað, 7. naggrís, 10. kverk, 13. væl, 
15. innyfla, 16. hlóðir, 19. bókstafur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. java, 6. óm, 8. lit, 9. lak, 
11. tt, 12. grogg, 14. skóli, 16. sv, 17. 
löð, 18. tík, 20. pr, 21. ónáð. 

LÓÐRÉTT: 1. tólg, 3. al, 4. vitglöp, 5. 
att, 7. marsvín, 10. kok, 13. gól, 15. 
iðra, 16. stó, 19. ká. 
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UNDIRBÝR ASÍUFÖR
Ólafur Arnalds heldur 
til Kína í vikunni 
ásamt hljómsveit sinni 
en þau ætla meðal 
annars að spila á 
heimssýningunni í 
Sjanghæ.

einn 
barnaís 
eða

Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra 
kosta aðeins 229 krónur á dag.

Tryggðu þér áskrift í dag!

FYRIR 
229 KRÓNUR
FÆRÐ ÞÚ:

frábæra skemmtun í 
heilan sólarhring fyrir 

alla fjölskylduna

RIR

Fatahönnuðirnir Coco og Selma 
Ragnarsdóttir hafa unnið baki 
brotnu í allt sumar við að hanna 
búninga sem Páll Óskar ætlar 
að klæðast á tónleikum sínum 
með Sinfóníu hljómsveit Íslands í 
nóvember. Búningarnir eru fimm 
talsins og verða allir handsaumaðir 
og klæðskerasniðnir á söngvarann. 
Coco, sem er íslenskur ríkisborgari 
en fæddur í Perú, hefur 
saumað mikið á Palla 
í gegnum tíðina, rétt 
eins og Selma. Þetta 
er aftur á móti í fyrsta 
sinn sem Coco hann-
ar búninga á Palla 
alveg frá grunni.

Stemningin var góð í Listasafni 
Reykjavíkur á föstudagskvöld 
þegar haustdagskrá Stöðvar 2 var 
kynnt. Gulldrengir stöðvarinnar, 
þeir Auddi og Sveppi, voru að 
sjálfsögðu staðnum ásamt Agli 
„Gilzenegger“ Einarssyni en saman 
hafa þeir fengið góð viðbrögð við 
þættinum Ameríski draumurinn. 
Hinir nýju gulldrengir stöðvarinnar 
stálu þó senunni í partíinu, eða 
strákarnir í Spaugstofunni sem 
færðu sig á dögunum yfir á Stöð 2 
frá Sjónvarpinu. Þeir léku á als oddi 
í partíinu og virtust una hag sínum 
vel á nýjum slóðum.

Sindri Már Sigfússon og félagar í 
Seabear eru þessa dagana í tónleika-
ferð um Þýskaland til að fylgja eftir 
plötu sinni We Built a Fire. Um miðjan 
október ferðast hljómsveitin síðan 
til Bandaríkjanna. Í tilefni af þeirri 
tónleikaferð geta aðdáendur Seabear 
tekið þátt í samkeppni þar sem keppt 

er um bestu útgáfurnar 
af lögum sveitarinnar. 
Keppnin fer fram í gegn-
um Youtube-síðuna og 
sigurvegarinn fær frítt 
inn á Seabear-tónleika 

og fær einnig að stíga 
upp á svið og flytja 
sigurlagið.  - fb

FRÉTTIR AF FÓLKI

EKKI TIL FENEYJA Katrín Ólafsdóttir fékk ekki styrk til að fylgja eftir stuttmynd sinni á kvikmyndahátíðina í Feneyjum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



Baltasar Kormákur og Sögn ehf kynna
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Biðu með sökkvandi bát
Tökur hafa að undanförnu staðið 
yfir á kvikmyndinni Djúpinu í Garði 
og Reykjanesbæ. Höfnin í Garði var 
notuð til að taka upp sjósundsat-
riði og atriði í fiskibáti þar sem líkt 
var eftir því þegar báturinn var að 
sökkva. Til að binda endahnútinn 
á þau atriði var farið með bátinn 
í Helguvíkurhöfn þar sem honum 
var endanlega sökkt. Síðastnefndu 
tökurnar áttu reyndar að fara fram 

viku fyrr en var frestað á 
síðustu stundu. Djúpið 

fjallar um harmleikinn 
við Heimaey árið 1984 
þegar skipið Hellisey 

sökk með þeim 
afleiðingum að 
fjórir létust. 
Ólafur Darri 
Ólafsson fer 
með aðal-
hlutverkið 
en Baltasar 
Kormákur 

leikstýrir. 

Auglýst eftir umsóknum
Úthlutað verður í sjötta sinn úr 
leikritunarsjóðnum Prologos, sem 
starfar við Þjóðleikhúsið, í október. 
Verið er að taka við umsóknum en 
fresturinn rennur út 13. septemb-
er næstkomandi. Sérstakt fagráð 
sjóðsins, sem skipað er Melkorku 
Teklu Ólafsdóttur, Stefáni Jónssyni 
og Þorvaldi Þorsteinssyni, mun 
mæla með verkefnum við 
Bjarna Ármannsson 
og félaga í stjórn 
sjóðsins, en Bjarni 
stofnaði sjóðinn í 
samvinnu við leik-
húsið. Fjöldi lista-
manna hefur hlotið 
styrk úr sjóðnum, og 
þar af hafa átta verk 
verið sýnd eða 
eru komin á 
verkefnaskrá. 

 - þeb, fb

1 Morðinginn hugfanginn af 
kærustu Hannesar

2 Morðið á Hannesi Þór 
Helgasyni var sérstaklega …

3 Gunnar Rúnar játar

4 Einbeittur ásetningur eða 
framið í ákafri geðshræringu?

5 Fann pabba sinn fyrir tilviljun
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