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Þ etta er svona uppáhaldshornið mitt,“ segir 
Nadia Katrín Banine um eitt hornið í borðstof-
unni hjá sér þar sem hún er með fallegan leður-
stól og skemmtilegan skúlptúr.

„Stóllinn er bara gamall tekkstóll sem ég fann í Góða 

hirðinum og pússaði upp en Bólstrarinn á Langholtsvegi 

setti svo á hann hvítt leður fyrir mig,“ segir Nadia.
Styttan er eftir Höllu Gunnarsdóttur. „Hún sagði mér 

að hugmyndina hefði hún fengið þegar hún var með lít-

inn frænda sinn í sundi og hann var svona að príla upp 

á sundlaugarbakkann. Ég sá þetta fyrst á sýningu hjá 

henni niðri í Gallery Turpentine. Þá var þetta svona 

langur bjálki með fjórum eða fimm strákum á en af 
því að ég á bara stelpur þá bað ég hana um að gera eina 

stelpu fyrir mig og hún gerði það.“

Sérverslun með

Járn & Gler ehf.    -  Skútuvogur 1h. 
Barkarvogsmegin - 104 Reykjavík   S: 58 58 900 

                  www.jarngler.is 

 

Rafdrifnir  
hurðaropnarar  
á verði frá  kr. 195.900.-  m/uppsetningu. 

Þægilegur og hljóðlátur búnaður í allri umgengni.  
Hentar fyrirtækjum, stofnunum, húsfélögum og  þar sem þörf er á góðu aðgengi fyrir fatlaða og aldraða. 

Bað sérstaklega 
um stelpu
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Fasteignasalan Torg er með til sölu vel skipulagt 
250 fermetra einbýlishús á einni hæð á stórri 
eignarlóð á Arnarnesinu ásamt tvöföldum 
bílskúr.

K omið er inn í flísalagða forstofu með skáp. Inn 

af forstofu er flísalögð gestasnyrting og gott 

forstofuherbergi. Eldhúsið er rúmgott með 

eldri innréttingu og góðum borðkrók. Korkur er á 

gólfi og tveir gluggar eru í eldhúsinu og inn af eldhúsi 

er búr. Stofa og borðstofa eru samliggjandi og rúm-

góðar með stórum og gólfsíðum gluggum ð

Rúmgott sjónvarpshol með veglegum arni er sam-

liggjandi stofu.Svefnherbergi eignarinnar eru alls fjögur, tvö 

barnaherbergi og hjónaherbergi með fataherbergi inn 

af eru á svefnherbergisgangi auk forstofuherbergis. 

Baðherbergi eignarinnar er flísalagt í hólf og gólf 

með baðkari, sturtuklefa og innréttingu. Í svefnálmu 

er þvottahús með vaski og innréttingu og úr því er 

gengið út í bakgarð.Bílskúrinn er tvöfaldur með vatni, rafma

hita. Þak, rafmagn, lagnilegir e

Ylströndin í göngufæri

Húsið er á stórri lóð á Arnarnesinu.

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

MIKLABORG - ÖRUGG SALA  -  MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Glæsibær 
Vorum að fá til sölumeðferðar 857,5 fermetra húsnæði á 2. hæð sem hefur 

verið nýtt undir læknastofur. Laust strax. Á 1. hæð eru einnig til sölu 

44,4 fermetra verslunarhúsnæði í verslunarmiðstöðinni og 190,2 fermetra 

verslunar/skrifstofuhúsnæði með mikilli lofthæð.Óskar R. Harðarson, hdl. og lögg. fast 

heimili@heimili.is
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3 SÉRBLÖÐ
í Fréttablaðinu
Allt
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Híbýli og viðhald

veðrið í dag

13. september 2010
214. tölublað 10. árgangur

Öðruvísi nálgun
Margrét Eir hefur stofnað 
nýjan söng- og raddskóla.
tímamót 16

Með bútasaumsbakteríu
Saumaklúbbar Íslenska 
bútasaumsfélagsins snúast 
ekki um kaffi og kökur.
allt 2
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Uppskriftin að mánudags-
fisknum er á gottimatinn.is

FÓLK Unglingakvikmynd þar sem 
Skólahreysti verður miðpunkt-
urinn er nú í vinnslu. Ragnar 
Agnarsson mun leikstýra mynd-
inni en Mar-
grét Örnólfs-
dóttir hefur 
skilað inn 
fyrsta uppkasti 
að handriti. 
Kvikmynd-
in fjallar um 
ungan dreng 
sem lendir 
upp á kant við 
sitt nánasta 
umhverfi og 
er sendur í hálfgerða útlegð út 
á land. Þar kemst hann í kynni 
við hóp sem er sendur í Skóla-
hreysti. „Ég hef aðeins rætt 
við aðstandendur Skólahreysti 
og þeir hafa sagt mér að þetta 
sé ekkert óalgengt, að krakkar 
sem finna sig ekki alveg í hefð-
bundnu skólastarfi blómstri í 
Skólahreysti,“ segir Margrét.   
 - fgg / sjá síðu 30

Unglingamynd í vinnslu:

Kvikmynd um 
Skólahreysti

Tískuvikurnar byrjaðar
Á tískuvikunni í New York 
kom í ljós að magabolir 
eru að komast aftur í tísku. 
fólk 20

SKÚRIR VÍÐA  Í dag verða víðast 
suðvestan 5-10 m/s. Skúrir S- og 
V-til en annars úrkomulítið. Hiti 
7-15 stig.

VEÐUR 4

10

10

10

11

11

SAMGÖNGUR Ljóst er að dýpkun 
Landeyjahafnar mun taka lengri 
tíma en upphaflega var áætlað. 
Bæði er meiri sandur og öskuefni 
úr Eyjafjallajökli utan við mynni 
Landeyjahafnar en búist var við 
auk þess sem ölduhæð hamlar 
dýpkunarvinnu Perlunnar. Herj-
ólfur mun sigla til Þorlákshafn-
ar lengur en búist var við, í það 
minnsta alla næstu viku. 
„Samkvæmt þeim upplýsingum 
sem við höfum frá skipstjóra Perl-
unnar og veðurspá næstu daga 

munu dýpkunarframkvæmdir 
ekki geta hafist af fullum krafti 
fyrr en veðrið skánar en spáin er 
slæm allt fram á föstudag,“ segir 
Ólafur William Hand, upplýsinga-
fulltrúi hjá Eimskip, sem rekur 
Vestmannaeyjaferjuna Herjólf. 
„Ölduhæðin hefur verið vel yfir 
þeim mörkum sem menn telja 
óhætt að vinna í auk þess sem við 
erum að eiga við mun meiri sand 
og ösku en búist var við.“
Ólafur segir að ekki megi gleyma 
því að stutt sé liðið síðan miklar 

náttúruhamfarir gengu yfir þetta 
svæði og ekki við öðru að búast en 
að það spili inn í. „Við finnum til 
með Vestmannaeyingum en aðal-
atriðið er að við siglum til Eyja. 
Eyjafjallajökull truflaði flugsam-
göngur milljóna manna um alla 
Evrópu og við reynum því ekki að 
barma okkur yfir að lenda í nokk-
urra daga vandamálum. Siglinga-
stofa og vegagerðin gera sitt allra 
besta og þegar Perlan getur hafið 
störf að fullu ættu framkvæmdir 
að ganga fljótt fyrir sig.“   - jma

Dýpkun Landeyjahafnar mun taka lengri tíma en áætlað var vegna veðurs:

Aska og sandur í innsiglingu

MARGRÉT 
ÖRNÓLFSDÓTTIR

SVARTUR SJÓR Friðrik Stefánsson og Snorri Jónsson, eigendur Rib-safari í Eyjum, sigldu ásamt Russell David Jackson og fleira fólki 
úr Eyjum að Landeyjahöfn á laugardag. Við blasti svartur sjór og dýpkunarskipið Perlan.    MYND/ÚR EINKASAFNI

DÓMSMÁL Meirihluti virðist vera 
á Alþingi fyrir því að ákæra 
þrjá fyrrverandi ráðherra fyrir 
vanrækslu í embættum sínum í 
aðdraganda bankahrunsins og 
Landsdómur verði kallaður saman 
til að fjalla um mál þeirra.

Þeir þrír sem meirihluti þing-
mannanefndar um skýrslu rann-
sóknarnefndar Alþingis vill að 
verði ákærðir eru Geir H. Haarde, 
fyrrverandi forsætisráðherra, 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrr-
verandi utanríkisráðherra og Árni 
Mathiesen, fyrrverandi fjármála-
ráðherra. 

Minnihluti nefndarinnar gerir 
tillögu um að Björgvin G. Sig-
urðsson, fyrrverandi viðskipta-
ráðherra, verði sömuleiðis dreg-

inn fyrir Landsdóm en ekki sýnist 
meirihluti fyrir þeirri tillögu á 
Alþingi.

Geir H. Haarde segist í yfirlýs-
ingu í gær hafa orðið fyrir von-
brigðum með niðurstöðuna og telja 
hana ranga. 

„Ég stend við þá sannfæringu 
mína að embættisfærsla mín sem 

forsætisráðherra hafi ekki valdið 
bankahruninu og það hafi hvorki 
verið á mínu færi né annarra ráð-
herra að koma í veg fyrir það á 
árinu 2008 eins og málum var 
háttað.“

Í svari til þingmannanefndar-
innar tekur Ingibjörg Sólrún í 
svipaðan streng. 

„Verður heldur ankannalegt 
að telja að ég hafi haft einhverja 
vitneskju eða afl sem þurfti til að 
forða fjámálakerfinu frá falli,“ 
segir fyrrverandi utanríkisráð-
herra.

Árni M. Mathiesen segir í sínu 
svari til þingmannanefndarinnar 
ekki einfalt að henda reiður á því 
í hverju ásakanir um vanrækslu 
sé fólgnar „öðru en því að stjórn-

völdum hafi mistekist ætlunar-
verk sitt.“

Björgvin G. Sigurðsson segir í 
sínu svari til þingmannanefndar 
að enginn geti „sýnt af sér van-
rækslu með athafnaleysi með því 
að bregðast ekki við upplýsing-
um sem fram koma á fundum sem 
hann veit ekki af“. Hann kveðst 
nú ekki ætla að tjá sig frekar um 
málið fyrr en Alþingi hefur lokið 
umfjöllun sinni um það.

Stefanía Óskarsdóttir stjórn-
málafræðingur dregur í efa að 
meirihluti sé fyrir því á Alþingi 
að ákæra ráðherrana. „Þetta getur 
líka algerlega snúist í höndunum á 
Alþingi, ég tala nú ekki um ef fólk-
ið verður allt sýknað,“ segir Stef-
anía.  - gar, - gb / sjá síður 4 til 8

Ráðherrar segjast saklausir
Enginn fjögurra ráðherra sem þingmenn leggja til að verði ákærðir fyrir vanrækslu telur sig verðskulda að 
vera dreginn fyrir Landsdóm. Fyrrverandi forsætisráðherra segir ráðherra ekki hafa getað varnað hruninu.

Ég stend við þá 
sannfæringu mína að 

embættisfærsla mín sem for-
sætisráðherra hafi ekki valdið 
bankahruninu ...

GEIR H. HAARDE 

FYRRVERANDI FORSÆTISRÁÐHERRA

Blikar aftur á toppinn
KR-ingar unnu í Eyjum 
í gær og Blikar nýttu sér 
það og komust á toppinn í 
Pepsi-deildinni.
Íþróttir 24
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Frétt á bls. 70 í Fréttablaðinu á 
laugardag, um að myndir af Ólafi 
heitnum Skúlasyni biskupi hefðu 
verið settar upp í salernum á 
skemmtistað, var smekklaus og til 
þess fallin að valda fjölskyldu látins 
manns sárindum og hugarangri að 
þarflausu. Fréttin og myndin, sem 
birtist með, eru ekki í samræmi við 
þær siðareglur sem ritstjórn Frétta-
blaðsins starfar eftir. Birtingin var 
mistök, sem blaðið harmar og biður 
hlutaðeigandi fyrirgefningar á.

AFSÖKUNARBEIÐNI

SKÓLAMÁL Forsvarsmenn Háskól-
ans í Reykjavík (HR) og Háskól-
ans á Bifröst ræða nú saman um 
möguleika á nánara samstarfi 
milli skólanna og jafnvel sam-
einingu. Þetta staðfesta Magnús 
Árni Magnússon, rektor á Bif-
röst, og Ari Kristinn Jónsson, 
rektor HR, í samtali við Frétta-
blaðið.

Viðræður um sameiningu hóf-
ust í fyrrasumar en þeim lauk 
án niðurstöðu. Nú hafa skólarnir 
tekið upp þráðinn á ný.

„Það er reyndar ekkert komið 
út úr því enn þá, en það má ekki 
tefjast lengi,“ segir Magnús Árni 
sem telur að niðurstöðu verði að 
vænta á næstu vikum.

Ari segir að fyrirhugaður nið-
urskurður á ríkisframlögum til 
háskólanna hafi hvatt menn til að 
ræða saman á ný.

„Við erum að leita leiða til að 
vernda háskólastarfið eins og 
hægt er. Markmiðið er að halda 
sem bestri kennslu og rannsókna-
starfi á landinu. Í okkar samræð-
um við Bifröst erum við að skoða 
hvort aukin samvinna eða jafn-
vel sameining verði okkur til 
framdráttar varðandi kennslu og 
rannsóknir. Þannig að við sjáum 
tækifæri í þessu líka.“

Ekki voru teknir inn nemar í 
staðnám á fyrsta ári í viðskipta-
deild Bifrastar í haust vegna 

dræmrar aðsóknar. Magnús 
Árni segir að margar ástæður 
liggi þar að baki, meðal annars 
ástandið í þjóðfélaginu. Hann 
segir góða aðsókn þó hafa verið í 
fjarnámið, sem gæti að einhverju 
leyti skýrt minni aðsókn í stað-
námið. 

„Lagadeildin er til dæmis að 
koma vel út og félagsvísindadeild 
líka, þannig að þetta er í sjálfu 
sér ekkert stóráfall fyrir okkur,” 
segir Magnús Árni.

Katrín Jakobsdóttir mennta-
málaráðherra hefur verið upp-
lýst um sameiningarhugmyndir 
Bifrastar og HR. 

„Við í ráðuneytinu höfum hvatt 
menn áfram til að skoða alla kosti 
til að ná sem mestum samlegðará-
hrifum. Ég hef persónulega hvatt 
til þess,“ segir Katrín.   
 - þj, -shá

Bifröst og HR ræða 
sameiningu skólanna
Samræður eru hafnar um samvinnu og jafnvel sameiningu Háskólans í Reykja-
vík og Háskólans á Bifröst. Niðurskurður á ríkisframlögum kallar á nánara 
samstarf. Dræm aðsókn slær af fyrsta árs staðnám í viðskiptafræði á Bifröst.

FRÁ BIFRÖST Líkur eru á að Háskólinn í Reykjavík og Háskólinn á Bifröst sameininst.    FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Við erum að leita 
leiða til að vernda há-

skólastarfið eins og hægt er.

ARI KRISTINN JÓNSSON, 
REKTOR HR.

LANDBÚNAÐUR Bandaríska versl-
unarkeðjan Whole Food Market 
setur íslenskt lambakjöt á odd-
inn í markaðsátaki sem hleypt 
verður af stokkunum nú í haust. 
Átakið ber yfirskriftina „Ein-
faldlega bragðbesta lambakjöt í 
heimi“.

Whole Foods Market rekur 
tæplega þrjú hundruð verslanir 
vestanhafs. Íslenska lambakjöt-
ið hefur verið á boðstólum hjá 
verslunarkeðjunni í nokkur ár 
við góðan orðstír. Ekki hefur þó 
sérstaklega verið keyrt á lamba-
kjötið í auglýsingum fyrr en nú 
en stuttmynd um lambakjötið 
verður sýnd í verslunum.

Whole Foods Market er ein 
virtasta matvælakeðja Banda-
ríkjanna og gerir strangar kröf-
ur um dýra- og umhverfisvernd, 
hreinleika og hollustu.   - jma

Íslenska lambið best í heimi:

Auglýsingaher-
ferð vestanhafs

ÁTAK Í NÆRRI 300 VERSLUNUM Stutt-
mynd um íslenska lambakjötið verður 
sýnd í verslunum Whole Foods Market. 

LÖGREGLUMÁL Karlmaður, sem 
grunaður er um að hafa sýnt 
börnum ósæmilega kynferðis-
lega hegðun í Laugarneshverfi 
í Reykjavík á föstudag, er enn 
ófundinn. 

Málið er í fullri vinnslu, sam-
kvæmt upplýsingum sem feng-
ust hjá varðstjóra. Ekki er vitað 
hver maðurinn er en börnin sem 
eru á grunnskólaaldri telja að 
hann sé milli fimmtugs og sjö-
tugs. Maðurinn þuklaði á einu 
þeirra og sýndi öðrum börnum 
kynferðislega hegðun.

Lögreglumenn fóru um Laug-
ardalinn á föstudaginn á að 
minnsta kosti fjórum lögreglu-
bílum í leit að manninum. Þeir 
leituðu meðal annars við Lauga-
lækjarskóla og Engjaveg þar 
sem íþróttafélögin Þróttur og 
Ármann hafa aðsetur.

Karlmaður þuklaði á börnum:

Lögregla leitar 
meints níðings

Anna, munu áhorfendur þurfa 
að setja sig í sérstakar stell-
ingar?

„Þeir þurfa bara að koma sér þægi-
lega fyrir og njóta þess að horfa á 
nýjustu höstltækni og vísindi.“

Anna Svava Knútsdóttir leikkona skrifar 
handrit að sjónvarpsþáttum er byggja 
á bókinni Makalaus, þar á meðal eru 
nokkrar kynlífssenur og segist hún vera 
orðin sérfróð um stellingar.

LEIT Gangnamaður sem björgun-
arsveitir úr Skagafirði og Húna-
vatnssýslu leituðu í allan gær-
dag fannst um klukkan tíu í gær, 
heill á húfi. 

Maðurinn var við leitir við 
Hrossafell þegar hann fór á eftir 
hesti sem hann hafði misst frá 
sér. Samband náðist við hann 
klukkan níu um morguninn, 
hafði maðurinn þá náð hesti 
sínum og ætlaði hann að hitta 
félaga sína í Kambadal. 

Ekkert spurðist síðan til 
mannsins fyrr en um kvöldið. 
Hann hafði gengið um 20 kíló-
metra niður að bænum Ketu á 
Skaga. 

Yfir fimmtíu björgunar-
sveitarmenn, þyrla og 
víðavangsleitarhundar tóku þátt 
í leitinni en veður til leitar var 
ekki gott. - jma

Manns leitað á Norðurlandi:

Gangnamaður 
fannst óhultur

DANMÖRK Höfuðstöðvar Jyllands-Posten í Árósum 
voru líklega ekki skotmark sprengjumannsins sem 
handtekinn var í Kaupmannahöfn á föstudag eftir 
að sprengja sprakk á hóteli í Norðurbrú. Þetta segir 
lögreglan í Kaupmannahöfn en Ekstra-Bladet full-
yrti að svo væri á föstudag. Lögreglan útilokar það 
þó ekki alveg en segir herta öryggisgæslu við Jyll-
ands-Posten stafa af því að dagblaðið hafi almennt 
verið talið hugsanlegt skotmark hryðjuverkamanna 
síðustu árin. 

Skopmyndir sem Jyllands-Posten birti af 
Múhameð spámanni árið 2005 ollu mikilli úlfúð 
meðal múslima og í Bandaríkjunum voru menn 
handteknir fyrr á þessu ári, grunaðir um að undir-
búa árás á blaðið.

Lögreglan hefur gert myndir af sprengjumannin-
um opinberar en henni hefur ekki enn tekist að hafa 
uppi á réttu nafni mannsins. Hins vegar er nú ljóst 
að maðurinn hafði í fórum sínum að minnsta kosti 
þrenn fölsuð skilríki frá þremur Evrópulöndum. 
Með myndbirtingunni er vonast til að almenningur 
geti hjálpað til við að kortleggja ferðir mannsins, 
sem er 40 ára gamall og vitað er að dvaldi á Hótel 

Jörgensen frá 7. september þar til á föstudag. Einn-
ig hefur lögreglan gert opinberan lista yfir fatnað 
sem fannst í ferðatösku mannsins svo að hótelstarfs-
fólk og almenningur geti betur áttað sig á hvort um 
umdræddan mann sé að ræða.  - jma 

Lögreglan segir ólíklegt að Jyllands-Posten hafi verið skipulagt skotmark: 

Myndir birtar af árásarmanni

ÞRENN PERSÓNUSKILRÍKI Ekki hefur tekist að finna rétt nafn 
sprengjumannsins sem notaði að minnsta kosti þrjú fölsk 
nöfn.

VIÐSKIPTI Lárus Welding tók sem 
forstjóri Glitnis gjarnan ákvarðan-
ir með hagsmuni stærstu hluthafa 
bankans í huga, frekar en almennra 
hluthafa. Þannig var honum mjög 
áfram um að veita félögum á 
borð við Baug, FL Group og Fons 
óeðlilega há og mörg lán, vegna 
óþægilega náinna tengsla hans 
við stjórnendur þeirra, Jón Ásgeir 
Jóhannesson, Hannes Smárason, 
Jón Sigurðsson og fleiri.

Þetta er meðal þess sem fram 
kemur í eiðsvörnum vitnis-
burði Alexanders K. Guð-
mundssonar, fyrrver-

andi fjármálastjóra bankans, í 
máli slitastjórnar Glitnis gegn 
svokallaðri sjömenningaklíku 
Jóns Ásgeirs í New York. Alex-

ander er eitt af lykilvitnum slita-
stjórnarinnar í málinu, líkt og 
Bjarni Ármannsson, fyrrverandi 
forstjóri bankans. Alexander hefur 
samið við slitastjórnina um fulla 
samvinnu, gegn loforði um að slita-
stjórnin muni ekki sækja mál gegn 
honum persónulega vegna nokkurs 
hlutar.

Alexander og Bjarni hafa báðir 
lofað að mæta fyrir dóminn í New 
York til skýrslugjafar.  - sh

Fyrrverandi fjármálastjóri Glitnis hefur samið um að segja frá öllu gegn því að verða ekki dreginn fyrir dóm:

Lárus var of tengdur klíku Jóns Ásgeirs

LYKILVITNI  Alexander K. Guðmunds-
son og Bjarni Ármannsson ætla að 

starfa með slitastjórn Glitnis.

Þiggur ekki laun 
frá 365 lengur

Jón Ásgeir Jóhannes afsalaði sér 
760 þúsund króna mánaðarleg-
um launum fyrir fjölmiðlaráðgjöf 
frá fyrirtækinu 365, sem er í 
eigu eiginkonu hans, eftir að 
alheimsfrysting á eigum hans 
var samþykkt í Bretlandi í sumar. 
Laununum var ætlað að standa 
straum af kostnaði við uppihald 
hans hérlendis, sem er nú greidd-
ur af eiginkonunni.

SPURNING DAGSINS

Mikið úrval af frábærum tilboðum - líttu við

697 kr/kg
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SKÝRSLA ÞINGMANNANEFNDAR: Niðurstöður um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

Meirihluti níu manna þingmanna-
nefndar telur að þrír ráðherrar í 
ríkisstjórn Geirs H. Haarde hafi 
sýnt af sér vanrækslu í starfi síð-
ustu mánuðina fyrir hrun bank-
anna í október.

Fulltrúar Samfylkingar, Vinstri 
grænna, Framsóknarflokks og 
Hreyfingarinnar telja að Geir H. 
Haarde forsætisráðherra, Ingi-
björg Sólrún Gísladóttir utan-
ríkisráðherra og Árni Mathiesen 
fjármálaráðherra séu sek um van-
rækslu. Þau beri að ákæra sam-
kvæmt því og draga fyrir Lands-
dóm. Líklegt sé að þau verði 
sakfelld þar. Að auki vilja þrír 
síðastnefndu flokkarnir ákæra 
Björgvin G. Sigurðsson, fyrrver-
andi viðskiptaráðherra.

Um ákæruatriðin segir meðal 
annars í þingsályktunartillögu 
Vinstri grænna, Framsóknar-
flokks og Hreyfingarinnar að 
ráðherrarnir fyrrverandi séu 
kærðir fyrir að hafa sýnt af sér 
alvarlega vanrækslu á starfsskyld-

um sínum andspænis stórfelldri 
hættu sem vofað hafi yfir íslensk-
um fjármálastofnunum og ríkis-
sjóði. Sérstaklega er nefnt sinnu-
leysi gagnvart því að tryggja að 
Icesave-reikningum Landsbank-
ans yrði komið yfir í dótturfélag 
ytra.

Andstætt rannsóknarnefnd 
Alþingis telur meirihluti þing-
mannanefndarinnar að Ingbjörg 
Sólrún Gísladóttir hafi gerst sek 
um vanrækslu í starfi sem utan-
ríkisráðherra. Í áðurnefndri 
þingsályktunartillögu segir að 

Ingibjörg Sólrún hafi vorið 2008 
haft „allar forsendur til að gera 
sér grein fyrir mikilvægi þess að 
aðhafast“ og hún hafi brotið gegn 
stjórnarskránni með því að beita 
sér ekki fyrir því „að fyrirsjáan-
leg hætta fyrir heill íslenska ríkis-
ins, sem sífellt óx, skuli ekki hafa 
verið rædd á ráðherrafundi“.

Tveir fulltrúar Samfylkingar-
innar, flokkssystkin viðskipta-
ráðherrans fyrrverandi, segja að 
varðandi Björgvin verði að taka 
„tillit til þeirrar verkstjórnar og 
raunverulegrar verkaskiptingar 
sem var viðhöfð innan ríkisstjórn-
arinnar“ og „þeirra takmörkuðu 
upplýsinga“ sem fyrrverandi við-
skiptaráðherra hafi búið yfir. Ekki 
sé hægt að fullyrða að athafnir eða 
athafnaleysi Björgvins falli undir 
vanrækslu í skilningi laganna.

Tveir fulltrúar Sjálfstæðis-
flokks í þingmannanefndinni vilja 
engan ákæra fyrir brot á lögum 
um ráðherraábyrgð.   
 gar@frettabladid.is

Ráðherrar úr hruninu 
komi fyrir Landsdóm
Fulltrúar fjögurra flokka í þingmannanefnd vilja þrjá ráðherra ríkisstjórnar 
Geirs H. Haarde fyrir landsdóm vegna vanrækslu í starfi fyrir hrunið. Þrír flokk-
anna vilja bæta fjórða ráðherranum við. Sjálfstæðismenn vilja engar ákærur.

BJÖRGVIN G. 
SIGURÐSSON

ÁRNI MATHIESEN

INGIBJÖRG SÓLRÚN GÍSLADÓTTIRNS OG GEIR H. HAARDE Oddvitar ríkisstjórnarinnar sem fór með völd í aðdraganda bankahruns-
ins eru sekir um vanrækslu að sögn meirihluta þingmannanefndar sem telur líklegt að ráðherrarnir fyrrverandi verði sakfelldir í 
Landsdómi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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KÓLNANDI VEÐUR   
Það eru horfur á 
allhvassri norðan-
átt á landinu á 
morgun með 
talsverðri rigninu 
norðanlands en 
sunnan heiða verð-
ur þurrt og bjart 
með köfl um. Hitinn 
lækkar heldur er 
líður á vikuna.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

Þingsályktun VG, Framsóknar og Hreyfingarinnar:

Fjórir verði ákærðir
Kæruatriði
Geir H. Haarde, fyrrverandi for-
sætisráðherra, fyrir brot framin 
á tímabilinu frá febrúar 2008 og 
fram í októberbyrjun sama ár, af 
ásetningi eða stórkostlegu hirðu-
leysi.

A. Fyrir að 
hafa sýnt af 
sér alvarlega 
vanrækslu á 
starfsskyldum 
sínum sem for-
sætisráðherra 
andspænis stór-
felldri hættu sem 
vofði yfir íslensk-
um fjármálastofn-
unum og ríkis-
sjóði, hættu sem 
honum var eða 
mátti vera kunn-
ugt um og hefði 
getað brugðist 
við með því 
að beita sér 
fyrir aðgerð-
um, löggjöf, 
útgáfu almennra 
stjórnvaldsfyrirmæla eða 
töku stjórnvaldsákvarðana á 
grundvelli gildandi laga í því skyni 
að afstýra fyrirsjáanlegri hættu 
fyrir heill ríkisins.

B. Fyrir að hafa látið undir höfuð 
leggjast að hafa frumkvæði að því, 
annaðhvort með eigin aðgerðum 
eða tillögum um þær til annarra 
ráðherra, að innan stjórnkerfisins 
væri unnin heildstæð og fagleg 
greining á fjárhagslegri áhættu 
sem ríkið stóð frammi fyrir vegna 
hættu á fjármálaáfalli.

C. Fyrir að hafa vanrækt að hafa 
frumkvæði að virkum aðgerðum 
af hálfu ríkisvaldsins til að draga 
úr stærð íslenska bankakerfisins 
með því til að mynda að stuðla að 
því að bankarnir minnkuðu efna-
hagsreikning sinn eða einhverjir 
þeirra flyttu höfuðstöðvar sínar 
úr landi.

Fyrir að hafa ekki fylgt því 
eftir og fullvissað sig um að unnið 
væri með virkum hætti að flutn-
ingi Icesave-reikninga Landsbank-
ans í Bretlandi yfir í dótturfélag 
og síðan leitað leiða til að stuðla 
að framgangi þessa með virkri 
aðkomu ríkisvaldsins.

D. Fyrir að hafa vanrækt að 
gæta þess að störf og áherslur 
samráðshóps stjórnvalda um fjár-
málastöðugleika og viðbúnað, sem 
stofnað var til á árinu 2006, væru 
markvissar og skiluðu tilætluðum 

árangri.

E. Fyrir að hafa á framan-
greindu tímabili látið farast fyrir 
að fram- kvæma það sem fyr-

irskipað er í 17. gr. 
stjórnarskrár lýðveld-
isins um skyldu til 
að halda ráðherra-
fundi um mikilvæg 
stjórnarmálefni. Á 
þessu tímabili var 
lítið fjallað á ráð-
herrafundum um 
hinn yfirvofandi 
háska, ekki var 
fjallað form-
lega um hann 

á ráðherrafund-
um og ekkert 
skráð um þau 

efni á fund-
unum. Var þó 
sérstök ástæða 

til þess, einkum 
eftir fund hans, 

Ingibjargar Sól-
rúnar Gísladóttur, 

Árna M. Mathie-
sen og formanns 

stjórnar Seðlabank-
ans 7. febrúar 2008, 

eftir fund hans og Ingi-
bjargar Sólrúnar Gísladóttur með 
bankastjórn Seðlabankans 1. apríl 
2008 og í kjölfar yfirlýsingar til 
sænsku, dönsku og norsku seðla-
bankanna sem undirrituð var 15. 
maí 2008. Forsætisráðherra átti 
ekki frumkvæði að formlegum 
ráðherrafundi um ástandið né 
heldur gaf hann ríkisstjórninni 
sérstaka skýrslu um vanda bank-
anna eða hugsanleg áhrif hans á 
íslenska ríkið.

Samkvæmt þingsályktunartil-
lögu VG, Framsóknarflokks og 
Hreyfingarinnar á að ákæra þau 
Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, 
fyrrverandi utanríkisráðhera, 
Árna Mathiesen, fyrrverandi fjár-
málaráðherra og Björgvin G. Sig-
urðsson, fyrrverandi viðskiptaráð-
herra í meginatriðum fyrir sömu 
atriði og fyrrverandi forsætisráð-
herra, þó ekki lið D hér að ofan.

Þingsályktun 
Samfylkingar

Efnisatriði þingsályktunartillögu 
Samfylkingar eru í samræmi við 
ofangreinda tillögu að því und-
anskildu að ekki er gerð tillaga 
um ákæru á hendur Björgvini G. 
Sigurðssyni.

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 

®

• Hólagarði 
• Spöng  
• Hagkaup Skeifunni 
• Hagkaup Akureyri
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Fjárfestingarstefna 
Framtakssjóðs Íslands

Hvernig eiga lífeyrissjóðirnir að koma 
að uppbyggingu atvinnulífsins?

SVÞ boðar til opins morgunverðarfundar fi mmtudaginn 
16. september kl. 8:30 í Gullteig B, Grand Hóteli Reykjavík.

Frummælendur verða:
• Finnbogi Jónsson, framkvæmdastjóri Framtakssjóðs Íslands
• Matthías Imsland, forstjóri Iceland Express
• Hallbjörn Karlsson, fjárfestir

Að loknum framsögum verður opið fyrir fyrirspurnir 
og umræður.

Fundarstjóri: Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri SVÞ.

Þátttökugjald kr. 2.000, morgunverður innifalinn.

Skráning: svth@svth.is eða í síma 511 3000. 

Komdu í heimsókn
og gerðu góð kaup.
Skoðaðu tilboðin á

heimasíðu okkar, 

í september

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is
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Geir H. Haarde, fyrrverandi for-
sætisráðherra, telur að niðurstaða 
meirihluta þingmannanefndarinn-
ar um ákærur á hendur fyrrver-
andi ráðherrum sé röng. Þetta 
segir hann í yfirlýsingu sem send 
var fjölmiðlum í gær.

Hann lýsir vonbrigðum 
með niðurstöðuna og að 
það sé áfall fyrir sig að 
nafn hans sé nefnt í sömu 
andrá og Landsdómur. 
Það hefði hann aldrei 
getað ímyndað sér að 
myndi gerast. Verði hann 
ákærður 
verði það 
þungbær 
reynsla 
en hann 
óttist það 
þó ekki 
enda 

telur hann sig vera með hrein-
an skjöld.

Geir segist standa við þá 
sannfæringu sína að embætt-

isfærsla hans sem for-
sætisráðherra hafi 

ekki valdið banka-
hruninu og það 
hafi hvorki verið 
á færi hans né 
annarra ráð -
herra að koma í 

veg fyrir það á árinu 2008. „Held-
ur ekki þeirra tveggja áhrifamiklu 
ráðherra, sem sátu í minni ríkis-
stjórn, og sitja í æðstu valdastól-
um í núverandi ríkisstjórn, en hafa 
af einhverjum ástæðum verið und-
anþegnir umfjöllun þingmanna-
nefndarinnar,“ segir Geir. Þar 
vísar hann til Jóhönnu Sigurðar-
dóttur og Össurar Skarphéðins-
sonar.

Geir segir að það verði mikill 
áfellisdómur yfir störfum þing-
mannanefndarinnar ef sakborn-
ingar verði dregnir fyrir dóm og 
síðan sýknaðir. „Ábyrgð þing-
manna er mikil þegar kemur að 
því að beita ákæruvaldi í fyrsta 
sinn í sögunni, eins og nú hefur 
verið lagt til. 

Hann segist ekki munu tjá sig 
meira fyrr en í dómsal ef til þess 
kemur.  - sh

Áfall að sjá nafn sitt nefnt í sömu andrá og Landsdómur, segir Geir H. Haarde:

Geir segir niðurstöðuna ranga

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrr-
verandi utanríkisráðherra, segist 
í svari sínu til þingmannanefnd-
arinnar hafa haldið viðskiptaráð-
herra upplýstum um það sem máli 
skipti í aðdraganda hrunsins. Sjálf 
hafi hún hins vegar verið leynd 
upplýsingum.

Ingibjörg segist ekki gera nein-
ar athugasemdir við niðurstöð-
ur skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis, sem gefi rétta og raun-
sanna mynd af aðdraganda hruns-
ins. Hún gleðst yfir því að nefndin 
telji hana ekki hafa gerst seka um 
vanrækslu. Þó hafi hún aðra sýn 
en nefndarmenn á tiltekin atriði.

Hún fullyrðir að þau Geir 
Haarde hafi lagt áherslu á að 

starfa í samræmi við þau 
valdmörk og verkskipt-
ingu sem kveðið er á 
um í lögum. Það hafi 
verið á ábyrgð for-
sætisráðherra að við-
skiptaráðherra skyldi 
ekki vera boðaður á til-
tekna fundi, en hún hafi 
þó haldið honum upplýst-
um eins og hún gat.

Þá hafi henni 
orðið það ljóst við 
lestur rannsókn-
arskýrslunn-
ar að ýmsum 
mikilvægum 
upplýsingum 
um stöðu fjár-

málakerfisins hafi verið hald-
ið frá henni.

Komið hafi í ljós að 
fjármálakerfið var ekki 
aðeins ósjálfbært heldur 
hafi eigendur og stjórn-
endur bankanna brotið 

alvarlega af sér og það hafi 
farið fram hjá öllum. „Þegar 
mál eru skoðuð í því ljósi 

verður heldur ankanna-
legt að telja að ég hafi 

haft einhverja þá 
vitneskju eða afl 
sem þurfti til að 
forða fjármála-
kerfi nu frá 
falli.“  
 - sh

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir segist sjálf hafa verið leynd upplýsingum:

Hélt Björgvini upplýstum

Björgvin G. Sigurðsson, fyrr-
verandi viðskiptaráðherra, 
hafnar því alfarið að 
hafa gerst sekur um 
vanrækslu í starfi 
sínu. Hann seg-
ist þó taka slík-
ar ásakanir mjög 
alvarlega og eigi 
erfitt með að lifa 
með þeim.

Þetta kemur fram 
í svörum Björg-
vins við fyr-
irspurn-
um 
þing-
manna-
nefndar-
innar. 
Hann 

hyggst ekki tjá sig frekar um 
málið fyrr en Alþingi hefur lokið 
afgreiðslu málsins.

„Mér voru áreiðanlega mis-
lagðar hendur í ýmsu,“ 

segir Björgvin í svari 
sínu. „Enginn er full-
kominn og það gildir 
ekki síður um mig 
en aðra. En í erf-
iðri stöðu lagði ég 
fram eins og ég gat 
best.“

Hins vegar segir hann að svo 
virðist sem honum hafi beinlínis 
verið haldið utan við formlega ráð-
herrafundi þar sem fjallað var um 
efnahagsmálefni. Það stafi hugs-
anlega af vinnuhefð í samsteypu-
stjórnum. „Hitt er deginum ljós-
ara að þetta vinnulag, sem hvergi 
er skráð formlega í stjórnskipan 
landsins, hefur sett á herðar mér 
ábyrgð vegna atburðarásar sem 
ég var þó samhliða sviptur rétti 
til að taka þátt í,“ segir Björgvin.

„Það hlýtur að vera óumdeilt að 
enginn getur tekið afstöðu til upp-
lýsinga sem hann hefur ekki undir 
höndum. Og enginn getur sýnt af 
sér vanrækslu með athafnaleysi 
með því að bregðast ekki við upp-
lýsingum sem fram koma á fund-
um sem hann veit ekki af.“  - sh

Björgvin G. Sigurðsson hafnar vanrækslu en segist þó ekki fullkominn:

Haldið utan við atburðarásina

„Það er ekki alveg einfalt að henda reið-
ur á því í hverju ásakanir um vanrækslu 
eru fólgnar öðru en því að stjórnvöldum 
mistókst ætlunarverk sitt,“ segir Árni 
M. Mathiesen, fyrrverandi fjármálaráð-
herra, í svari sínu til þingmannanefnd-
arinnar.

Árni gagnrýnir rannsóknarnefnd 
Alþingis fyrir að hafa dregið ályktan-
ir um þátt stjórnvalda í hruninu út frá 
upplýsingum sem nefndin aflaði sér 
eftir hrun, en hefðu aldrei verið á vitorði 
þeirra sem sakaðir eru um vanrækslu 
þegar mikilvægar ákvarðanir voru 

teknar á sínum tíma. Vegna 
þessa sé grundvöllur sumra 
ályktana nefndarinnar brostinn.

Árni fer jafnframt yfir vald-
svið fjármálaráðherra og telur að 
flest það sem hann er gagnrýndur 
fyrir að hafa ekki gert hafi verið 
utan þess valdsviðs.

Þeir gallar á skýrslunni 
„leiði til þess að ásakanir um 
vanrækslu séu á svo veikum 
grunni byggðar að þær fái 
ekki staðist“.  
 - sh

Árni M. Mathiesen segir stjórnvöldum bara hafa mistekist ætlunarverk sitt:

Ásakanir um vanrækslu 
fá ekki staðist

Mér voru áreiðanlega 
mislagðar hendur í 

ýmsu.

BJÖRGVIN G. SIGURÐSSON 
FYRRVERANDI VIÐSKIPTARÁÐHERRA

Ábyrgð þingmanna 
er mikil þegar kemur 

að því að beita ákæruvaldi í 
fyrsta sinn í sögunni.

GEIR H. HAARDE
FYRRVERANDI FORSÆTISRÁÐHERRA

„Framkvæmdin á að 
vera nokkuð augljós af 
löggjöfinni, fari svo að 
þingið ákveði að kalla 
saman Landsdóm,“ 
segir Ásmundur Helga-
son héraðsdómari, sem 
áður starfaði sem lög-
fræðingur á Alþingi. 
„Þingið þarf að kjósa 
sérstakan sakóknara, 
sem mun reka málið 
áfram. Þingið kýs líka 
nefnd þingmanna sem 
verður saksóknara til stuðnings. 
Þegar Landsdómur kemur síðan 
saman verður málið rekið með 
svipuðum hætti og hvert annað 
dómsmál.“

Samkvæmt lögum um Lands-
dóm kemur það í hlut saksókn-
arans að útbúa ákæruskjal, sem 
byggt verður á ályktun þingsins. 

„Ákærður verður aðeins dæmd-
ur fyrir þær sakir, sem tilgreindar 

eru í ályktun Alþingis,“ 
segir í lögunum. „Hins 
vegar er dómurinn ekki 
bundinn við refsikröfur 
saksóknara.“

Nokkur umræða 
hefur orðið um það að 
hin ákærðu hafi ekki 
notið réttarstöðu sak-
bornings áður en ákæra 
er lögð fram. Ásmund-
ur segir lögin um 
Landsdóm hins vegar 
ekki gera neina kröfu 

um það.
„Það fer af stað sjálfstæð rann-

sókn fyrir Landsdómi þar sem 
leiða á í ljós hvort þau sem eru 
ákærð eru sek. Það hefði vel 
verið hægt að ímynda sér þessa 
atburðarás þannig að einhver 
þingmaður hafi lagt fram þings-
ályktunartillögu um að fara af 
stað með ákæru án þess að nokk-
ur rannsókn hafi farið fram.“ - gb

Héraðsdómari segir framhaldið liggja ljóst fyrir:

Dómurinn ekki bundinn 
við refsikröfur saksóknara 

ÁSMUNDUR HELGASON

SKÝRSLA ÞINGMANNANEFNDAR: Niðurstöður um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis



HAGKVÆMT OG GOTT

Kexsmiðjan, kanilsnúðar, 320 g

399kr.
pk.

Rinaldi pastasósa, 2 teg. 

299 kr.
stk.

Krónubrauð, stórt og gróft

179 kr.
pk.

FYRIR HEIMILIÐ

Kjúklingasnitsel í raspi

kr.
kg898

Ódýrt kjötfars

398kr.
kg

Ódýrt!

Jamie Oliver penne, 
500 g

195 kr.
pk.

Jamie Oliver spaghetti, 
500 g

188kr.
pk.

Heimilisjógúrt, jarðarberja, karamellu 
og ferskju, 1 l

189kr.
stk.

v

1
lítri

Ódýrt!

Fiskibollur og fiskborgarar,
forsteikt

kr.
kg789

Knorr pakkasúpur, tómat, 
aspas og blómkál

299 kr.
pk.

Flóridana Virkni, Einbeiting og
Yerba Mate, 330 ml

189kr.
stk.

ódýrt fyrir heimilið

Ö
ll 

ve
rð

 e
ru

 b
irt

 m
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 p
re

nt
vi

llu
r 

og
/e

ða
 m

yn
da

br
en

gl



8  13. september 2010  MÁNUDAGUR

Þingmannanefnd um skýrslu rann-
sóknarnefndar Alþingis segir 
skýrsluna vitnisburð um þróun 
íslensks efnahagslífs og samfélags 
undangenginna ára.

„Alþingi ályktar að skýrsla 
rannsóknarnefndar Alþingis sé 
áfellisdómur yfir stjórnvöldum, 
stjórnmálamönnum og stjórnsýslu, 
verklagi og skorti á formfestu. 
Alþingi ályktar að stjórnendur 
og helstu eigendur fjármálafyrir-
tækja á Íslandi beri mesta ábyrgð 
á bankahruninu. Alþingi ályktar 
að eftirlitsstofnanir hafi brugðist,“ 
segir í sameiginlegri þingsálykt-
unartillögu nefndarinnar.

Þá segir þingmannanefndin mik-
ilvægt að Alþingi verji og styrki 
sjálfstæði sitt og grundvallar-
hlutverk. „Alþingi ályktar að taka 
verði gagnrýni á íslenska stjórn-
málamenningu alvarlega og leggur 
áherslu á að af henni verði dreg-
inn lærdómur,“ segir í tillögunni. 
„Alþingi ályktar að mikilvægt sé 
að allir horfi gagnrýnum augum á 
eigin verk og nýti tækifærið sem 
skýrslan gefur til að bæta samfé-
lagið.“

Lagðar er til ýmsar aðgerðir til 
úrbóta. Endurskoða þurfi löggjöf á 

mörgum sviðum, til dæmis um ráð-
herraábyrgð og Landsdóm og um 
stjórnarráðið. Einnig stjórnsýslu-
lög, upplýsingalög, lög um háskóla 
og fjölmiðla og lög um réttindi og 
skyldur ríkisstarfsmanna.

Þá þurfi að endurskoða lög um 
fjármálamarkaði, um skyldutrygg-
ingu lífeyrisréttinda og starfsemi 
lífeyrissjóða, um eftirlit með fjár-
málastarfsemi á vettvangi Seðla-
bankans, fjármálaeftirlitsins og 

annarra eftirlitsaðila. Gera þurfi 
viðbragðsáætlun við fjármálaá-
falli.

Í tillögunum felst að setja á fót 
sjálfstæða ríkisstofnun til að fylgj-
ast með þjóðhagsþróun og gera 
þjóðhagsspá.

Rannsaka á starfsemi lífeyris-
sjóða og aðdraganda og orsakir 
falls sparisjóða á Íslandi frá því 
að viðskipti með stofnfé voru gefin 
frjáls.

Gera á stjórnsýsluúttekt á Fjár-
málaeftirlitinu og Seðlabankanum 
og meta kosti og galla þess að sam-
eina starfsemi stofnananna.

Fjórir fulltrúar þingmanna-
nefndarinnar vildu rannsókn á 
einkavæðingu ríkisviðskiptabank-
anna en fulltrúar Sjálfstæðisflokks 
og Framsóknarflokks töldu slíka 
rannsókn engu mundu skila. For-
maður nefndarinnar, Atli Gísla-
son úr Vinstri grænum, sat hjá í 
málinu og tillaga um slíka rann-
sókn var ekki samþykkt. Nefnd-
in var hins vegar sammála um 
að í skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis væri áfellisdómur yfir 
verkferlinu við sölu ríkisbankanna 
og vinnubrögðum viðkomandi ráð-
herra.  gar@frettabladid.is

Alþingi segir ábyrgð 
helst hjá bankafólki
Stjórnmálamenn, eftirlitsaðilar og stjórnsýslan brugðust í aðdraganda hrunsins 
segir þingmannanefnd. Mesta ábyrgð beri hins vegar stjórnendur og eigendur 
fjármálafyrirtækja. Endurbæta á lög og starfshætti og hefja nýjar rannsóknir.

SÓTT AÐ ALÞINGI Gríðarleg reiðialda 
veturinn sem fjármálakerfið hrundi 
bitnaði ekki síst á Alþingi. Hér verja 
lögreglumenn Alþingishúsið í hörðum 
mótmælum 21. janúar 2009.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Gríðarlega gott gagn
„Ég ætla ekki 
að úttala mig 
um skýrsluna 
fyrr en ég er 
í fyrsta lagi 
búinn að lesa 
hana,“ segir 
Steingrímur J. 
Sigfússon, for-
maður Vinstri 
grænna, sem 
var þó langt 

kominn með hana um miðjan 
dag í gær. „Ég er búinn að lesa 
síðan átta á laugardagskvöld. Ég 
ætla eins og aðrir að klára það, 
hlusta síðan á framsögurnar og 
taka þátt í umræðum á Alþingi. 
Mér finnst það rétti vettvang-
urinn.“

Steingrímur telur að skýrsla 
þingmannanefndarinnar sé 

gríðarlega gott gagn. „Ég held 
að hún sé mjög vel unnin og 
nefndin á heiður skilinn fyrir 
rækilega yfirferð á öllu því sem 
henni var sett fyrir.“

Hann segist þegar hafa kynnt 
sér fylgiskjölin. „Það eru mjög 
áhugaverðar upplýsingar í 
þeim, þannig að þarna er mik-
ill efniviður að vinna úr og góð 
leiðsögn að mestu leyti í fram-
haldinu,“ segir Steingrímur 
og hvetur alla til að verða sér 
úti um skýrsluna og kynna sér 
hana. „Hún er nauðsynleg við-
bót við skýrslu sjálfrar rann-
sóknarnefndarinnar sem er svo 
gríðarlega umfangsmikil að það 
er gott að fá svona samantekt 
eins og þarna er gerð af hálfu 
nefndar Alþingis.“  
 - mmf

Ekki tilefni til ákæru
„Nefndin hefur 
unnið mikið 
verk sem birt-
ist í þessari 
umfangsmiklu 
skýrslu og það 
gefur vonir 
um samstöðu 
að allir nefnd-
armenn standa 
saman að til-

lögu um aðgerð-
ir,“ segir Bjarni Benediksson, 
formaður Sjálfstæðisflokksins. 

„Síðan er það annað mál að ég 
tel ekki vera tilefni til þess að 
gefa út ákæru á hendur ráðherr-
um í ríkisstjórn Geirs Haarde,“ 
upplýsir Bjarni sem segir ástæð-
una vera þá að hann telur ráð-
herrana ekki hafa sýnt af sér 

ásetning eða stórkostlegt hirðu-
leysi í embættisfærslum sínum 
þrátt fyrir að gagnrýna megi 
eitt og annað í störfum þeirra.

Bjarna finnst ákærurnar 
ekki standa á nægilega traust-
um grunni. „Mér finnst að þær 
séu ekki nægilega vel rökstudd-
ar. Það á bæði við um að sak-
næmisskilyrði séu uppfyllt og að 
verknaðarlýsingarnar séu nægi-
lega skýrar til þess að hægt sé 
að fallast á þær. Ég tel að það 
sé ekki með nokkurri sanngirni 
hægt að halda því fram að þeir 
ráðherrar sem stóðu í þess-
um sporum hafi mátt gera sér 
grein fyrir því að með athöfn-
um eða athafnaleysi væru þeir 
að fremja refsiverðan verknað.“ 
 - mmf

Óflokkspólitískt mál
„Ég er enn þá 
að fara yfir 
gögnin og geri 
ekki ráð fyrir 
að tjá mig um 
þetta fyrr en 
í ræðu í þing-
inu,“ segir Sig-
mundur Davíð 
Gunnlaugsson, 

formaður Fram-
sóknarflokksins, inntur eftir 
viðbrögðum við skýrslu þing-

mannanefndar um rannsóknar-
skýrslu Alþingis.

Þegar Sigmundur er spurður 
um klofning innan nefndarinn-
ar um hvaða fyrrverandi ráð-
herra eigi að draga fyrir Lands-
dóm segir hann: „Það getur verið 
tilviljun að þetta skiptist eftir 
flokkum. Hjá okkur lá strax fyrir 
að þetta væri óflokkspólitískt 
mál. Mér og okkur öllum skildist 
að þetta ætti ekki að vera flokks-
pólitískt.“  - mmf

Stenst að ákæra fjóra
„Skýrslan er 
mjög merki-
legt og vandað 
plagg,“ segir Þór 
Saari, varaþing-
flokksformað-
ur Hreyfingar-
innar. „Stóra 
skýrslan sjálf, 
sem snýr að 

þeim úrbótum 
sem nefndin leggur til, er mjög 
mikilvægt innlegg inn í þær endur-
bætur sem þarf að gera á íslensku 
samfélagi og pólitíkinni.“

Inntur eftir skoðun sinni á 
þeirri niðurstöðu nefndarinnar að 
draga fjóra ráðherra fyrir Lands-
dóm segir Þór: „Þó að ég sé ekki 
löglærður maður þá sýnist mér 
að sú niðurstaða fimmmenning-
anna í nefndinni, að kalla fjóra 
ráðherra fyrir Landsdóm, stand-
ist fyllilega,“ segir Þór og bætir 
við að eftir eigi að ræða málið 
á Alþingi og að þar geti komið 
fram ýmis atriði. „Það kemur þá 
bara í ljós hvort það verða ein-
hver atriði sem breyta þessu.“ 
 - mmf

Guðbjartur 
Hannesson, 
ráðherra Sam-
fylkingarinn-
ar, var búinn 
að lesa stóran 
hluta skýrsl-
unnar þegar 
náðist í hann í 
gærkvöldi. „Ég 

ætla að fara vel 
yfir hana og hlusta á alla umræð-
una á morgun og draga mínar 

ályktanir þegar ég er búinn að 
fara vel yfir málsatvik og rök-
stuðning.“

Inntur eftir skoðun sinni á 
ákæru ráðherranna fjögurra 
fyrir landsdómi segir Guðbjart-
ur: „Ég ætla að heyra hvernig 
menn rökstyðja þetta á morgun 
og á hverju afstaðan er byggð. 
Ég hef ekki haft tækifæri til að 
heyra það frá öllum en mér skilst 
að nefndarmenn fái að tjá sig og 
þá hlusta ég á það.“  - mmf

Bíður umræðu á þingi

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

BJARNI 
BENEDIKTSSON

SIGMUNDUR D. 
GUNNLAUGSSON

ÞÓR SAARI  

GUÐBJARTUR 
HANNESSON

Ný vinnubrögð
Þann 15. ágúst 2010 tók gildi samkomulag ASÍ og SA 
um vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum. 

Markmið samkomulagsins er að tryggja að allir atvinnurekendur og starfsmenn þeirra fari 
að gildandi lögum, reglugerðum og kjarasamningum. 

Það er mikilvægt að fyrirtæki sitji við sama borð og fari öll að leikreglum en vinnustaða-
skírteinum er m.a. ætlað að vinna gegn svartri atvinnustarfsemi og undirboðum. 

Samkomulagið nær í fyrstu til starfsmanna og fyrirtækja í byggingastarfsemi og 
mannvirkjagerð sem og rekstri gististaða og veitingahúsa. Atvinnurekendum í 
hlutaðeigandi greinum ber að sjá til þess að starfsmenn þeirra beri vinnustaðaskírteini.

Næstu þrjá mánuði munu eftirlitsfulltrúar veita atvinnurekendum sem samkomulagið nær 
til leiðbeiningar um innleiðingu vinnustaðaskírteina. SA og ASÍ hvetja atvinnurekendur til 
að bregðast skjótt við og stuðla að heilbrigðu starfsumhverfi á íslenskum vinnumarkaði.

Allar nánari upplýsingar á www.skirteini.is

Vinnustaðaskírteini

Margrét Jónsdóttir

Starfsmaður

Kt. 123123-1231

Matföng ehf.

Svannahöfða 12, 112 Reykjavík

Kt. 123123-1231
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Í Baðhúsinu borgar þú aðeins 5.590* kr. á mánuði  
og færð aðgang í alla opna og LOKAÐA tíma.
Hot jóga - innifalið
Heilsuátak - innifalið
Aðhaldsnámskeið -innifalið
Tabata - innifalið
Afró - innifalið
Magadans - innifalið
Bollywood - innifalið
Les Mills tímar - innifalið
Salsa -innifalið
Flamenco - innifalið
Tæbox - innifalið
o.mfl.

Og auðvitað hefurðu líka aðgang að heitri laug,  
vatnsgufu, sauna og notalegu hvíldarhreiðri.

Baðhúsið - fyrir klárar konur
Vertu velkomin.

Má bjóða þér aðgang að öllum tímum, jafnt opnum sem lokuðum námskeiðum?  
Í Baðhúsinu borgar þú aðeins 5.590* kr. á mánuði  
og hefur aðgang að öllu þessu með þátttöku í KK klúbbnum.  
Klárar konur sjá hvaða leið er hagstæðust.

5.590* á mánuði í KK áskriftarklúbbnum, lágmarkstími 12 mánuðir. Hægt er að velja um 3 leiðir,  
Skólaáskrift, Grunnáskrift og Eðaláskrift.  Frír aðgangur að lokuðum tímum fylgir Grunn- og Eðaláskrift.

w w w. b a d h u s i d . i s
S í m i  5 1 5 - 1 9 0 0

Eitt verð - fyrir  klárar  konur

Nánari upplýsingar á www.badhusid.is/kk

Komdu strax í klúbbinn, fyrsta greiðsla kemur ekki fyrr en í október!
Kynntu þér úrval tíma í stundaskrá á www.badhusid.is
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Better than BI – Smarter than spreadsheets

Komdu og kynntu þér hvernig Spotfire beitir nýjustu tækni 
í greiningarlausnum til að …

Fimmtudaginn 16. september kl. 8.40-11 á Hótel Loftleiðum.

Sjónarrönd ehf. | Skúlagötu 19 | 101 Reykjavík | S. 578 8900 | sjonarrond.is

…  stórauka möguleika notenda til að nálgast sjálfir tafarlaust þau  
 gögn sem þeir þurfa og greina þau að vild með einföldum hætti

… setja upplýsingar fram á frábærlega skýran og lifandi hátt með  
 lágmarksfyrirhöfn

… stytta innleiðingartíma greiningarlausna úr mörgum vikum í nokkrar  
 klukkustundir 

Spotfire hugbúnaðurinn tilheyrir nýrri kynslóð stjórnendalausna, svonefndum 
“in-memory analytics” lausnum. Styrkur Spotfire liggur í því að í stað flókinna 
útfærslna í miðlægum gagnavöruhúsum er flokkunar- og reiknivirknin flutt til 
notendanna sjálfra. 

Kostnaður við innleiðingu og viðhald slíkra lausna er allt að sexfalt lægri 
en ef um hefðbundnar teningalausnir er að ræða. Notagildið er mikið þar 
sem stjórnendur geta á einfaldan hátt sett upp eigin mælaborð, skýrslur og 
greiningar án aðkomu hugbúnaðarsérfræðinga.

Kynningin stendur frá  kl 9.00 til 11.00,  
en boðið er upp á morgunverð frá kl. 8.40.

Sérfræðingar frá Spotfire, Arjen Bruggemann og  
Tomi Syrja, kynna Spotfire greiningarlausnirnar.  
Sýnd verða dæmi um notkun lausnanna og að  
lokum verða umræður.

Frekari upplýsingar og skráning á  
www.sjonarrond.is 
Ath. takmarkaður sætafjöldi.
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LAXÁ Á REFASVEIT
Eigum laus holl eftir 19. september.

Upplýsingar veitir Stefán í síma 898-3440.

SAMGÖNGUR Endurbætur á upplýs-
ingakerfi strætisvagna á höfuð-
borgarsvæðinu standa nú yfir og 
er grunnbúnaður nú þegar kom-
inn í um fjörutíu bifreiðar. Brátt 
munu allir vagnar verða útbúnir 
GPS-tæki sem sendir upplýsingar 
um staðsetningu vagnsins, hraða og 
akstursstefnu til stjórnstöðvar. 

Nýja kerfið felur í sér að að nafn 
næstu biðstöðvar er sjálfkrafa 
kynnt í hátalarakerfi vagnsins, eins 
og þekkist víða erlendis. Fljótlega 
munu bætast við upplýsingaskjáir 
sem veita upplýsingar um næstu 

biðstöðvar, birta tilkynningar og 
fleira.

„Þessi innleiðing er mikilvægt 
skref fyrir Strætó bs.,“ segir 
Reynir Jónsson, framkvæmda-
stjóri Strætó bs. „Með nýja kerfinu 
komum við til móts við óskir far-
þega um aukna þjónustu auk þess 
sem við fáum mun betri yfirsýn en 
áður yfir strætisvagnaflotann sem 
skiptir miklu máli, bæði við dagleg-
an rekstur og alla áætlanagerð.“ 

Til stendur að gera farþegum 
kleift að borga einstök fargjöld með 
greiðslukorti.  - sv

Nýtt kerfi Strætó bs. komið í fjörutíu vagna:

GPS-tæki í strætó

VIÐSKIPTI Kröfuhafar Straums hafa eignast 
bankann að fullu. Stefnt er á að innan mánaðar 
fari skilanefnd hans frá og völd slitastjórnar 
takmarkist. Fjármálaeftirlitið tók Straum yfir 
í mars í fyrra. 

Helstu kröfuhafar eru bandarísku fjárfest-
ingarfélögin Davidson Kempner og Värde 
Partners auk austurríska bankans Raiffeisen 
Zentralbank Österreich. Áreiðanlegar heim-
ildir eru fyrir ánægju í röðum kröfuhafa með 
fyrirkomulagið og horfi þeir til þess að taka 
yfir þrotabú Glitnis og Kaupþings með svipuð-
um hætti. Nýir eigendur Straums hafa boðað 
til hluthafafundar 5. október næstkomandi og 
verður þar kosin ný stjórn auk stjórnar fyrir 
fjárfestingarbanka, sem rekinn verður sem 

dótturfélag og mun sýsla með eignir Straums. 
Kröfuhafar álíta að með þessum hætti fái þeir 
47 prósent upp í kröfur. Gangi það eftir fá 
þeir níutíu milljarða króna til baka af kröfum 
sínum. Áætlað er að fjárfestingarbankinn hefji 
almennan rekstur innan árs. 

Hjá Straumi starfa 45 í dag; 25 hér en 20 í 
London og Kaupmannahöfn. Eignir bankans 
nema 1,3 milljörðum evra, jafnvirði tvö hundr-
uð milljarða króna. Mest eru þetta erlendar 
eignir sem stýrt er utan landsteina.  - jab

FALL OG BJÖRGÓLFUR THOR William Fall, var síðasti for-
stjóri Straums áður en FME tók bankann yfir. Björgólfur 

Thor Björgólfsson var stjórnarformaður hans.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Erlendir kröfuhafar Straums stefna á að opna fjárfestingarbanka hér fljótlega:

Kröfuhafar fá um helming upp í kröfur

MENNING Endurbygging Þorláks-
búðar við Skálholtskirkju er nú í 
fullum gangi og verður lokið fyrir 
næsta sumar ef áætlanir ganga 
eftir. Þorláksbúðarfélagið, félag 
áhugamanna um endurbygginguna, 
hefur lengi haft þetta að markmiði, 
en nú er verkefnið komið á fullt og 
hleðslu veggja nærri lokið.

Búðin er kennd við Þorlák 
helga Þórhallson, verndardýrling 
Íslands, sem var biskup í Skálholti 
undir lok 12. aldar, en óvíst er hve-
nær hún var fyrst byggð.

Árni Johnsen alþingismaður 
er meðal þeirra sem hafa unnið 
að málinu og segir í samtali við 
Fréttablaðið að Þorláksbúð hafi 
fylgt Skálholti í gegnum aldirnar.

„Nema síðustu hundrað árin 
hefur hún verið rúst. Hún var 
ýmist notuð sem skrúðhús, 
geymsla, kirkja eða dómkirkja 
þegar stóru kirkjurnar brunnu.“

Veggir búðarinnar eru hlaðnir í 
streng, eins og það er kallað, þar 
sem torf er lagt milli grjótlaga. 
Yfirumsjón með hleðslunni hefur 
Víglundur Kristjánsson hleðslu-
meistari. Byggingin er fjármögn-
uð með frjálsum framlögum fyrir-
tækja og opinberu fé og segir 
Árni að ef söfnun muni ganga vel 
sé raunhæft að Þorláksbúð verði 

komin í gagnið næsta sumar. 
Byggingin verður um 35 fer-

metrar að flatarmáli þegar hún 
er fullbúin og mun þá væntanlega 
hýsa bæði kirkjulegar athafnir 
sem og menningaruppákomur.

Sigurður Sigurðarson, vígslu-
biskup í Skálholti, er einnig í hópi 
aðstandenda verkefnisins og segir 
við Fréttablaðið að með þessu sé 
gamall draumur að rætast. 

„Mig hefur lengi dreymt um 
endurreisn þessarar búðar,“ segir 
Sigurður og bætir því við að Þor-
láksbúð muni opna sýn manna inn 
í fortíðina og verði einnig hagnýt 
fyrir starfsemi kirkjunnar.

„Það er ekki neitt nothæft skrúð-
hús við Skálholtskirkju og búðin 
verður örugglega notuð þannig. En 
hún mun einnig minna almennt á 
sögu Skálholts og forna íslenska 
byggingargerðarlist, því allar 
byggingar hérna í Skálholti eru 
alveg nýjar og minna lítið á fyrri 
tíma.“

Hleðsla útveggjanna hvílir að 
hluta til á gömlu tóftunum sem eru 
norðaustan við Skálholtskirkju. 
Standa þær nokkuð inn af nýju 
veggjunum og munu gestir Þor-
láksbúðar því geta setið á þeim líkt 
og bekkjum. 
 thorgils@frettabladid.is

Þorláksbúð 
tekin í gagnið 
næsta sumar
Hópur áhugamanna stendur að endurbyggingu 
Þorláksbúðar við Skálholt. Hún er kennd við Þorlák 
helga, verndardýrling Íslands. Verður nýtt sem skrúð-
hús og fyrir menningaruppákomur er byggingu lýkur. 

ENDURBYGGÐ ÞORLÁKSBÚÐ  Tölvuteikning af endanlegu útliti Þorláksbúðar sem nú 
rís við Skálholtskirkju.

1. Hvað gáfu Húsfreyjur í 
Vatnsnesi fjallskilastjórninni á 
staðnum í 45 eintökum?

2. Hvert er meginþemað í nýju 
málræktarátaki Mjólkursamsöl-
unnar?

3. Hvaða ástsæla sögupersóna 
snýr aftur í nóvember í fjór-
tándu skáldsögu höfundar? 

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

TYRKLAND, AP Tyrkir samþykktu 
breytta stjórnarskrá í þjóðar-
atkvæðagreiðslu í gær. 

Um 58 prósent kjósenda sam-
þykktu breytingarnar. Stjórnin 
segir breytingarnar mikilvægar 
fyrir lýðræðisþróun í Tyrklandi, 
en stjórnarandstæðingar ótt-
ast að dregið verði úr sjálfstæði 
dómstóla. Dómstólar í Tyrklandi 
hafa staðið vörð um veraldlega 
skipan landsins, en nú fær þingið 
að hlutast til um skipun dómara í 
embætti.  - gb

Tyrkir greiða atkvæði:

Ný stjórnarskrá 
var samþykkt

VEISTU SVARIÐ?
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Landsbankinn kynnir röð fjármálanámskeiða fyrir almenning undir yfirskriftinni 
Fimmtudagskvöld eru fjármálakvöld. Markmið þeirra er að auðvelda fólki að 
öðlast betri yfirsýn yfir fjármálin. 

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

4
3

4
9

3

N
B

I 
h

f.
 (

L
a

n
d

s
b

a
n

k
in

n
),

 k
t

. 
4

7
1

0
0

8
-

0
2

8
0

.

Næstu námskeið

23. september kl. 20 
Útibúið í Grafarholti, Vínlandsleið

30. september kl. 20 
Útibúið í Keflavík, Hafnargötu 57

7. október kl. 20
Félagsmiðstöðin Hlymsdalir
Miðvangi 6, Egilsstöðum

Skráning og nánari upplýsingar á 
landsbankinn.is og í síma 410 4000. 

Á næstu fjármálakvöldum verður farið yfir helstu breytingar 
sem gerðar voru á réttindum og greiðslum lífeyrisþega 
frá Tryggingastofnun ríkisins á árinu 2009. Starfsfólk 
á Réttindasviði TR kynnir breyting arnar og svarar 
fyrirspurnum ásamt sérfræðingum bankans. 

Allir velkomnir. 

Námskeið um 
réttindi lífeyrisþega

landsbankinn.is/fjarhagur 
Blogg og hljóðpistlar um fjármál.

STJÓRNMÁL Ögmundur Jónasson 
hefur ráðið sér tvo aðstoðarmenn, 
einn fyrir hvort ráðuneytið sem 

hann er nú yfir.
Halla Gunn-

arsdóttir hefur 
verið ráðin 
aðstoðar-
maður hans í 
dómsmála- og 
mannréttinda-
ráðuneytinu. 
Halla var áður 
aðstoðarmað-
ur hans í heil-
brigðisráðu-
neytinu. Hún 
er menntaður 
kennari og var 
áður blaðamað-
ur á Morgun-
blaðinu.

Einar Árna-
son hefur 
verið ráðinn til 

aðstoðar í samgöngu- og sveitar-
stjórnarráðuneytið. Einar er hag-
fræðingur og hefur meðal annars 
starfað fyrir Þjóðhagsstofnun, 
Landssamband eldri borgara og 
BSRB.  - sh

Tveir aðstoðarmenn ráðnir:

Halla og Einar 
til Ögmundar

EINAR ÁRNASON

HALLA 
GUNNARSDÓTTIR

DANMÖRK Lars Løkke Rasmussen 
forsætisráðherra og Brian Mikk-
elsen, atvinnu- og efnahagsráð-
herra Danmerkur, segja danska 
velferðarkerfið í hættu ef ekki 
tekst að skapa hagvöxt svo um 
munar næstu misserin.

Þetta sögðu þeir eftir fund með 
hagvaxtarráði Danmerkur, þar 
sem sérfræðingar í efnahags-
málum drógu upp dökka mynd af 
framtíðarhorfunum.

„Við framleiðum einfaldlega of 
lítil verðmæti, þegar við vinnum. 
Samt erum við með ein hæstu 
laun í heimi,“ er haft eftir Lars 
Nørby Jensen, formanni ráðsins, 
á vefsíðu danska blaðsins Politik-
en. - gb

Svartar horfur í Danmörku:

Velferðarkerfið 
sagt í hættu

LARS LØKKE RASMUSSEN Danski for-
sætisráðherrann telur velferðarkerfið í 
hættu aukist hagvöxtur ekki í landinu.

Eldur í vörubíl 
Dælubíll frá slökkviliði höfuðborgar-
svæðisins var sendur að Norðlinga-
skóla í Norðlingaholti í gærdag eftir 
að tilkynnt var um eld í vörubíl við 
skólann. Svo virðist sem kveikt hafi 
verið í rusli og öðru lauslegu sem 
staflað var fyrir framan bílinn. Að 
lokum barst eldurinn í vörubílinn en 
það tók slökkviliðismenn skamma 
stund að slökkva eldinn. Bíllinn er 
talsvert skemmdur.

LÖGREGLUFRÉTTIR

ÍRAK Í föstumánuðinum ramadan var sýnd-
ur í írösku sjónvarpi grínþáttur með falinni 
myndavél, þar sem gamanið varð harla grátt. 
Frá þessu er skýrt á vefsíðu þýska tímarits-
ins Spiegel.

Þekktir Írakar voru leiddir í gildru hver 
af öðrum. Þeim var boðið að koma fram í 
umræðuþætti, en á leiðinni þurftu þeir eins 
og gengur að fara í gegnum nokkrar eftirlits-
stöðvar.

Ein þeirra var hins vegar ekki alvöru. Þar 
tóku á móti þeim tugir leikara, klæddir að 
hermannasið, sem þóttust finna sprengju í 
bifreið frægu mannanna.

Upphófust þá mikil öskur plathermann-
anna: „Þú ert hryðjuverkamaður,“ hrópuðu 

þeir, og „Hvers vegna viltu sprengja okkur í 
loft upp?“

Fórnarlömb spaugaranna urðu æ örvænt-
ingarfyllri eftir því sem öskrin urðu hávær-
ari, og flestir enduðu í handjárnum liggjandi 
á götunni.

Allt var þetta svo sýnt í sjónvarpinu, lands-
mönnum til skemmtunar.

„Til Bucca með hann“ heitir þátturinn, en 
Bucca var alræmt fangelsi sem Bandaríkja-
her starfrækti í landinu til ársins 2009. - gb

Þekktir Írakar leiddir í gildru hver af öðrum í óvenjulegum sjónvarpsþætti:

Þóttust finna sprengju í bíl frægra manna

FYLGST MEÐ SJÓNVARPINU Kímnigáfa Íraka á það 
greinilega til að verða nokkuð grimm.

 NORDICPHOTOS/AFP

STÓRIÐJA Varnarbúnaður brást við 
með eðlilegum hætti og aftengdi 
álver Norðuráls frá raforkukerf-
inu þegar bilun varð í háspennu-
búnaði álversins fimmtudaginn 
9. september,“ segir í tilkynningu 
frá Landsneti vegna bilunar sem 
olli skammhlaupi um mest allt 
land.

Landsnet hefur að því er fram 
kemur í tilkynningunni þegar 
gert ráðstafanir til að reyna að 
koma í veg fyrir að slíkar trufl-
anir valdi almennum notendum 
vandræðum í framtíðinni.

Bilunin í álveri Norðuráls:

Skammhlaup í 
háspennubúnaði
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nefndin

Helga Vala 
Helgadóttir
laganemi

HALLDÓR

SPORTSMAN BIG BOSS® 800 EFI

NÝ SENDING
KOMIN

VINNUÞJARKUR

Komdu við hjá okkur að 
Kletthálsi 15 og kynntu þér  

sexhjólin frá POLARIS

Þingmannanefnd Alþingis kolféll á próf-
inu. Nefndin er þríklofin. Klofningurinn 

fer algjörlega í einu og öllu eftir flokkspólit-
ískum línum. Vinstri græn, Framsókn og 
Hreyfing vilja draga fjóra fyrrum ráðherra 
fyrir Landsdóminn. Báðir þingmenn Sam-
fylkingar vilja undanskilja fyrrum banka-
málaráðherrann, Björgvin G. Sigurðsson og 
þriðji klofningurinn, sem inniheldur báða 
fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í nefndinni, 
komst sameiginlega að þeirri niðurstöðu að 
engan fyrrum ráðherra skuli sækja til saka. 

Það er einstaklega ótrúverðugt hvern-
ig nefndarliðar skiptast í lið eftir því hvort 
þeirra flokkur sat í ríkisstjórn við fall 
bankanna. Nefndin talar einum rómi þegar 
kemur að gagnrýni á stjórnsýsluna og eftir-
litsstofnanir. Þegar nefndin þarf hins vegar 
að taka á þeim málum sem snerta flokk-
ana sjálfa splundrast samstaðan og flokks-
pólitíkin ræður öllu. Hefði skoðun fram-
sóknarþingmanna í nefndinni verið önnur ef 
hægt væri að ákæra þá ráðherra Framsókn-
arflokksins sem báru ábyrgð á einkavæð-
ingu bankanna? Hefði skoðun sjálfstæð-
isþingkvenna verið önnur ef um væri að 
ræða ákærur á ráðherra núverandi ríkis-
stjórnar? Fram hefur komið að ekki náðist 
samstaða í nefndinni um hvort rannsaka 
þyrfti einkavæðingu bankanna sérstaklega 
og þar voru það einmitt þingmenn þess-

ara tveggja einkavæðingarflokka sem voru 
því andsnúnir. Með þessum flokkspólitíska 
klofningi þingmannanefndarinnar kemur 
manni fyrir sjónir Alþingi sem hefur ekkert 
breyst. Hagsmunir flokkanna og sérhags-
munir ráða þar enn ríkjum rétt eins og var 
fyrir hrun. 

Þingmannanefnd Alþingis tók undir þann 
áfellisdóm yfir stjórnsýslunni og eftirlits-
stofnunum sem lesa má í rannsóknarskýrslu 
Alþingis. Var nefndin sammála um að ýmis-
legt hefði farið úrskeiðis í aðdraganda 
bankahrunsins. En Alþingi er ein þessara 
eftirlitsstofnana sem hafa brugðist stórkost-
lega og bregst enn. Þingmenn virðast ekki 
hafa ráðið við þetta verkefni. Með flokks-
gleraugun á nefinu verður niðurstaðan 
eins og hún hefur nú birst okkur og traust 
almennings á störfum Alþingis minnkar í 
samræmi við getuleysi þingmannanna.

Það æpir á mann að sú aðferð, að þing-
menn taki ákvarðanir um ákærur á hendur 
ráðherrum, er kolröng. Margir gagnrýndu 
þetta fyrirfram en svona eru lögin. Þeim 
þarf augljóslega að breyta, en gert er gert, 
niðurstaða nefndarinnar liggur fyrir. Nú 
þarf Alþingi að ákveða framhaldið. Hvort 
það verða þingmenn flokkanna eða þing-
menn þjóðarinnar sem greiða atkvæði um 
þingsályktunartillögurnar á eftir að koma 
í ljós. 

Þingmannanefndin féll á prófinu

Hjón í Landsdómi?
Nú kann svo að fara að Alþingi kalli 
saman Landsdóm til að rétta yfir 
fyrrverandi ráðherrum. Grípa þarf til 
sérstakra ráðstafana eigi ekki svo að 
fara að hjón verði meðal dómendanna 
fimmtán því það mundi stangast á 
við hæfisreglur laga um Landsdóminn 
sem banna að þar sitji hjón og náin 
skyldmenni. 
Einn fimm hæstaréttardómara 
í Landsdómi er nú Markús 
Sigurbjörnsson. Prófessor 
í stjórnskipunarrétti við 
Háskóla Íslands á einnig að 
sitja í dóminum. Þar koma 
til greina þau Björg Thoraren-
sen, eiginkona Markúsar 
Sigurbjörnssonar, 

og Eiríkur Tómasson. Ekki virðist ljóst 
hvort þeirra eigi sætið.

Kynjahlutfallið?
Beri Björgu sætið yrðu sjö konur en 
átta karlar í Landsdómi. Víki Björg fyrir 
Eiríki yrði kynjahlutfallið sex á móti 
níu.  Víki hins vegar Markús tæki sæti 
hans Ólafur Börkur Þorvaldsson. Hann 
er næstur inn samkvæmt starfsaldurs-
röð hæstaréttardómara. Á eftir 
honum kemur Jón Steinar 
Gunnlaugsson. Að þeim 
frátöldum eru utan Lands-
dóms úr hópi hæstarétt-
ardómara Páll Hreinsson, 
sem var formaður rannsókn-

arnefndar Alþingis, og 
kemur varla 

til greina af þeim sökum og svo Viðar 
Már Matthíasson, sem var skipaður 
í réttinn fyrir fáum dögum. Viðar var 
einmitt formaður svokallaðrar yfirtöku-
nefndar, sem var margoft  gagnrýnd 
fyrir aðgerðarleysi í aðdraganda 
hrunsins.

Úr þingflokki í Landsdóm?
Spurningar hljóta að vakna um hæfi 
fleiri dómenda í Landsdómi. Það á 

til dæmis við um Dögg Pálsdóttur 
hæstaréttarlögmann, sem var 
varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins 
og sat á Alþingi í forsætisráðherra-

tíð Geirs H. Haarde haustið 2007, 
vorið 2008 og síðast í aðdraganda 

þingkosninganna 2009.  
 peturg@frettabladid.is

S
kýrsla þingmannanefndarinnar sem fjallaði um skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis er um margt merkilegt plagg. 
Í upphafi hennar er að finna vitnisburð um að stjórnmála-
menn á Íslandi vilji taka höndum saman um að læra af mis-
tökunum, sem gerð voru í aðdraganda bankahrunsins og 

drógu svo rækilega fram hina mörgu veikleika íslenzkra stjórnmála 
og stjórnsýslu.

Þannig vilja nefndarmenn að 
gagnrýni á íslenzka stjórnmála-
menningu verði tekin alvarlega 
og dreginn af henni lærdómur. 
Þeir telja rannsóknarskýrsluna 
áfellisdóm yfir stjórnmálamönn-
um og stjórnsýslu og vilja að 
„allir horfi gagnrýnum augum á 
eigin verk og nýti tækifærið sem 

skýrslan gefur til að bæta samfélagið“.
Það dregur þó óneitanlega úr vægi þessara yfirlýsinga að nefndin 

féll í gamalkunnuga gryfju flokkshagsmunagæzlu þegar kom að 
spurningunni um það hvort ákæra ætti einhverja fyrrverandi ráð-
herra fyrir Landsdómi. Þar mistókst að ná sameiginlegri, sannfær-
andi niðurstöðu. Á sama veg fór er nefndin ræddi hvort efna ætti til 
frekari rannsóknar á því hvernig staðið var að einkavæðingu ríkis-
bankanna. Þar tókst fulltrúum flokkanna, sem stóðu að einkavæð-
ingunni, að koma í veg fyrir að nefndin legði slíka rannsókn til.

Alþingi þarf á næstunni að taka afstöðu til þess hvort fyrrver-
andi ráðherrar verði ákærðir fyrir Landsdómi, eins og meirihluti 
nefndarinnar leggur til. Það er mikið vafamál að það sé rétta leiðin 
til að gera upp hrunið. Í fyrsta lagi hefur verið bent á að lögin um 
Landsdóm séu úrelt og taki ekki mið af þróun réttarfars. Ákveðin 
þversögn virðist fólgin í því að þingmannanefndin í heild leggur til 
að lög um ráðherraábyrgð og Landsdóm verði endurskoðuð, en samt 
vill meirihluti hennar ákæra samkvæmt þeim. Í öðru lagi benda 
menn á að það sé í meira lagi hæpið að það komi í hlut stjórnmála-
manna að rannsaka mál og ákæra í þeim. Það sé þá nær að ákæra 
ráðherra fyrir hefðbundnum dómstólum, að lokinni venjulegri saka-
málarannsókn, séu þeir grunaðir um refsivert athæfi. Í þriðja lagi 
hlýtur að vera hæpið að ákæra þrjá eða fjóra ráðherra þegar það 
liggur fyrir að það var meira og minna allt stjórnkerfið sem var 
rotið – og búið að vera það lengi.

Því miður er hætt við að mest púður fari á Alþingi í rifrildi um 
Landsdómsmálið og þá falli í skuggann margar góðar og brýnar 
tillögur, sem þingmannanefndin varð sammála um. Þar á meðal 
er að taka í gegn bæði pólitíkina og stjórnsýsluna með hliðsjón af 
niðurstöðum rannsóknarskýrslunnar, gera rannsóknir á lífeyrissjóð-
um, sparisjóðum, Seðlabanka og Fjármálaeftirliti og breyta marg-
víslegum lögum og reglum. Tilgangurinn er sá að styrkja íslenzk 
stjórnmál og stjórnsýslu og koma þeim upp á það plan sem tíðkast í 
löndunum sem við viljum helzt bera okkur saman við.

Að þessu leyti horfir þingmannanefndin í skýrslu sinni til fram-
tíðar og vill leggja nýjan grundvöll sem tryggi að mistökin sem 
urðu í aðdraganda hrunsins endurtaki sig ekki. Sú viðleitni má ekki 
týnast í karpi um fortíðina og þrá eftir að klekkja á þeim sem sátu 
í valdastólum þegar hrunið dundi yfir. Ísland þarf miklu fremur á 
framtíðarsýn að halda.

Flokkshagsmunagæzla veikir skýrslu þing-
mannanefndarinnar.

Framtíð eða fortíð?

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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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.

Viðarparket

Verð frá 4.990.- pr m2

Eik Naturmatt 3-stafa, 
lakkað og smellt,  
Framleiðsluland: 
Þýskaland

Plastparket

Verð frá 895,- pr m2

Hlynur Classic, smellt,  
Framleiðsluland: 
Þýskaland

Draga má saman málsvörn 
bankamannanna sem settu 

Ísland á hausinn í tvær setningar: 
„Ég var ekki stöðvaður“ og „það 
var ekki passað upp á mig.“ 

Þeir eru eins og maður sem 
ekur á ofsahraða og drepur mann 
og segir svo: Þetta var lögregl-
unni að kenna, hún átti að stöðva 
mig. Jafnvel: þetta var vegagerð-
inni að kenna, þessir vegir eru 
ekki gerðir fyrir svona hraðakst-
ur.  

En þetta er þeim að kenna. 
Ábyrgð á glæpum liggur hjá þeim 
sem fremja þá. Líka hjá þeim sem 
hvetja til þeirra, gera þá mögu-
lega, koma ekki í veg fyrir þá, en 
fyrst og fremst hjá glæpamönn-
unum.

Sem stendur hefur varla nokk-
ur sætt ákæru vegna Hrunmála 
nema níu mótmælendur sem lentu 
í stimpingum við þingverði á 
Alþingi. 

En nú á að leiða fram nýja 
syndahafra. Það eru þrír eða fjór-
ir ráðherrar í ríkisstjórn Geirs 
Haarde sem mistókst að afstýra 
bankahruni haustið 2008. Ekki 
þarf að hafa mörg orð um ábyrgð 
þeirra; þau brugðust of seint og 
illa við viðvörunum vegna trú-
girni, ranghugmynda, þjóðblindu, 
vonleysis eða lítilþægni gagn-
vart auðmönnunum sem á þessum 
tíma stjórnuðu landinu. Kannski 
voru þau „bjartsýnisafglapar“ 
eins og Sigfús Daðason orðaði það 
um þá íslensku hugmynd að hlut-
ir reddist. Þetta fólk brást kjós-
endum sínum og sjálfu sér, eins 
og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
orðaði það sjálf þegar hún kvaddi 
Samfylkinguna og stjórnmálin og 
gekkst við ábyrgð sinni á sínum 
tíma. Þetta fólk á ekki aftur-
kvæmt í stjórnmál, sem er í sjálfu 
sér grimm refsing fyrir fólk sem 
notið hefur mikils trúnaðar. 

Fenrisúlfur group
Vera má að ástæða sé til að draga 
þau fyrir Landsdóm. Og vera má 
að sakir fyrnist. En samt … 

Árni Mathiesen verður dreginn 
fyrir Landsdóm en ekki Finnur 
Ingólfsson. Björgvin G. Sigurðs-
son á að mæta fyrir dómi en ekki 
Valgerður Sverrisdóttir. Geir 
Haarde er kvaddur fyrir dóm en 
ekki Halldór Ásgeirsson. Ingi-
björg Sólrún Gísladóttir skal 
ákærð af Alþingi en ekki Davíð 
Oddsson. 

Davíð er núna ritstjóri Morg-
unblaðsins. Halldór Ásgrímsson 
gegnir trúnaðarstörfum í nafni 
þjóðarinnar erlendis. Valgerður 
Sverrisdóttir situr í sæmd sinni. 
Finnur Ingólfsson heldur millj-
örðunum sem hann hafði upp úr 
krafsinu. Þetta er fólkið sem seldi 
þjóðbankana.

Í einhverjum hrossakaupum við 
Framsókn telur Atlanefnd ekki 
ástæðu til að rannsaka frekar 
þá einkavæðingu. En þar liggja 

hins vegar rætur ófarnaðarins. 
Við einkavæðingu bankanna voru 
leyst úr læðingi þau öfl sem komu 
Íslandi á hausinn. Fyrrgreint fólk 
sem situr í náðum seldi fjöregg 
þjóðarinnar í hendur viðskiptafé-

lögum Miðgarðsormi og Fenris-
úlfi group. 

Enn að störfum
Samfylkingin – Ingibjörg Sólrún 
og þau hin – var í þessu dæmi öllu 
svolítið eins og manneskja sem 
send er til að stöðva brjálað partí 
á efstu hæðinni en er boðið inn 
og sogast smám saman inn í fjör-
ið, og fyrr en varir farin að dansa 
uppá borði og og góla með.

En ósýnilegi endurskoðenda-

herinn sem kvittaði upp á og orti 
excel-skáldskapinn er sem sagt 
enn að störfum. Lögfræðingarn-
ir sem hjálpuðu við að fela slóð-
irnar eru enn að störfum. Við-
skiptafræðingarnir sem bjuggu til 

svindlflétturnar eru enn að störf-
um. Hugmyndafræðingarnir sem 
gerðu peningatrú að ríkjandi hug-
myndafræði samfélagsins eru enn 
að störfum. Háskólakennararnir 
sem framleiddu hugmyndalegu 
réttlætingarnar fyrir útrásinni 
sem eru enn að störfum. Útrásar-
víkingarnir ganga lausir. 

Hrunið varð ekki bara vegna 
þess að Geir Haarde sé svo mikill 
sauður. Heiður þeim sem heiður 
ber.

Heiður þeim 
sem heiður ber
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Vera má að ástæða sé til að draga þau 
fyrir Landsdóm. Og vera má að sakir 
fyrnist. En samt … 

Minnt  er  á  að  fyrri hluta okt ób er fer  fram álagn ing 
op in berra  gjalda lög að ila  2010 vegna rekstr ar árs ins 2009.

Til forráðamanna hlutafélaga, einkahlutafélaga og annarra
skattskyldra lögaðila um skil á skattframtali 2010

Framtalsfrestur 
félaga er liðinn

skattur.is

Þrátt fyrir að framtalsfrestur sé runninn út eru  þau  félög  
sem  enn  eiga  eftir  að  skila  skatt fram tali 2010  ásamt 
árs reikn ingi  hvött  til  að  gera það  hið  allra  fyrsta.

Bent  skal  á  að skatt fram tali  skal allt af  skila, jafn vel
þó  að  engin eig in leg at vinnu starf semi  eða rekst ur
hafi  verið  til stað ar  hjá fé lag inu á árinu 2009.

Minnt er á að félög skulu jafnframt skila
ársreikningi til Ársreikningaskrár.

Hægt  er  að  skila skatt fram tali  og árs reikn ingi
raf rænt  á www.skatt ur. is.
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Undanfarna mánuði og misseri hafa reglulega 
sprottið upp umræður í þjóðfélaginu um verð 

innfluttra vara og hversu hratt eða hægt menn telja 
að verð þeirra eigi að breytast í takt við breytingar 
á gengi krónunnar. Iðulega hafa verslunarfyrirtæki  
verið gagnrýnd fyrir að lækka verð innfluttra vara 
hvorki nógu hratt né nógu mikið samfara styrkingu 
krónunnar. Þessi gagnrýni hefur enn á ný skotið upp 
kollinum undanfarna daga.

Verslunarfyrirtæki telja þessa gagnrýni afar 
ómaklega enda sýna opinberar upplýsingar um þróun 
verðlags og gengis að verslunin hefur á engan hátt 
aukið álagningu í efnahagsþrengingunum undan-
farin tvö ár eins og sumum er tamt að halda fram. 
Þvert á móti sýna mælingar að verslunin hefur tekið 
á sig verulegan afkomuskell í kjölfar þess að gengi 
krónunnar hrundi haustið 2008. Þessar staðreyndir 
sjást greinilega á meðfylgjandi línuriti sem gert er á 
grundvelli mælinga Hagstofu Íslands.

Verslunarfyrirtæki telja jafnframt að mikill þekk-
ingarskortur einkenni umræðu um vöruverð enda 
margir aðrir kostnaðarliðir sem stýra verðlagningu 
en þróun gengis krónunnar. Verslunin – eins og aðrar 
atvinnugreinar – hefur orðið fyrir verulegum kostn-
aðarauka í kjölfar hrunsins. Tryggingagjald hefur 
hækkað, laun hafa hækkað, virðisaukaskattur hefur 
hækkað, lögð hafa verið á ný vörugjöld á ýmsar vöru-
tegundir, auk hækkana á flestum öðrum rekstrarlið-
um fyrirtækja. Þessu til viðbótar gleymist undan-

tekingarlítið að verslanir fá langflestar a.m.k. árlega 
erlendar verðhækkanir frá birgjum sínum og hafa 
þessar erlendu verðhækkanir verið óvenju miklar 
undanfarið m.a. vegna hækkandi hráefniskostnaðar á 
ýmsum mörkuðum. Þar að auki skal á það minnst að 
fyrirtæki ekki síður en heimili hafa lent illa í stökk-
breyttum lánum sem hafa leitt til aukinnar skulda- 
og vaxtabyrði. Að setja mál þannig fram að vöruverð 
snúist alfarið um styrkingu eða veikingu krónunnar 
er því ekki einu sinni einföldun heldur bókstaflega 
rangur málflutningur. Síðustu misserin hefur engin 
atvinnugrein – ef byggingariðnaður er undanskil-
inn –- lent eins illa í hruninu og verslunin enda hefur 
samdráttur í innfluttum vörum verið gríðarlegur og 
hleypur á tugum prósenta í mörgum tilfellum. Versl-
unin glímir því samtímis við minnkandi tekjur og 
aukinn kostnað.

Verslunin í landinu veigrar sér ekki við gagnrýni. 
Verslunin fer hins vegar fram á að fjölmiðlar, opin-
berir aðilar og verkalýðshreyfingin einfaldi umræð-
una ekki um of þannig að niðurstaðan verði röng. 
Neytendur eiga einfaldlega betra skilið en það.

Umræða á villigötum

Eftir Búsáhaldabyltinguna hefur 
komið fram sterk krafa um að 

gerðar verði breytingar á íslensku 
stjórnarskránni. Breytingarn-
ar fara hins vegar eftir því hver 
hefur orðið hverju sinni. Kröfur 
stjórnmálamanna um breytingar á 
stjórnarskránni hafa oftast mótast 
af því hvort þeir hafa setið í stjórn 
eða stjórnarandstöðu eins og und-
angengin þjóðaratkvæðagreiðsla 
um Icesave sýndi glöggt. Engum 
ætti að dyljast að túlkun stjórnar-
skrárinnar skiptir miklu en hún 
hefur oftast verið hagsmunatengd 
og í litlu samhengi við upphaf-
legt inntak hennar. Enn á ný hafa 
komið fram lítt ígrundaðar tillögur 
um að breyta stjórnarskránni sem 
öðru fremur sýna hve litla virð-
ingu menn hafa í raun fyrir þessu 
grundvallarriti íslenskrar stjórn-
skipunar. Stjórnarskráin er lifandi 
rit sem býður upp á mismunandi 
túlkanir sem gerir það að verkum 
að hægt er að gera nauðsynlegar 
umbætur á stjórnskipun landsins 
án þess að breyta sjálfri stjórnar-
skránni.

Túlkun í litlu samræmi við inntak
Þegar umræða síðustu áratuga um 
stjórnarskrána er skoðuð sést að 
inntak hennar er mjög lagatækni-
legt. Það kemur til af því að lög-
mönnum hefur verið látið eftir 
að túlka hana, oftast í þeim til-
gangi að réttlæta ríkjandi ástand 

í stjórnskipun landsins. Þessi túlk-
un lögmanna hefur oft verið mjög 
frjálsleg og í litlu samræmi við 
inntak stjórnarskrárinnar. Þannig 
hefur skapast ástand sem er ekki í 
anda stjórnarskrárinnar og þeirr-
ar þrískiptingar valdsins sem hún 
gengur út á og er í raun grundvöll-
ur okkar stjórnskipunar. 

Allan lýðveldistímann hafa 
stjórnmálaflokkarnir reynst ófær-
ir um að endurskoða stjórnskipun-
arkaflann í stjórnarskránni, sem 
er að uppistöðu frá 1920, nánast 
með þeirri breytingu einni að í 
stað konungs kom forseti með 
lýðveldisstofnuninni 1944. Hafi 
breytingar verið gerðar á stjórnar-
skránni hafa þær einskorðast við 
réttindaþátt hennar eða breyting-
ar á kjördæmaskipan. Á sama tíma 
hafa hagsmunir meirihluta Alþing-
is ráðið því að mikil óvissa hefur 
verið um stjórnskipulega stöðu 
forseta Íslands. Með þeim hætti 
hefur hann verið útilokaður frá því 
að hafa teljanleg afskipti af fram-
kvæmdarvaldinu sem hann þó fer 
formlega með samkvæmt stjórn-
arskránni. Þessi stjórnskipulega 
óvissa um valdheimildir forseta 
hefur í raun orðið þess valdandi 
að sá megintilgangur stjórnar-
skrárinnar, að tryggja þrískipt-
ingu valdsins, hefur ekki náðst. 
Fyrir vikið hefur skapast sú hefð 
að framkvæmdar- og löggjafar-
vald hefur verið á hendi meiri-
hluta þingsins hverju sinni þó það 
sé í augljósri andstöðu við grunn-
hugmynd stjórnarskrárinnar um 
skiptingu valdsins.

Sjálfstæðar einingar
Stjórnskipulega séð eiga löggjaf-
arvald, dómsvald og framkvæmd-
arvald að vera sjálfstæðar eining-
ar. Það er til þess að tryggja að 
borgarar landsins séu ekki settir 
í þá stöðu að sami aðilinn og setur 
lögin, dæmi eftir þeim og fram-
fylgi. Á þessu hefur orðið mis-
brestur og í reynd hefur verið sá 

háttur á stjórnskipun landsins að 
meirihluti þings hefur haft tök á 
framkvæmdar- og löggjafarvald-
inu. Til að bæta gráu ofan á svart 
getur einn og sami flokkur komist 
í þá aðstöðu að geta skipað meiri-
hluta dómara á báðum dómstig-
um, haldi hann nógu lengi völdum 
í dómsmálaráðuneytinu. Þannig 
getur sú fráleita staða skapast að 
sami aðilinn hafi tök á öllum þrem-
ur stoðum stjórnkerfisins og þar 
með öðlast völd sem aðeins ein-
valdskonungar fyrri ára gátu látið 
sig dreyma um.

Færa má fyrir því veigamikil 
rök að orsök efnahagshrunsins á 
Íslandi megi meðal annars rekja 
til sjálfheldu sem íslensk stjórn-
skipun er búin að koma sér í með 
þeirri framkvæmd þingræðisregl-
unnar sem hér hefur verið rakin 
og birtist í því að engin ríkisstjórn 
getur setið án meirihlutastuðn-
ings Alþingis. Það hefur gerst þrátt 
fyrir að í stjórnarskránni sé skýrt 
kveðið á um aðgreiningu löggjafar- 
og framkvæmdarvalds. Hér á við 
eins og svo oft áður, að ekki verður 
bæði sleppt og haldið. Sé það ætl-
unin að skilja á milli framkvæmd-
arvalds og löggjafarvalds þá getur 
þingið ekki krafist þess að allar 
ríkisstjórnir njóti meirihlutafylg-
is á þingi. Með því gerir þingið í 
reynd kröfu til þess að stýra fram-
kvæmdarvaldinu sem vinnur gegn 
grunnhugmynd stjórnarskrárinnar 
um aðskilnað valdsviða. 

Þingræðisreglan
Þessi krafa meirihluta þingsins til 
þess að stýra framkvæmdarvald-
inu birtist skýrast í þingræðisregl-
unni og á hún rætur sínar í sjálf-
stæðisbaráttunni. Þingræðisreglan 

var upphaflega sett fram þegar 
heimastjórn komst á. Það var til að 
tryggja að konungur skipaði ekki 
Dani sem ráðherra heldur Íslend-
inga. Síðar hefur þingræðisreglan 
verið notuð til að réttlæta framsal 
forseta á framkvæmdarvaldinu 
til meirihluta þingsins. Það hefur 
gerst þrátt fyrir að þingræðisregl-
una sé hvergi að finna í stjórnar-
skránni eða lagasetningu sem 
byggist á henni. Í eðli sínu er hún 
andstæð áherslu stjórnarskrárinn-
ar á þrískiptingu valdsins. Þing-
ræðisreglan er því kennisetning 
fremur en lög og verður að taka 
hana sem slíka.  

Árið 1942 reyndi á þennan skiln-
ing stjórnarskrárinnar þegar 
Sveinn Björnsson, þáverandi rík-
isstjóri og umboðsmaður konungs, 
skipaði utanþingsstjórn í óþökk 
meirihluta þings. Þessi stjórn var 
skipuð embættismönnum og mönn-
um úr atvinnulífinu og sat í tvö 
ár. Þarna má segja að hafi reynt 
á þann skilning á stjórnarskránni 
að konungur væri í raun hand-
hafi framkvæmdarvaldsins og 
því gæti fulltrúi hans, í þessu til-
viki Sveinn Björnsson, skipað rík-
isstjórn sem nyti ekki stuðnings 
þingsins. Allt þetta er merkilegt 
í ljósi þess að Alþingi kaus Svein 
síðan mótatkvæðalaust sem fyrsta 
forseta lýðveldisins 1944. Freist-
andi er að líta á það sem staðfest-
ingu þess að þingið taldi Svein 
hafa að fullu farið eftir stjórnar-
skránni þegar hann skipaði utan-
þingsstjórn tveimur árum áður. 
Eðlilegt verður að telja að sá rétt-
ur sem fulltrúi konungs hafði til að 
skipa ríkisstjórn hafi færst yfir til 
forseta. Því má ætla, að telji for-
seti að vegna aðstæðna í þjóðfélag-
inu sé rétt að skipa ríkisstjórn utan 
þings þá hafi hann fullan rétt til 
þess samkvæmt stjórnarskránni. 
– Og í raun má með gildum rökum 
halda því fram að honum sé skylt 
að gera það til að tryggja þrískipt-
ingu valdsins.

Túlkunarvandi 
stjórnarskrárinnarVERÐLAGSMÁL

Margrét 
Kristmannsdóttir og 
Andrés Magnússon
formaður og framkvæmdastjóri 
SVÞ

Stjórnarskráin

Guðmundur S. 
Johnsen
stjórnmálafræðingur og 
framkvæmdastjóri

Þessi túlkun lögmanna hefur oft verið 
mjög frjálsleg og í litlu samræmi við  
inntak stjórnarskrárinnar.

Ísland í Evrópu
Hádegisfundir á Kaffi Sólon um Ísland í Evrópu 
á þriðjudögum kl. 12-13 

Samfylkingin xs.is

Evrópuvakt Samfylkingarinnar kynnir

 14. sept.  Var Ísland ávallt afskipt og einangrað?
  Tengsl Íslendinga við umheiminn
  Óskar Guðmundsson, rithöfundur
 
 28. sept.  Landsbyggðin lifir í Evrópu
  Anna Margrét Guðjónsdóttir, alþingismaður, og
  Haraldur Benediktsson, formaður Bændasamtaka Íslands
 
 12. okt. ESB: Stærsta friðarbandalagið eða hernaðarbandalag?
  Anna Pála Sverrisdóttir, lögfræðingur, og
  Halla Gunnarsdóttir, blaðamaður
 
 26. okt. Evra eða króna?
  Kristján Guy Burgess, aðstoðarmaður utanríkisráðherra
 
 9. nóv.  Evrópusambandið fyrir Ísland?
  Valgerður Bjarnadóttir, alþingismaður
 
 23. nóv. Evrópusambandsaðild og auðlindir
  Aðalsteinn Leifsson, lektor í viðskiptafræðideild, og
  Kristján Vigfússon, aðjúnkt í viðskiptafræðideild
 
 7. des. Endurtekur sagan sig? Sögulegar víddir Evrópuumræðunnar
  Guðmundur Hálfdanarson, prófessor í sagnfræði, og
  Torfi H. Tulinius, prófessor í miðaldabókmenntum
 

Allir velkomnir
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VIÐ ERUM FLUTT 
Á HÖFÐATORG

Olís hefur flutt höfuðstöðvar sínar í turninn á Höfðatorgi, 6. hæð.
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timamot@frettabladid.is

Frídagur verslunarmanna var haldinn hátíðlegur í fyrsta sinn í 
Reykjavík 13. september 1894, en hann var svo síðar færður 
fram í ágústbyrjun.

Verslunarmannafélag Reykjavíkur kom frídegi verslunarmanna 
á og hefur frá upphafi staðið fyrir hátíðardagskrá á honum. 
Dagurinn er ætlaður starfsfólki verslana að danskri fyrirmynd þar 
sem ekki var gert ráð fyrir neinu sérstöku orlofi þess.

Frídagur verslunarmanna fellur á mánudag og helgin verður 
þar með löng. Helgin er af þeim sökum mesta ferðahelgi lands-
ins. Heimild: wikipedia.org 

ÞETTA GERÐIST:  13. SEPTEMBER 1894

Frídagur verslunarmanna í fyrsta sinn

„Ég hafði lengið alið með mér þann 
draum að stofna eigin skóla, skóla sem 
byði upp á hvort tveggja í senn vand-
að og kannski svolítið öðruvísi nám og 
nú lét ég loks verða af því að henda 
mér út í djúpu laugina,“ segir söng- og 
leikkonan góðkunna Margrét Eir glað-
beitt. Hún hefur stofnað nýjan skóla, 
Meiriskólann, þar sem boðið verður 
upp á nám í söng og raddbeitingu. 

Margrét Eir hyggst þar bjóða upp á 
nám fyrir þrettán ára og eldri í söng 
og framkomu, bæði hóp- og einka-
tíma, og styttri námskeið í raddbeit-
ingu. „Í söngnum kem ég til með að 
leggja áherslu á upphitunaræfingar, 
tækni og söng þar sem hver og einn 
finnur sína rödd. Raddþjálfunin mun 
þó ekki aðeins standa söngnemum 
til boða heldur öllum sem vilja læra 
að beita röddinni rétt, námið hentar 
þannig til dæmis þeim sem eiga erf-
itt með að flytja erindi eða vilja læra 

betur inn á eigin rödd og styrkja hana 
í atvinnuskyni.“

Margrét Eir segir hugmyndina að 
skólanum hafa kviknað meðan hún var 
sjálf í leiklistarnámi í Bandaríkjun-
um fyrir nokkrum árum. „Þar komst 
ég fyrst í kynni við raddþjálfun sem 
byggði á óhefðbundinni nálgun, huglæg-
um aðferðum þar sem nemendur lærðu 
að temja sér ákveðna tækni samhliða 
því að kafa svolítið inn á við og finna 
sína eigin rödd. Mér fannst þetta smell-
passa fyrir mig sem söngkonu og í kjöl-
farið ákvað ég að bæta við mig námi í 
raddþjálfun undir handleiðslu Kristin 
Linklater, sem er virt á þessu sviði bæði 
í Evrópu og Bandaríkjunum.“

Margrét Eir segist vera sú eina með 
þessa menntun hérlendis og vill gjarn-
an kynna hana fyrir fleirum. „Mér 
finnst mjög mikilvægt að fólk, þá ekki 
síst söngvarar, læri að finna sína eigin 
rödd og vinna með hana,“ útskýrir hún 

og bætir við að námið ytra, ásamt ára-
langri reynslu af leik, söng og söng-
kennslu, eigi vafalaust eftir að koma sér 
að góðum notum í nýja skólanum.

Meiriskólinn tekur til starfa í vikunni 
og segist Margrét Eir ekki geta beðið 
eftir því að taka á móti nýjum nemend-
um. „Mér hefur alltaf fundist kennsl-
an svo heillandi og gefandi vettvang-
ur. Þarna gefst mér ekki aðeins færi á 
að miðla af minni eigin reynslu heldur 
læri ég í leiðinni ýmislegt af sjálfum 
nemendunum. Svo er ég að fjalla um 
röddina sem slíka og það heldur manni 
á tánum sem söngkonu,“ segir Margrét 
Eir sem mun kenna ýmist í Reykjavík, 
Kópavogi eða Hafnarfirði þar sem skól-
inn er ekki kominn með fast húsnæði. 
„Ég held úti Facebook-síðu í nafni skól-
ans þar sem allar nánari upplýsingar 
er að finna, svo sem námskeiðahald og 
þess háttar.“

 roald@frettabladid.is

MARGRÉT EIR SÖNG- OG LEIKKONA:   HEFUR STOFNAÐ SÖNG- OG RADDSKÓLA

Fer óhefðbundnar leiðir

ÖÐRUVÍSI NÁLGUN Margrét Eir ætlar að beita óhefðbundnum kennsluaðferðum í Meiriskólanum, en hún tileinkaði sér þær í Bandaríkjunum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

TUPAC SHAKUR (1971-1996) LÉST ÞENNAN DAG.
„Raunveruleikinn er skældur. Draumar gefa réttari mynd.“

1731 Mesti mannfjöldi í 200 
ár, um 600 manns, 
kemur saman á Þing-
völlum þegar æðstu 
embættismenn lands-
ins sverja Kristjáni kon-
ungi VI. hollustueið. 

1934 Rotaryklúbbur Reykja-
víkur, sá fyrsti hérlend-
is, stofnaður. 

1969 Hljómsveitin The Plast-
ic Ono band, sem í voru 
þau John Lennon og 
Yoko Ono, kemur fram í 
fyrsta sinn á tónleikum.

1980 Norðvesturhlíð Skessu-
horns klifin en hafði 
fram til þessa verið talin 
ókleif. Tveir ungir menn 
vinna afrekið. 

1981 Borgarfjarðarbrúin, 
næstlengsta brú á 
Íslandi, 520 metra löng, 
er vígð. Með brúnni 
styttist leiðin milli Akra-
ness og Borgarness úr 
69 í 38 kílómetra.

1992 Guðrún Helgadóttir hlýt-
ur Norrænu barnabóka-
verðlaunin fyrir bókina 
Undan illgresinu.

AFMÆLI

ANDREA 
GYLFADÓTTIR 
söngkona er 
48 ára.

EDDA BJÖRG-
VINSDÓTTIR
leikkona er 58 
ára.

STELLA 
MCCARTNEY 
tískuhönnuð-
ur er 39 ára.

JACQUEL-
INE BISSET 
leikkona er 
66 ára.

Merkisatburðir

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur hlýhug og stuðning við 
andlát móður okkar,

Guðbjargar Sveinsdóttur
Ljósheimum, Selfossi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Ljósheima á Selfossi 
fyrir frábæra umönnun.

Kristín Brynjólfsdóttir Hultgren
Sveinbjörg Þóra Brynjólfsdóttir 
Björn Brynjólfsson   
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku drengurinn okkar, bróðir, 
barnbarn og frændi,

Guðmundur Þór 
Sigurðsson   
Smárarima 75   

lést mánudaginn 6. september 2010. Jarðarförin 
verður gerð frá Grafarvogskirkju þriðjudaginn 
14. september kl. 14.00.

Halldóra Kristín Halldórsdóttir
Sigurður Brynjar Guðmundsson
Jón Valdimar Sigurðsson  Þorbjörg Birgisdótir
Halldór Brynjar Sigurðsson  Thelma Björk Bogadóttir
Kristinn Freyr Sigurðsson  Kristín Eva Ólafsdóttir
Unnur Jónsdóttir   Halldór H. R. Friðjónsson
Arnar Freyr, Alexander Þór, Kristín Björk og frændsystkini.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir 
og amma,  

Þórunn Gestsdóttir 

verður jarðsungin mánudaginn 13. september kl. 
15.00 frá Bústaðakirkju. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast Þórunnar er bent 
á Minningarsjóð FAAS (Félags áhugafólks og aðstand-
enda Alzheimerssjúklinga) sem hægt er að nálgast á 
alzheimer.is eða í síma 533-1088.

Elíza Guðmundsdóttir
Ari Guðmundsson   Jóhanna Jóhannsdóttir
Gestur Ben Guðmundsson
Ingi Þór Guðmundsson  Rannveig Haraldsdóttir
Hjördís Guðmundsdóttir  Ómar Karl Jóhannesson  
Eyjólfur Andri Arason
Viktor Ben Gestsson
Einar Ben Gestsson
Þórunn Hekla Ingadóttir
Aron Snær Ingason
Ísak Nói Ingason
Elísa Gígja Ómarsdóttir
Inga Lilja Ómarsdóttir

MOSAIK  

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

Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.
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Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Þ
etta er svona uppáhaldshornið mitt,“ segir 
Nadia Katrín Banine um eitt hornið í borðstof-
unni hjá sér þar sem hún er með fallegan leður-
stól og skemmtilegan skúlptúr.

„Stóllinn er bara gamall tekkstóll sem ég fann í Góða 
hirðinum og pússaði upp en Bólstrarinn á Langholtsvegi 
setti svo á hann hvítt leður fyrir mig,“ segir Nadia.

Styttan er eftir Höllu Gunnarsdóttur. „Hún sagði mér 
að hugmyndina hefði hún fengið þegar hún var með lít-
inn frænda sinn í sundi og hann var svona að príla upp 
á sundlaugarbakkann. Ég sá þetta fyrst á sýningu hjá 
henni niðri í Gallery Turpentine. Þá var þetta svona 
langur bjálki með fjórum eða fimm strákum á en af 
því að ég á bara stelpur þá bað ég hana um að gera eina 
stelpu fyrir mig og hún gerði það.“

emilia@frettabladid.is

Nadia Katrín Banine á sér uppáhaldshorn á heimili sínu þar sem hún er með nýuppgerðan stól og styttu

Fréttablaðið/Pjetur

Sniðugur vasi eftir Roger Arquer gerir ráð fyrir að 
hægt sé að skipta um vatn á blómum án þess að taka 
blómin upp úr vasanum. Á hlið vasans er trekt og má 
þar bæði hella vatni af vasanum og í hann.

NÝTT

Svefnsófi
með tungu hægri/vinstri og geymslu 

Svefnflötur 140x200
Tveir litir, verð 199.000

zZzZzzZzZzZzzZzZzZzzZ
zZzZzzZ

NÝTT
NÝTT
NÝTT

zZzZzzZ
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

F Á K A F E N I  9  -   -  S í m i :  5 5 3  7 0 6 0
O p i ð  m á n u d - f ö s t u d .  1 1 - 1 8  &  l a u g a r d .  1 1 - 1 6

 
ÞÆGILEGIR & LÉTTIR
www.gabor.is

Sérverslun með

Stærðir 35-42

Verð kr. 16.495.-

Járn & Gler ehf.    -  Skútuvogur 1h. 
Barkarvogsmegin - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900 

                  www.jarngler.is 

 

Rafdrifnir  
hurðaropnarar 
 
á verði frá  
kr. 195.900.-  
m/uppsetningu. 

Þægilegur og hljóðlátur búnaður í allri umgengni.  
Hentar fyrirtækjum, stofnunum, húsfélögum og  
þar sem þörf er á góðu aðgengi fyrir fatlaða og aldraða. 
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Allt sem þú þarft…

Bað sérstaklega 
um stelpu



Margrét Ósk Árnadóttir hann-
yrðakona fékk bútasaumsbakterí-
una þegar hún fór á námskeið með 
systur sinni hjá Heimilisiðnaðar-
félaginu fyrir 30 árum.

„Ég var svo sem ekkert spennt 
þá, en það æxlaðist svo að ég hélt 
áfram en systir mín hætti,“ rifj-
ar Margrét upp. Hún segist hafa 
notað bútasauminn aðallega til 
að skreyta föt barna sinna til að 
byrja með en hún saumaði föt 
bæði á sjálfa sig og börn sín þegar 
þau voru lítil. 

„Ég gerði ekki mikið af stórum 
teppum en þó saumaði ég eitt og 
annað fyrir heimilið. Ég sauma 
frekar smærri nytjahluti eins og 
veski. Það er svo gott að eiga slíkt 
til tækifærisgjafa,“ segir Margrét 
og telur bútasauminn ekki sein-
legan heldur þvert á móti mjög 
skemmtilegan og skapandi.
„Þetta er alls ekki seinlegt þegar 
æfingin er komin. Ég sauma mest 
í vél og svo eru alltaf að koma 
fram nýjar aðferðir og 
aukahlutir til að 
flýta fyrir. Það 
er jafnvel hægt 
að sauma heilt 
rúmteppi á 
einni helgi.“

Mar-
grét er ein 
stofnenda 
Íslenska 
bútasaums-
félagsins. Hún 
komst í kynni við búta-
saumskonur á Norðurlöndunum 
gegnum internetið og þær komu í 
heimsókn hingað til lands. Í fram-
haldinu boðuðu Margrét og fleiri 
til stofnfundar í Norræna húsinu, 
þangað sem mættu 120 konur.

„Sú tala fór fljótlega upp í 400 
og hefur haldist í kringum það 

síðan. Meðlimir eru um 
allt land. Félagið hefur 

haldið opna sýningu 
hér í Reykjavík 

annað hvert 
ár,“ útskýr-
ir Margrét 
en í fyrra 

stóð félagið 
fyrir sýningunni 

Hafið í Sjóminjasafn-
inu við góðar undirtekt-

ir. „Forstöðumaðurinn sagði 
aðsóknina að safn-

inu hafa tvöfaldast 
þennan tíma. Sér-
staklega var gaman 
að sjá hversu marg-
ir karlmenn komu og 
voru yfir sig hrifnir.“

Þessa dagana stend-
ur yfir sýning félags-
ins í Perlunni þar 

sem gefur að líta bútasaumsverk 
félagskvenna af öllu landinu. Á 
morgun opnar svo önnur sýning 
í Ráðhúsi Reykjavíkur. 

Innt eftir því hvort það sé þá 
ekki bara drukkið kaffi í sauma-
klúbbum segir Margrét það af 
og frá. „Þetta eru alvöru sauma-
klúbbar þar sem við hittumst 
með saumavélarnar og saumum. 
Félagsskapurinn er svo skemmti-
legur og við ferðumst til útlanda 
saman. Það mættu auðvitað vera 

fleiri yngri konur í 
félaginu en þær eru 

eldhressar þessar 
eldri. Þetta áhuga-

mál tengir fólk 
svo vel saman 

að aldurinn 
skiptir engu 
máli.“ 

 heida@frettabladid.is

Alvöru saumaklúbbar
Margrét Ósk Árnadóttir hannyrðakona situr við bútasaum hverja stund. Hún er ein stofnenda Íslenska 
bútasaumsfélagsins og segir saumaklúbba félagsins ekki snúast um kaffi og kökur

Þessa dagana stendur yfir sýning félagsins í Perlunni þar sem gefur að líta búta-
saumsverk félagskvenna af öllu landinu. Á morgun opnar svo önnur sýning í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.

 Margrét Ósk Árnadóttir segir bútasaum skemmtilegt og skapandi áhugamál. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Japanska hönnunarstúdíóið Nendo  kynnir á næstunni nýja línu 
af húsgögnum í Saatchi Galleríinu í London. Línan kallast Thin Black 
Lines, eða mjóar svartar línur, og eru húsgögnin úr svörtum vír.

Eileen Gray hannaði Nonconformist-stólinn árið 1924. Nafnið vísar til þess 

sem fer ótroðnar slóðir. Stóllinn hafði aðeins einn armpúða og var 

hannaður til að laga sig að uppáhalds lesstellingu eigandans. Gray 

var vinsæll arkítekt á þriðja og fjórða áratugnum og var með hönn-

unarstofu í París. Gray tilheyrði módernistum sem aðhylltust þá 

skoðun að húsgögn skyldu ákveðin út frá tilgangi og efni. 

architecture.about.com

Margar konur dreymir um fataher-
bergi og eins og allir vita þá geta 
draumar stundum ræst. Skósöfnun-
arárátta virðist nokkuð útbreidd og 
má ímynda sér að sönnum skósafn-
ara þætti mikið til þess koma að hafa 
heilt herbergi undir skósafnið. En 
skórnir eru ekki eingöngu fótaprýði, 
þeir geta lífgað upp á umhverfið. 
Fyrir forfallna safnara sem geta ekki 
tekið heilu herbergin undir skópör-
in gæti skápur með glerhurðum verið 
lausnin. Skópörin njóta sín og geym-
ast auk þess betur en ef þau væru öll 
í belg og biðu í forstofunni. - ve

Draumar geta ræst
SKÓPÖR GETA VERIÐ ANNAÐ OG MEIRA 
EN FÓTAPRÝÐI.

Skóskápur með glerhurðum er lausnin 
fyrir þá sem ekki hafa heilu herbergin 
undir skósafnið.

     Listin að lifa - Art of Living - Öndunartækni og hugleiðsla sem hjálpar
til við að lifa í núinu. Umsjón Lilja Steingrímsdóttir. Kl. 13 -14
      Hugræn athyglismeðferð - Helstu atriði HAM kynnt. Einfaldar æfingar
í smærri hópum með áherslu á jákvæðar hugsanir og staðhæfingar. Skráning 
nauðsynleg. Umsjón: Valgerður Magnúsdóttir, sálfræðingur.  Kl. 14:30 -16

     Briddsklúbbur kl. 14 -16

    Gönguhópur kl. 13 -14       Vinnum saman (Býflugurnar) kl. 14 -16
    Skiptifatamarkaður kl. 14 - 16 ATH breyttan tíma

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

 

Opið mánudaga til föstudaga kl. 13-16

Dagskrá vikunnar
Rauðakrosshúsið
Reykjavík

Vikan 13. - 17. september
Mánudagur 13. september 

     Heimanámsaðstoð - Kynning - Þarf barnið þitt aðstoð við heimanám?
Viltu gerast sjálfboðaliði í heimanámsaðstoð? Kynning á verkefni Reykjavíkur-
deildar Rauða krossins. Umsjón: Þór Gíslason, verkefnastjóri. Kl. 14:30 -15:00

Þriðjudagur 14. september

Miðvikudagur 15. september

Fimmtudagur 16. september
  Tölvuaðstoð kl. 13:30-15:30

     Vinir í bata - 12 spora kerfið. Lífið skoðað í víðu samhengi eftir sporunum 
til að bæta samskipti ofl. Umsjón: Steinunn Frímannsdóttir. Kl.13-14

Föstudagur 17. 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
     Bowen tækni - kynning á Bowentækni sem getur lagað kvilla og bætt
líðan. 20 mín. prufutími. Skráning nauðsynleg.
Umsjón: Guðmann Elíasson, Bowen tæknir. Kl.13-15

      Hollustusúpa - Lærðu að búa til holla linsubaunasúpu. Allir fá að smakka.
Umsjón: Hrafnhildur Gísladóttir.  Kl. 13 -14
      Prjónað til góðs - Prjónað í góðum félagsskap og látum gott af því leiða.
Allt efni á staðnum. Umsjón: Erna Lúðvíksdóttir.  Kl. 13 -16
       Naglaskreytingar - Lærðu að mála og skreyta neglur og sláðu í gegn á
árshátíðinni eða í saumaklúbbnum. Umsjón: Dúna Árnadóttir.  Kl. 14 -16
      

Útileikfimi og sjósund í Nauthólsvík  Kl. 10         Hláturjóga kl.15-16 
Gönguhópur - hvernig sem viðrar    Kl. 13-14                

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

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

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

TVEIR FLOTTIR

Laugavegi 178 - Sími: 551 2070
Sími 551 3366. 

Opið mán.-fös. 10-18,
Lau 10-14

Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is

Vertu vinur

teg. BARBARA - push up í BCD 
skálum á kr. 7.680,-   

teg. BARBARA - fyrir þær stærri 
í D,DD,E,F,FF,G skálum á 
kr. 7.680,-
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H
usqarna og Gardena, sem eru 
með stærstu garðvörufram-
leiðendum heims, gáfu fyrr 
á árinu út skýrsluna Global 

garden report 2010 sem fjallar meðal 
annars um nýjustu strauma og stefn-
ur í garðyrkju og hver séu heitustu 
málefnin í heimi garðyrkjuáhuga-
fólks á heimsvísu. Skýrslan er sögð 
byggð á upplýsingum frá um 1,4 
milljónum bloggfærslna frá þrettán 
löndum. Skýrsluhöfundar telja mikil-
vægt að fylgjast með því sem blogg-
að er um garða og garðyrkju til að 
tryggja rétta vöru- og vélaþróun. 

Eftirfarandi eru sex af tíu heitustu málefnum alheims-garða-
bloggara:

Matjurtagarðurinn: Í efsta sæti vinsældalistans situr matjurtagarð-
urinn og kemur ekki á óvart. Sem dæmi má nefna að áhugi okkar Ís-
lendinga hefur stóraukist á ýmis konar mat- og kryddjurtarækt, það 
sannar stóraukin sala á fræjum, útsæði, laukum og plöntum. Framboð 
fróðleiks, meðal annars bóka og námskeiða, hefur einnig stóraukist á 
síðustu árum bæði hér á Íslandi sem og erlendis. Fólk vill rækta garð-
inn sinn, hafa af því afþreyingu og ánægju og ekki síst uppskera góm-
sætar mat- og kryddjurtir.  

Lífræni garðurinn: Umhverfi og loftslag eru meðal 
mikilvægustu málefna sem lönd þessa heims 

láta sig varða. Lífræn ræktun felur meðal ann-
ars í sér að taka umhverfið og náttúruna með 

í reikninginn og nota ekki eiturefni eða til-
búinn áburð. Vinna með náttúrunni frekar 

en stýra henni. Hringrás lífrænna efna, 
jarðgerð og molta er meðal þess sem 

lífræni garðurinn nýtir sem jarð-
vegsbæti og áburð. 

Notalegi garðurinn: Aukið amstur, 
streita og andlegt álag eru hlutir sem margir kannast 

við. Í notalega garðinum er kyrrð og ró, skjól fyrir áreiti 
og áhyggjum. Gróðurinn, litirnir, ilmurinn, snertingin, 

suðið í flugunum og söngur fuglanna …
Hannaði og listræni garðurinn: Formklippingar, útpældar plöntu-

samsetningar, reglubundnar litasamsetningar, styttur og skúlptúrar 
eru meðal þess sem þessi garður hefur að bjóða. Garður fyrir fólk með 
stíl og smekk fyrir hönnun og „hannaðri náttúru“.  

Villti garðurinn: Hið villta og óvænta. Er þetta garður letingjans 
sem gafst upp á umhirðunni og allt fór í órækt, eða er þetta úthugsað-
ur garður, hannaður eins og guð sjálfur hefði viljað hafa hann?

Félagslegi garðurinn: Verum saman í garðinum, notum hann og 
nýtum til samverustunda, til dæmis fyrir skemmtanir og uppákomur 
svo sem afmælisveislur, vinamót og garðpartý. Garðar fjölbýlishúsa- 
og almenningsgarðar eru til dæmis tilvaldir til slíkra nota. Skemmt-
um okkur saman og njótum náttúrunnar en munum eftir að taka tillit 
til annarra, ganga vel um og skilja við hlutina eins og við sjálf viljum 
koma að þeim. 

Lesið nánar um stefnur og strauma garðyrkjunnar á heimasíðu 
Husqarna: www.husqvarna.com

Garða-blogg

Auði Skúla vantaði borð til að 
hafa fyrir framan húsið sitt. Þá 
mundi hún eftir gömlu vöru-
bretti og járnfótum sem hún 
átti í fórum sínum. 

„Ég átti tvo fætur, svona klassíska 
„kaffihúsa-borðfætur“ úr járni og 
þegar ég var búin að setja hluta af 
gömlu vörubretti ofan á þá small 
þetta saman,“ segir Auður Skúla 
um útfærsluna á bak við skemmti-
legt borð sem hún setti sjálf saman 
með litlum tilkostnaði.

Auður er menntuð í skreytilist 
og gamalli málunartækni, Gamle 
malerteknikker, í Árósum. Hún og 
eiginmaður hennar Hjörtur Fjeld-
sted búa og starfa í iðnaðarhúsi á 
Eyrinni á Akureyri, þar sem þau 
framleiða kalkliti, náttúruleg efni, 
sem hægt er að setja á veggi, hús-
gögn, leirpotta og fleira. Hjónin eru 
ekki með garð og vildu því koma 
sér upp notalegri aðstöðu úti við 
þar sem hægt yrði að drekka kaffi 
á góðviðrisdögum. Þannig kviknaði 
hugmyndin að borðinu sem Auður 
segir hafa verið tiltölulega einfalt 
að útbúa.

„Ég byrjaði á að kalka borðfæt-
urna sem ég átti með lit sem kallast 
Celadon primo. Svo tók ég í sundur 
vörubrettið, sem ég fann fyrir til-
viljun í gamalli spýtnahrúgu, fjar-
lægði nagla og þess háttar. Svo sag-
aði ég eina fjölina í tvo litla búta 
þvert, raðaði hinum fjölunum ofan 
á og festi niður. Þar með var ég 
komin með „gamla“ og veðraða 
borðplötu,“ útskýrir hún og segist 
vera hæstánægð með útkomuna.

 - rve

Breytti vörubretti í borð

Auður heldur úti vefsíðunum www.
kalklitir.com og www.whendecorating.
blogspot.com.  MYND/ÚR EINKASAFNI

Gamall járnbekkur sem 
hefur lengi verið í eigu 
hjónanna nýtist vel 
með „nýja“ borðinu. 

Auður kalkaði kerta-
luktina, blómapottinn 
og fötuna í gráum 
kalklit, sem er einn 
þeirra lita sem þau 
hjónin framleiða og 
fást í verslunum Byko.

GARÐYRKJA & UMHVERFIÐ 
MAGNÚS BJARKLIND GARÐYRKJUTÆKNIR

„Þessir ljósu litir sem hafa verið áberandi síðustu 
ár virðast ætla að vera áfram inni, ekkert bendir að 
minnsta kosti til þess að sterkir litir séu að koma í 
tísku og í raun man ég varla eftir að þeir hafi náð 
sér almennilega á strik frá því á tímum blómabarn-
anna,“ segir Vigfús Gíslason, framkvæmdastjóri 
Flügger, inntur eftir hvaða litir í innimálningu séu 
helst í tísku um þessar mundir.

Vigfús getur þó þess að fólk bregði stundum á það 
ráð að brjóta upp ljósu litina með því að bæta við 
veggbút eða mála einn vegg í rýminu í aðeins frá-
brugðnum tóni. „Þetta er gert svona til að sýna að 
fólk búi ekki í sjúkrahúsi,“ segir hann og hlær.

Þá segir hann matta veggi frekar vera í tísku en 
mikinn gljáa. „Á tímabili vildi fólk vera með breyti-
legt gljástig milli herbergja, kannski mikinn gljáa í 
anddyrinu, eldhúsinu og á baðherberginu, og matt-
ara annars staðar en það er nú liðin tíð. Nú er matt 
málið.“

Hvað með þrif? „Þá er það bara sápan og volga 
vatnið á veggina. Standi hins vegar til að mála getur 

verið gott að verða sér áður úti um almennileg 
hreinsiefni í næstu málningarvöruverslun ef vegg-
irnir eru illa farnir, til dæmis ef lítil kríli hafa kom-
ist í þá með tússliti.“ - rve

Ljóst og matt í haust

Vigfús Gíslason, framkvæmdastjóri Flügger, til hægri, ásamt 
Þorsteini Haukssyni sölumanni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn
bíður þín
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Fasteignasalan Torg er með til sölu vel skipulagt 
250 fermetra einbýlishús á einni hæð á stórri 
eignarlóð á Arnarnesinu ásamt tvöföldum 
bílskúr.

K omið er inn í flísalagða forstofu með skáp. Inn 
af forstofu er flísalögð gestasnyrting og gott 
forstofuherbergi. Eldhúsið er rúmgott með 

eldri innréttingu og góðum borðkrók. Korkur er á 
gólfi og tveir gluggar eru í eldhúsinu og inn af eldhúsi 
er búr. Stofa og borðstofa eru samliggjandi og rúm-
góðar með stórum og gólfsíðum gluggum að hluta. 

Rúmgott sjónvarpshol með veglegum arni er sam-
liggjandi stofu.

Svefnherbergi eignarinnar eru alls fjögur, tvö 
barnaherbergi og hjónaherbergi með fataherbergi inn 
af eru á svefnherbergisgangi auk forstofuherbergis. 
Baðherbergi eignarinnar er flísalagt í hólf og gólf 
með baðkari, sturtuklefa og innréttingu. Í svefnálmu 
er þvottahús með vaski og innréttingu og úr því er 
gengið út í bakgarð.

Bílskúrinn er tvöfaldur með vatni, rafmagni og 
hita. Þak, rafmagn, lagnir og gluggar eru uppruna-
legir en að sögn eiganda í lagi. Í göngufæri er í Sjá-
landsskóli, leikskóli og ylströndin í Sjálandi.

Ylströndin í göngufæri
Húsið er á stórri lóð á Arnarnesinu.

 Svöluhöfði 12 - 270 Mosfellsbær

Fallegt 206,7 m2 parhús á tveimur hæðum við Langholtsveg í Reykjavík. Eignin skiptist í forstofu, 
fjögur svefnherbergi, fataherbergi, baðherbergi, gestasalerni, stofu, eldhús, borðstofu, þvotthús og 
geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni. Stór timburverönd og garður. Tvennar svalir. Seljandi skoðar 
skipti á minni eign í póstnúmeri 104 Reykjavík. V. 43,9 m. 5000

Glæsilegt 319 m2 einbýlishús við Svöluhöfða í Mosfellsbæ. Húsið er hannað af Agli Guðmundssyni, 
arkitekt  og byggt árið 2002. Húsið skiptist í tvær álmur sem tengjast með tengibyggingu. Stofa, 
borðstofa, útsýnispallur, eldhús, 2-3 svefnherbergi, bað og þvottahús í annari álmunni og sérhönnuð 
vinnustofa með stórum sal, forstofu, baðherbergi, geymslu og bílskúr. Lækkað verð! V. 69,9 m. 3399 

Byggðarholt 3A - 270 Mosfellsbær
Mikið endurbætt  og vel nýtt 131,5 fm endaraðhús 
á tveimur hæðum í mjög skemmtilegu hverfi 
í Mosfellsbæ. Á aðalhæð er eldhús, stór stofa, 
forstofa og hjónaherbergi. Á neðri hæð eru 2-3 
rúmgóð herbergi, baðherbergi m/kari og sturtu 
og hol. Úr stofu er gengið út á stóra afgirta 
timburverönd í suðvestur.  V. 29,9 m. 3464

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

 Langholtsvegur - 104 Reykjavík

 Opið hús í dag mánudag frá kl. 18:30 til 19:00

OPIÐ HÚS

Hjallahlíð 11 - 270 Mosfellsbær
Mjög fallegt 174,6 m2 raðhús á tveimur hæðum 
með bílskúr við Hjallahlíð 11 í Mosfellsbæ. 
Fallegar og vandaðar innréttingar og gólfefni. 
Timburverönd og gróinn garður í suður. Frábær 
staðsetning stutt í skóla, leikskóla, sund og á 
golfvöllinn í Mosfellsbæ. V. 39,9 m. 4996

Langitangi - 270 Mosfellsbær
Fallegt 171 fm einbýlishús með sambygg. bílskúr. 
Flott eldhús, hvítt háglans, með steingráum flísum 
og granítborðplötu. Vönduð tæki, uppþvottavél 
og ísskápur/frystiskápur. Baðherbergi nýlega 
endurnýjað, fjögur svefnherb, stór stofa og 
borðstofa með arni og timburverönd og 
skjólgóður garður.Laust til afhendingar strax! 
V. 45,9 m. 3454

Þórðarsveigur - 4ra herbergja
Góð 4ra herbergja 118,9 fm íbúð með 
sérinngang og stæði í lokaðri bílageymslu 
við Þórðarsveig. Íbúðin skiptist í forstofu, 3 
svefnherbergi, þvottaherbergi, baðherbergi, 
eldhús og stofu. Sér geymsla er í kjallara. 
V. 24,9 m. 5353

 Fálkahöfði - 270 Mosfellsbær

Rúmgóð og falleg 123,1 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi, ásamt 27,6 m2 bílskúr. 
Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, sjónvarpshol, eldhús, baðherbergi, þvottahús, stofu og 
borðstofu. Íbúðinni fylgir 5,8 m2 sér geymsla á jarðhæð. V. 27,8 m. 5006

Laxatunga 120 - 270 Mosfellsbær
118,1 m2 raðhús á einni hæð með möguleika á 
bílskýli við Laxatungu 120 í Mosfellsbæ. Húsið 
er tæplega tilbúið til innréttinga í dag, útveggir 
eru tilbúnir undir sandsparstl og innveggir eru 
kominir með tvöföldu gipsi, en eftir er að sparstla 
og mála. Raflagnaleiðir eru komnar í veggi og 
búið er að draga í vinnuljós, en aðrar
raflagnir ófrágengnar.   Gólfhitalagnir eru komnar 
í steypta plötu. V 23,9 m. 4997

 Bjargartangi 18 - 270 Mosfellsbær

Fallegt 175,5 m2 einbýlishús með bílskúr, við Bjargartanga í Mosfellsbæ. Húsið skiptist í forstofu,
stofu, setustofu(hægt að breyta í herbergi) baðherbergi, gestasalerni, hjónaherbergi, tvö 
barnaherbergi, eldhús, sjónvarpsherbergi(sem getur nýst sem svefnherbergi) þvottahús og bílskúr 
með geymsluherbergi. Timburverönd og
garður í suðvestur. V. 39,9 m. 4711

 Opið hús í dag mánudag frá kl. 18:00 til 18:30

OPIÐ HÚS
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Glæsibær 
Vorum að fá til sölumeðferðar 857,5 fermetra húsnæði á 2. hæð sem hefur 
verið nýtt undir læknastofur. Laust strax. Á 1. hæð eru einnig til sölu 
44,4 fermetra verslunarhúsnæði í verslunarmiðstöðinni og 190,2 fermetra 
verslunar/skrifstofuhúsnæði með mikilli lofthæð.

Óskar R. Harðarson, hdl. og lögg. fast 

heimili@heimili.is
Sími 530 6500







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
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

:: 535_1000

.is : : 535_1000
j

Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Skúlatún 2 • 105 Rvk
Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali
www.stakfell.is



OPIÐ HÚS mánud 13.sept kl.17:30-18:00
Fallegt og bjart 250fm einbýlishús á einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr 
á stórri eignarlóð á Arnarnesinu. Arkitekt: Kjartan Sveinsson. Íbúðarrýmið 
er 198,0fm og bílskúr 52,0 fm. Innaf eldhúsi er gott búr, svefnherbergi 
eru 4 og eitt með fataherbergi. Tvær stofur með fallegum arni eru í húsinu 
sem er vel byggt og á frábærum stað þar sem göngufæri er í Sjálandsskó-
la.Ýmiss skipti koma til greina. Nánari uppl. Hafdís  gsm 895-6107

Hegranes 11 – 210 Gbæ

Verð: 59.9m

Herbergi: 6 – Stærð: 250fm

OPIÐ HÚS mánud 13.sept kl.17:30-18:00
Vel við haldið einbýlishús með góðum bílskúr. 5 góð svefnherbergi, tvær 
stofur og opið og gott, nýuppgert eldhús og borðstofa. Tvö baðherbergi og 
gott þvottaherbergi og búr innaf eldhúsi.
Garður í góðri rækt. Steypt heimkeyrsla og steypt verönd með hlið hússins 
til suðurs. Stutt í skóla og aðra þjónustu í Garðabæ
Nánari uppl. Sigurður gsm: 898-6106

OPIÐ HÚS mánud 13.sept kl.17:30-18:00
Húsið er tilbúið til afhendingar strax við kaupsamning. Glæsilegt útsýni.
Skipti á minni eign koma til greina. Stór timburverönd með rafmagnshei-
tapotti.
Fallegt frábærlega staðsett einbýli með bílskúr. Áhvílandi c.a. 28. Milljónir.
Nánari uppl. Þorsteinn gsm: 694-4700

Marargrund 1 – 210 Gbæ Vættaborgir 121 – 112 Rvk

Verð: 44.0m

Herbergi: 7 – Stærð: 214,7fm

Verð: 53,0m

Herbergi: 4 – Stærð: 179fm

3-4 HERB NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU!
Nýjar íbúðir með tvennar svalir og stæði í bílskýli.
Verð frá um 220 þús per. fm pantið skoðun!
Nánari uppl. Þorsteinn gsm: 694-4700

Langalína 2 – 210 Gbæ

Herbergi: 3 – Stærð: 93fm

Verð: 21.3m

Íbúð á fyrstu hæð með auðveldu aðgengi!
Falleg og rúmgóð íbúð á 1.hæð. Allar dyr 90cm víðar, 
engir þröskuldar.
Nánari uppl. Árni gsm: 893-4416

NÝ ÍBÚÐ – tilbúin til innréttingar
Íbúðin afhendist tilbúin til innréttingar og tilbúin að utan 
með hellulagðri innkeyrslu m hitalögn og frág. lóð.
Nánari uppl. Árni gsm: 893-4416

OPIÐ HÚS mánud 13.sept kl.18:30-19:00
Falleg íbúð á 3ju hæð( gengið upp tvær hæðir) með 
sérinngangi af svölum. Stutt í alla þjónustu.
Nánari uppl. Berglind gsm: 694-4000

OPIÐ HÚS mánud 13.sept kl.17:30-18:00
Rúmgóð tveggja herbergja íbúð á 1.hæð með auka 
herbergi í kjallara sem möguleiki er á að leigja út. 
Nánari uppl. Berglind gsm: 694-4000

OPIÐ HÚS þriðjud 14.sept kl.17:30-18:00
Skipti á ódýrari eign.  Bjart og rúmgott raðhús sem 
er mikið endurnýjað.
Nánari uppl. Þorsteinn gsm: 694-4700

OPIÐ HÚS mánud 13.sept kl.19:30-20:00
2ja herb. íbúð á 5.hæð með stæði í bílgeymslu.
Nánari uppl. Dórothea gsm: 898-3326

Rjúpnasalir 10 – 201 Kóp Fossahvarf 7 – 203 Kóp Fífulind 1 – 201 Kóp

Maríubakki 24 – 109 Rvk  Öldutún 1 – 220 Hfj Krummahólar 6 – 111 Rvk

TIL SÖLU eða LEIGU !!
Mikið endurnýjuð, fæst gegn yfirtöku láns, afborgun c.a. 
kr. 34 þús. per. mán
Nánari uppl. Hafdís gsm: 895-6107

Borgarbraut 1-3 – 310 Borg.nes

Herbergi: 3 – Stærð 58,1fm

Verð: 7.6m

OPIÐ HÚS mánud 13.sept kl.16:00-16:30
Falleg íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli., tvær rúmgóðar stofur
og göngufæri í alla þjónustu
Nánari uppl. Hafdís gsm: 895-6107

Nánari uppl. í GSM: 893-4416
Auðveld kaup á einbýlishúsi m. yfirtöku lána! Skoða 
skipti á íbúð á höfuðborgarsvæðinu.
Nánari uppl. Árni gsm: 893-4416

Góð íbúð með stæði í bílakjallara!
Afar falleg íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi. 
Gott útsýni, fjölskylduvænt umhverfi.
Nánari uppl. Árni gsm: 893-4416

OPIÐ HÚS mánud 13.sept kl.17:30-18:00
Lækkað verð. Flott, 2ja herb m/bílskýli á frábærum stað.
Nánari upp. Jóhanna gsm: 698-7695

OPIÐ HÚS mánud 13.sept kl.18:30-19:00
Lækkað verð. Fín íbúð á góðum stað. Þak og sameign 
þarfnast þín.
Nánari upp. Jóhanna gsm: 698-7695

OPIÐ HÚS mánud. 13.sept kl.17:30-18:00
Einbýli með bílskúr og 2ja herb. íbúð í kjallara.
Óhindrað útsýni yfir borgina
Nánari uppl. Dórothea gsm: 898-3326

OPIÐ HÚS mánud. 13.sept kl.18:30-19:00
Íbúð á annari hæð. Skoðar skipti á minni eign.
Nánari uppl. Dórothea gsm: 898-3326

OPIÐ HÚS mánud. 13.sept kl.18:30-19:00
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2.hæð.
Nánari uppl. Gunnar gsm 822- 3702

Verð: 21.5m

Herbergi: 3 – Stærð: 95,3fm

Verð: 27.4m

Herbergi: 4 – Stærð: 129,9fm

Verð: 20.9m

Herbergi: 3 – Stærð: 91,6fm

Verð: 14.9m – 

Herbergi: 3 – Stærð: 83,9fm

Verð: 33.5m

Herbergi: 5 – Stærð: 175fm Herbergi: 2 – Stærð: 49,1fm

Verð: 12.9m

Barónsstígur 23 – 101 Rvk Þórunnargata 9 – 310 Borg.nes Lómasalir 12 – 201 Kóp Melhagi 20 – 107 Rvk

 Vífilsgata 6 – 105 Rvk  Vesturberg 27 – 111 Rvk Unufell 21 – 111 Rvk Hvassaleiti 155 – 108 Rvk

Herbergji: 4 – Stærð: 121,7 fmHerbergi: 4 – Stærð: 96,8 fmHerbergi: 7 – Stærð: 232,7 fm Herbergi: 3 – Stærð: 73,7fm

Verð: 17.9m Verð: 45.9m  Verð: 16.9m  Verð 23.9m

Verð: 18.9m  

Herbergi: 3 – Stærð: 82,9fm

Verð: 22.9m

Herbergi: 4 – Stærð: 154,6fm

Verð: 26.8m

Herbergi: 3 – Stærð: 104,6fm

Verð: 20.9m

 Herbergi: 2 – Stærð: 57,7 fm
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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 

Hæðargarður
Efri hæð í fjórbýlishúsi
Möguleiki á 4 
svefnherbergjum
Sérinngangur
Góður garður
Laus til afhendingar

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 

Hæðargarður
Efri hæð
4 svefnherbergi
Sérinngangur
Góður garður
Laus til afhendingar V. 
22,0 m. 8410
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Naustabryggja
4ra herbergja
Rúmgott bílskýli
Jarðhæð með palli
SKIPTI Á SÉRBÝLI
 28,0 8270

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

Langagerði
Huggulegt einbýli í 
Smáíbúðahverfinu
Stórglæsilegur garður
Stór bílskúr
Möguleiki á aukaíbúð V. 
39,5 m. 7571

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

Suðurhlíð
3ja herbergja
Glæsilegt útsýni
Frábær staðsetning
Bílageymsla

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

Vantar 
Salahve
upplýsi
fasteign

Óskum
fyrir allt

Vantar 
ákveðn
upplýsi
8905.

Atvinnuhúsnæði óskast 

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

Höfum ákveðna kaupendur að heilum blokkum, 
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

Kríuhólar 2-OPIÐ 
HÚS Í DAG KL.18
OPIÐ HÚS Í DAG KL.18.00
3ja herbergja
6.hæð í lyftublokk
Er laus til afhendingar
Bjalla 602

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

Einb v. 39,5 m.

3ja v. 18,1 m.

3ja v. 36,0 m.

2ja v. 11,5m.

4ra v. 22,5 m.

rað v. 21,5 m.

4ra v. 22,5 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.

4ra v. 28,0 m.

Hæð v. 18,9 m.

2ja v. 16,9 m.

3ja v. 17,9 m.

3ja v. 19,9 m.

2ja v. 25,5 m.

3ja v. 47,0 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

Hólmgarður
Björt efri hæð
Möguleiki á 4 
svefnherbergjum
Sérinngangur
Rólegt umhverfi
Laus til afhendingar 

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

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

Bauganes
Gullfallegt einbýlishús
Frábær staður
Mikið uppgert
4 herberg og fjórar stofur
Frábær eign

Gullengi
Gullfalleg 5 herbergja
Ný íbúð
4 svefnherbergi
Laus við samning

Gullengi
Glæsileg ný 4ra herbergja
Fullbúin án gólfefna
Laus við samning
Gott verð

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

4ra herbergja íbúð á jarðhæð í Linda-
erfi í Kópavogi. Bein kaup.  Nánari 
ingar veitir Elín Viðarsdóttir löggiltur 
nasali í síma 6958905.

 eftir sérbýli gegn staðgreiðslu í Fossvogi 
t að 55 milljónir staðgreitt.  

raðhús /parhús í Grafarvogi fyrir tvo 
na viðskiptavini okkar.  Allar nánari 
ingar veitir Elín Viðarsdóttir í síma 695-

Breiðavík
Gullfalleg 3ja herbergja 
íbúð
Fallegar innréttingar
Gott útsýni
Stutt í skóla og þjónustu

Kristnibraut
Glæsileg blokk
4ra herbergja útsýnisíbúð
Stutt í golfvöllinn
Eftirsótt hús 

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. 22,0 m.

5 her. v. 27,5 m.

5herb v. 31,9 m.

Einb. v. 69,9 m.

3ja v. 22,8 m.

4ra v. 28,5 m.

4ra v. 23,5 m.

Hæð v. 46,0 m.

Hæð v. 37,5 m.

4ra v. 25,0 m.

3ja v. 23,5 m.

Einbýli v. 64,9 m.

3ja v. 19,5 m.

Einbýli v. 48,5 m.

Skráðu eignina þína í innlit

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



Bjargföst bækistöð 
Hjá Eik finnur þú hentugt húsnæði

Svæðisstjórn björgunarsveita á höfuðborgarsvæðinu hefur undanfarna mánuði smíðað nýjan stjórnstöðvarbíl til að stýra aðgerðum á vettvangi. 
Við smíði bílsins hefur  björgunarsveitarfólk verið í húsnæði hjá Eik fasteignafélagi sem sérhæfir sig í rekstrarleigu atvinnu húsnæðis. Við bjóðum 
m.a. húsnæði sem hentar vel fyrir bæði hjálpfúsar hendur og risatrukka. Einnig er í boði húsnæði fyrir verslanir, lagerhald, skrifstofur, veitinga- og 
skemmti staði og margt fleira. Ef þú ert að efla starfsemina, flytja, stækka, endurskipuleggja eða hefja rekstur er Eik með rétta kostinn fyrir þig.
 
Hafðu samband við sérfræðinga okkar í síma 590 2200.
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Karl Gunnarsson og Kristján P. Arnarsson, 
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Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–17
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali
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Þú hringir, við seljum!
512 4900

Sigurður
S. 896 2312
lögg. fasteignasali

Friðbert
S. 820 6022
Sölufulltrúi

Gunnar
S. 897 0988
Sölufulltrúi

Þórarinn
S. 770 0309
Sölufulltrúi

Magnús
S. 897 8266
lögg. fasteignasali
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Allt sem þú þarft...Allt sem þú þarft...

Auglýsing í 
Fréttablaðinu 
nær til yfir 

95% 
lesenda
blaðanna

Yfirburðir 
Fréttablaðsins 
staðfestir!

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

Lesa bara
Fréttablaðið

67% 5%

27%

Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán.-lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. 
Heimild: Blaðakannanir Capacent maí - júlí 2010.

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað 
landsins með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila 
sinn eins og síðasta könnun Capacent Gallup 
sýnir ótvírætt.

Austurvegi 6 – Sími 482 4800 – www.arborgir.is

Óskar 

Sigurðsson hrl.

Þorsteinn 

Magnússon

Anna Dóra 

Jónsdóttir 

ritari/sölumaður lögg. fasteignasali



Vönduð umgjörð fyrir vinnandi fólk

VERSLUNARHÚSNÆÐI / ÞJÓNUSTUHÚSNÆÐITIL LEIGU

Austurströnd 3
170 Seltjarnarnes

Gott verslunar- og þjónustuhúsnæði á Seltjarnarnesi. Húsnæðið er 
innréttað sem bankaútibú í dag, en margir möguleikar á breytingum 
eru fyrir hendi. Leigusali fjármagnar breytingar á húsnæði eftir 
óskum viðskiptavina. Góð aðkoma og næg bílastæði. Húsið stendur við 
nágrenni fjölda íbúða og verslana á Eiðistorgi.

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐITIL LEIGU
Til leigu um 125 m2 skrifstofuhúsnæði á 2. hæð við Austurstræti. 
Húsnæðið skiptist í stóran sal, 1 skrifstofu og snyrtingu. Laust strax. 
Einnig er til leigu í sama húsi 91 m2 skrifstofa á 4 hæð

Austurstræti 12 
101 Reykjavík

VERSLUNARHÚSNÆÐITIL LEIGU
Til leigu vandað og gott verslunarrými á 2. hæð, rýmið býður upp á 
ýmsa möguleika. Góð staðsetning og næg bílastæði. Húsnæðið er laust 
til notkunar.

Holtagarðar
104 Reykjavík

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐITIL LEIGU
Til leigu skrifstofu og lagerhúsnæði að Höfðabakka 9. Um er að ræða 
stærðir frá 150m2 til 2500m2 á einu gólfi. Höfðabakki er einstaklega 
vel staðsettur með tilliti til samgangna, þjónustu og ekki síður 
náttúrugæða. Við sníðum húsnæðið eftir þínum þörfum.Höfðabakki 9 

110 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

Laugavegur 26
101 Reykjavík

Gott skrifstofuhúsnæði á 3. hæð við Laugaveg. Húsnæðið skiptist í 
fjórar rúmgóðar skrifstofur, fundarherbergi, kaffistofu og snyrtingu. 
Aðkoma að húsinu er frá Grettisgötu. Frábær staðsetning miðsvæðis í 
Reykjavík. Laust strax.

Framtíðarhúsnæði

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.

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



BÍLAR &
FARATÆKI

SAAB 9-7X ARC. Árgerð 2007, ekinn 
55 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
4.600.000. Rnr.129293. Einn með öllu!

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Knaus Eifelland Holiday Kojuhús árg. 
07.08 Svefnapláss fyrir 6. sólarsella 
markísa og fl.og fl. Húsið er mjög 
vel búið og lítur út eins og nýtt. Verð 
3,400,000,- góður staðgreiðsluafsláttur 
Húsið er í Toyota Reykjanesbæ 420-
6600.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

Cadillac Escalade AWD, árg. 6/2007, ek. 
14þús.km, 404hö, sjálfskiptur, DVD & 
playstation,sumar & vetrar dekk, LÍTUR 
ÚT SEM NÝR og með öllum aukahlut-
um!, Ásett verð 8990þús.kr!

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

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 viðskipta-
vina. www.islandus.com Sími 5522000

Til sölu. Volkswagen Syncro árgerð 
1998 ekinn 170.000 km. Þarfnast smá 
lagfæringa. Verð 150.000. Uppl. í s. 
615 3544.

Kia Clarus GLX-Wagon árg. ‚00 ek. 
148 þús. V. 450 þús. S. 896 6453 & 
849 3707.

 0-250 þús.

Góður Fjölskyldubíll
Opel Vectra Árg. 98‘ Ssk. 5 dyr. Ek. 
170 þús. Sk. 11‘. Verð 235 þús. S. 891 
9847.

 Bílar óskast

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

Golf, Polo, Micra eða 
Lancer óskast

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

Vantar ódýran
Vantar ódýran bíl. Má þarfnast lagfær-
ingar. Skoða allt. Allar tegundir, allar 
árgerðir. S. 857 9326.

 Jeppar

Nissan Terrano II árg. 1999 disel 
ekinn196þ. til sölu. Dekk 32“ léleg, bíll 
í góðu lagi. Verðhugmynd: 600 þ. eða 
tilboð. Ægir s:6903392

Toyota RAV4. Árg 1995. Ekinn 200þ.
km. Reyklaus. Skoðun 2011. Verð 250 
þús! S:6922967

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hjólhýsi

Landhouse hjólhýsi ásamt palli, for-
tjaldi og fleiru. S. 820 5698

 Vinnuvélar

Á lager gæða gúmmíbelti frá Linser 
(heilspunnin). Einnig stálbelti, rúllur og 
hjól. IMPEX.is S 5345300

 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. Eitt stk. 
255/55 18“ á 5 þ. 4 stk. 175/70 13“ á 
Golf álf. á 20 þ. Uppl. í s. 896 8568.

Til sölu 38 tommu notuð AT dekk . 
Upplýsingar í síma 898 5878.

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

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

 Varahlutir

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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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.

Erum að byrja að rífa Pajero árg. ‚99 
2.5 diesel, Skoda Octaviu árg. ‚99 & 
‚07 diesel, VW Bora árg. ‚00 & ‚04, 
Terrano árg. ‚98, Kia Carnival árg. ‚00, 
Corolla árg‘. 99. Polo árg. Freelander 
árg.‘99. Benz, margar gerðir. ‚07. Opið 
virka daga 9-18. Laugaradaga 11-15. 
Partahúsið S. 555 6666.

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

VW, Skoda, Audi, 
varahlutir 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.

 Viðgerðir

Þarftu að láta gera við tjaldvagninn, 
fellihýsið,hjólhýsið eða húsbílinn eftir 
sumarið? Við getum hugsanlega hjálp-
að. Hagverk bifreiðasmiðja Bæjarflöt 2 
S: 587 4760.

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

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

Gluggahreinsun, klæðingarhreinsun. s. 
663 0000

A-Ö Þrif & Hreinlæti 
Sími 662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

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

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

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

Trjáklippingar
Trjáfellingar. 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

Byggingameistari!

Öflugur byggingarmeistari með 
mikla reynslu í faginu vill bæta 
við sig verkefnum. Er í samstafi 

við aðra meistara.

Meðlimur í Meistarafélagi 
byggingarmanna til margar 

ára. S. 862 1546

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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● VIÐHALD Á HAND-
VERKFÆRUM  Ef verkfæri á 
að endast þarf að meðhöndla 
það með umhyggju.
• Geymdu eggverkfæri aldrei 
í verkfærakassa nema á því sé 
egghlíf. Notaðu slíðrið sem 
fylgdi verkfærinu.
• Til að koma í veg fyrir að verk-
færi ryðgi verður að geyma það 
á þurrum stað. Gott er að bera 
dálitla olíu á stál til að vernda 
það burtséð frá því hvar verk-
færin eru geymd. Settu nokkra 
dropa í tusku og strjúktu þunnt 
lag á. Heimild: Verk að vinna.

Drífa Bjarnadóttir, líffræðingur 
og fiskeldisfræðingur, stendur 
í fjörugum framkvæmdum 
í Vík í Mýrdal þar sem hún, 
ásamt eiginmanni sínum, 
byggir tveggja hæða 
einbýlishús og hyggst auk þess 
reisa fiskeldisstöð.

Drífa Bjarnadóttir er menntaður 
líffræðingur og fiskeldisfræðingur 
en hún ólst upp í Vík í Mýrdal. Eftir 
að hafa búið í Reykjavík í nokkur 
ár flutti hún aftur heim fyrir um 
tveimur árum, enda fáir jafn góðir 
staðir eins og Vík til að ala upp börn 
að hennar sögn en Drífa á þrjú börn. 
Hún byggir nú tveggja hæða einbýl-
ishús í Króktúni í Vík ásamt eigin-
manni sínum og enn sem komið er 
húsið eina húsið í götunni.

„Það er gert ráð fyrir fleiri 
húsum við götuna og vonandi verða 
þau það. Nokkur uppbygging hefur 
verið á staðnum síðustu ár, en í 
Vík búa um 370 manns. Auk minna 
framkvæmda er verið að byggja 
tvö önnur hús hér á staðnum,“ segir 
Drífa. „Við byrjuðum af krafti í 
apríl en grunnurinn var grafinn í 
byrjun desember í fyrra. „Lengst 
af vorum við bara tvö til þrjú að 
vinna saman í húsinu en erum búin 
að vera sex í sumar. Eins og stend-
ur er neðri hæðin komin og verið að 
steypa gólfplötuna á efri hæðinni, 
og um leið og það er búið verður 
húsið fljótt orðið fokhelt.“

Planið er að flytja inn í húsið 
fyrir jól, sem einverjir telja bjart-
sýni að sögn Drífu, en það er í nægu 
að snúast þar sem hún ætlar auk 
þess að koma fiskeldisstöð á lagg-
irnar í haust sem hún mun starf-
rækja með fjölskyldu sinni. „Við 
ætlum að byrja í haust að byggja 
hús undir þá starfsemi í Meðalland-
inu en við þurfum að leggja vatn 

Finnst skemmtilegast að steypa

Drífa Bjarnadóttir við fyrstu skóflustunguna. Hún segir engan 
hissa á framkvæmdagleði hennar í Vík, þar gangi allir í öll verk. Húsið stendur við Króktún í Vík.

Útsýnið frá húsinu er óviðjafnanlegt.  MYNDIR/ÚR EINKASAFNI

og vinna alla grunnvinnu sjálf því 
eins og stendur er ekkert þarna. Við 
stefnum að því að hafa alla starf-
semina innandyra.“ 

Drífa gengur í öll verk sjálf og 
finnst það gaman en auk fram-
kvæmdanna vinnur hún fullan 
vinnudag. „Ég þyrfti helst að geta 
sleppt því að sofa en mér finnst 
gaman að vita að maður hefur tekið 

þátt í ferlinu sjálfur. Ætli mér finn-
ist ekki skemmtilegast að steypa í 
ferlinu, þá finnst manni verkinu 
nærri lokið og sér varanlegan ár-
angur. Nei, það er enginn hissa á því 
að maður standi í þessu hér í Vík, 
allir eru allt í öllu og vanir að ganga 
í ýmis verk.“ 

Drífa segir kostina við að byggja 
marga. „Við létum teikna húsið upp 

eftir okkar hugmyndum og vitum  
því hverju við göngum að. Húsið 
stendur á hæð og byggingin miðar 
að því að maður njóti útsýnisins til 
fulls. Fullnægjan er mikil að vita 
að maður var með puttana í þessu 
sjálfur. Ætli maður verði ekki líka 
sparsamari, maður veit hvað hver 
naglapakki og spýta kostar.“

 - jma

Með örlítlu hugviti og hugmynda-
auðgi er hægt að breyta látlausri 
kommóðu í hið mesta stofustáss.

Á vefsíðunni www.diyideas.com 
er að finna fjölda hugmynda og leið-
beininga um hvernig hægt er að gera 
hlutina sjálfur á heimilinu. Bæði má 
þar finna einföld verkefni og flókin 
og meðal annars er þar sagt og sýnt 
hvernig breyta má látlausri komm-
óðu á þrenns konar máta.

Með skemmtilegu veggspjaldi 
til að mynda í anda Andy War-
hol verður kommóðan kúl og töff. 
Einnig má láta stækka uppáhalds-
ljósmyndir úr myndaalbúminu 
og ljá kommóðunni persónuleg-
an stíl.

Næsta hugmyndin sem mælt er 
með á vefsíðunni er að gefa komm-
óðunni ríkulegan blæ með því að 
líkja eftir leðri. Með því að mála 
kommóðuna í leðurbrúnum lit og 
teikna „sauma“ meðfram hornum 
með gullpenna verður kommóðan 
líkt og leðurklædd.

Antík heillar marga og auðveld-
lega er hægt að láta nýja kommóðu 
líta út fyrir að vera gömul með sér-
stakri málningu og nokkrum gam-
aldags handföngum sem víða fást. 
 - sg

Kommóða á þrjá vegu

Á vefsíðunni www.diyideas.com er sýnt 
hvernig má breyta látlausri kommóðu.

● VIÐHALD GAMALLA 
TIMBURHÚSA  Iðan fræðslu-
setur held-
ur mörg 
námskeið í 
bygginga- 
og mann-
virkjagerð. 
Eitt ber yf-
irskriftina 
Viðhald og 
viðgerðir gamalla timburhúsa. 
Á því öðlast þátttakendur þekk-
ingu á undirstöðum og burð-
arvirki eldri timburhúsa. Gömul 
hús sem hafa verið endurbyggð 
eru skoðuð og farið yfir frágang 
bæði innanhúss og utan. Þátt-
takendur öðlast leikni í að meta 
varðveislugildi húsa og breyt-
ingar sem hafa verið gerðar á 
þeim frá því að þau voru byggð. 
Námskeiðið hefst 15. októb-
er og er haldið í samvinnu við 
Húsafriðunarnefnd og Minjasafn 
Reykjavíkur. Kennsla fer fram í 
Árbæjarsafni.

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR

Smiðjuvegi 4C
Box 281  202 Kópavogur
Sími 587 2202  Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is  www.hagblikk.is

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.

Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.

Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.

Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.
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892 1565 - Húseignaþjónustan 
- Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. - öll málningarvinna 
- háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% 
teygjanl.)

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

Húsasmíðameistari óskar eftir smiðum 
og verkamönnum, vönum í viðhalds-
vinnu. Uppl. í s. 894 0031.

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

Whole body massage. S. 849 5247

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

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

 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.

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Skemmtisiglingar í 
ANDREUNNI

Uppákomur, árshátíðir, sjóstöng, funda-
aðstaða o.fl. Uppl. hvalalif@hvalalif.is / 
897-8433.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Nuddpottar f.hitaveitu. Á. Óskarsson 
ehf. S. 566-6600. www.oskarsson.is

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

KÆLI OG FRYSTIKLEFAR TIL SÖLU. 
STÆRÐIR: 4,6,8,10 og 12m2 SENSON 
EHF. Sími 511-1616.

Nýlegur amerískur svefnsófi 2ja sæta til 
sölu. 140cm milli arma S.820 5698

Heimabíókerfi!!!
Bose lifstyle 48 heimabíókerfi Keypt í 
feb 2008 - hvítt bassabox og 5 hvítir 
hátalarar. Tilboð óskast. Uppl. Sími - 
8982060

Hlaupabretti til sölu, Pro-from 575. 
Lítið notuð. V. 55þús má prútta. Uppl 
í s. 896 8554

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson 
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

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar HYTSU 2500kg m/
hraðlyftu Verð: 48.350 án VSK Sími: 
5520110 www.pon.is

Háþrýstidæla
Dæluþrýstingur - 160. Vatnsþrýstingur 
570-650. Hámarkshiti vatnsinntaks 
60°C. Þyngd 24.15 kg. Straumnotkun 
A14.5. Verð 99 þús. S. 848 0252.

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 
húsabygginga. 

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

 SPA - DREAM OASIS 
 Fáðu kort og nudd frítt.

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

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

gott, gott nudd. good massage.693 
75 97

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.

 Þjónusta

Frelsi frá streitu og kvíða 
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: 20/9, 
18/10, 15/11. Level II: 4 w: Md to 
Fr; 16:15-17:45, st: 20/9, 18/10 Level 
III: 4w: 14-15:30 st: 20/9. NORSKA: 
4 vikur, mán til fös 19:45-21:15, stig 
I: 16/9, stig II: 18/10. 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. 18/10. ENSKA f. BÖRN 5-8 ára; 
mán 16:30-17:30, 9-12 ára; þri 16:30-
17:30 byrjar 20 og 21/9. Námsaðstoð 
allt árið. Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5, 
s.5881169. www.icetrans.is/ice

6 mínútur í keilu

eða

Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta aðeins 229 krónur á dag í Stöð 2 Vild. Tryggðu þér áskrift í dag!

FYRIR

229
KRÓNUR

FÆRÐ ÞÚ:

eða

frábæra skemmtun í 

heilan sólarhring fyrir 

alla fjölskylduna

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR: AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000



 13. september 2010  MÁNUDAGUR4

ANVAYA Nú er ekki lengur nóg að 
stunda eingöngu hreyfingu og hollt 
mataræði til þess að ná andlegu jafn-
vægi.Nú er í boði byrjendanámskeið í 
Anvaya 2-3okt. Anvaya er lífstefna sem 
stuðlar að jafnvægi hugans og rökhugs-
un.Á námskeiðinu er kennd hugleiðsla 
ásamt fræðslu. Skráning í s:6621343

 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

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Gott hey í rúllum til sölu á Álftanesi. 
Árs gamalt 4.500 kr. nýtt 5.500 kr. S. 
840 6777.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

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.

Herbergi til leigu á smíðshöfða. Verð frá 
25-30 þús. á mánuði. S. 857 7227.

Fjögurra herb. íbúð með húsgögnum 
og nýlegur toyota til leigu í 3 mán og 
jafnvel lengur. Tilboð óskast í s:773 
7892

3.herb íbúð til leigu, nálægt Hlemm. 
S. 661 5219.

falleg 120 fm íbúð, 5 herb. í Jöldugróf til 
leigu í langan tíma. Uppl. 863 8892.

3ja herb. íbúð í Bryggjuhverfinu til 
leigu frá 01 okt. til 01 júlí 2011. Með 
húsgögnum, interneti og bílageymslu. 
120þús á mánuði. Uppl. 571 2402 og 
662 1504

 Húsnæði til sölu

Til sölu 150 fm raðhús í njarðvík.
Áhv.14,5 frá íbúðalánasj.Öll skipti skoð-
uð.Uppl. S:893-2422/846-6678

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu gott iðnaðar/
lager- og skrifstofuhús-
næði við Tangarhöfða.

Iðnaðar/lagerhlutinn er 230fm. 
en skrifstofur á 2. hæð 250fm. 
Leigist saman eða sitt í hvoru 
lagi. Ekki vsk hús. Gott bíla-

plan-snyrtilegt hús.
Hafið samband við Ólaf hjá 
Atvinnueignum í síma 824-
6703. Atvinnueignir-stærsta 

leigumiðlun landsins í 
atvinnuhúsnæði.

Til leigu 70 fermetra verslunarhúsnæði 
í Núpalind 1 í Kópavogi . Nánari upplýs-
ingar í síma 898 5878.

Gott ca. 140m² skrifstofuhúsnæði á 2.h. 
í Skipholti. Laust til afh. Tölvulagnir/ljós-
leiðari. Móttaka, 4 skrifst.herb., eldhús 
m. nýrri innr. Geymsla. Dúkur. Lyfta. 
Aðgangstýrð sameign. Næg bílastæði. 
Hagstæð leiga. Uppl. í síma 896 0747.

Lítill/meðalstór skrifstofuherb. til 
leigu við Suðurlandsbraut og Ármúla 
Hagstætt verð og gott útsýni. Uppl: 
899 3760.

 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

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

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Ísbúðin Áfheimum
Óskar eftir að ráða starfsfólk 
á dagvaktir, 10-15. Góð laun í 

boði fyrir réttan aðila.
Einungis traust og heiðarlegt 
starfsfólk kemur til greina. 

Uppl. í s. 899 9495, milli kl. 09-
17. Jónína eða á 
cyrus@simnet.is

Góð aukavinna á kvöldin
Okkur vantar íslenskumælandi fólk í 
símasölu 2-5 kvöld vikunnar frá kl.18-
22Góð laun í boði. Aldur 22+++ Uppl. 
í síma 869-0291 milli kl.14-19 virka 
daga.

Heimilisþrif Vandvirk og ábyrg kona 
óskast til að þrífa 60fm íbúð í Kópavogi 
og kaupa inn fyrir unga langveika konu 
1 sinni í viku, á fimmtudögum milli 
ca 12:00 og 15:00. Umsóknir ásamt 
meðmælum sendist á adstodarkona@
gmail.com eða hafið samband í síma 
6936545.

ThaiKokkur vantar Við leitum duglegu 
fólk á Yummi 8963536

Markaðssamskipti óskar eftir rösku og 
sjálfstæðu fólki í símaver. Verktakastarf 
með sveigjanlegum vinnutíma og 
góðum greiðslum fyrir duglega ein-
staklinga. Upplýsingar gefur Magnús í 
síma 694-9614.

Óskum eftir fólki í úthringistarf á 
kvöldin. Tilvalið fyrir fólk 30-70 ára. 25 
ára lágmark. Góðir tekjumöguleikar, 
skemmtilegur vinnustaður. Uppl veitir 
Gísli í 553-6688 eða gisli@tmi.is

Stýrimaður
Stýrimann vantar á M-B Mörtu 
Ágústsdóttir frá Grindavík til netaveiða. 
Uppl. í s. 894 2013.

Villtu hressa vinnu? Vantar barþjóna 
og fólk í sal í hlutastarf á Kaffi Zimsen. 
Reynsla er kostur. Hafið samband við 
Gísla í s. 772 0388.

Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa í 
fiskbúð. Uppl. í s. 896 3851.

Starfsmaður óskast í söluturn á 
Reykjavíkursvæðinu. Eitt og hálft starf í 
boði. umsókn sendist á magnus1220@
hotmail.com

 Viðskiptatækifæri

HAFÐU EGGIN Í FLEIRI KÖRFUM EN 
EINNI! AUKAVINNA MEÐ MÖGULEIKA 
Á FRAMTÍÐARTEKJUM - NETWORK 
MARKETING ÞJÁLFUN TIL STAÐAR - 
HRINGDU NÚNA Í S: 699 3702.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Spjalldömur 908 1616
Opið þegar þér hentar.

Atvinna

einn

barnaís

eða

Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta aðeins 229 krónur á dag í Stöð 2 Vild. 
Tryggðu þér áskrift í dag!

FYRIR 229 KRÓNUR

FÆRÐ ÞÚ:

frábæra skemmtun í 

heilan sólarhring fyrir 

alla fjölskylduna
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512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: 

visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
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www.ms.is

Hugmyndaregn á ms.is
Í nýju málræktarátaki Mjólkursamsölunnar sem nú gefur að líta 
á mjólkurfernum landsmanna er á gamansaman hátt fjallað um 
nýyrði í íslensku. Mjólkursamsalan býður landsmönnum að velja 
sitt uppáhaldsnýyrði. 

Allir sem taka þátt í valinu eiga möguleika á að vinna lestölvu 
(iPad frá Apple) eða Íslenska orðabók.

Láttu hugmyndirnar flæða á www.ms.is.

Leggðu rækt við 

líkama og sál

Á nýju 

mjólkurfernunum 

finnur þú heilræði 

frá Lýðheilsustöð.

Mjólk er góð
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BAKÞANKAR 
Gerðar 

Kristnýjar

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

                         Jón er kominn!
Slökkva á sjónvarpinu, vera upptekin!
                         Jón er kominn!
Slökkva á sjónvarpinu, vera upptekin!

Æ

Æ

Solla vill að þú breiðir yfir hana.
Ég?

Varst þú ekki 
hjá henni?

Jú, en ég er búin að 
vera á fullu síðan 

sex í morgun og er 
alveg búin á því.

Ég gat ekki lyft 
sænginni.

Kex með 
Nutella

Ýmis batterí

Köngull
Tannbursti

2 geisladiskar

Tómatsósu-
bréf

Karamella

Geisladiskahulstur
(Passar ekki)

Gulur yfirstrik-
unarpenni

(virkar ekki)

3 leikfimi-
sokkar

Ég var ein-
mitt að leita 
að þessum 
tannbursta!

Og þetta er bara það 
sem ég fann í sængur-
verinu þínu þegar ég 
skipti á rúminu 
í morgun!

Krumpaður 
þúsundkall

Taktu partíið á næsta stig með PlayStation

MOVE!

9. hvervinnur!

Vinningar afhendir í ELKO Lindum. 199 kr/skeytið. 

 Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

Lendir15. sept!

Sendu SMS EST MOVESendu SMS EST MOVE
á númerið 1900.á númerið 1900.

Svaraðu einni spurninguSvaraðu einni spurningu
og þú gætir unnið! og þú gætir unnið!

Aðalvinningur er Aðalvinningur er

MOVE MOVE ásamtásamt  fjfjórum (Move)leikjumórum (Move)leikjum.

Fullt af auka vinningum:Fullt af auka vinningum:

Tölvuleikir · DVD myndir · PS3 aukahlutir og fleira!
Tölvuleikir · DVD myndir · PS3 aukahlutir og fleira!

Sendu SMS EST MOVE
á númerið 1900.

Svaraðu einni spurningu
og þú gætir unnið! 

Aðalvinningur er

MOVE ásamt  fjórum (Move)leikjum.

Fullt af auka vinningum:

Tölvuleikir · DVD myndir · PS3 aukahlutir og fleira!

Fyrir rúmum tuttugu árum voru Stíga-
mót – grasrótarhreyfing gegn kynferð-

isofbeldi stofnuð. Starfsemin mætti oft 
skilningsleysi fyrstu árin en samtökin, þá 
undir styrkri stjórn dr. Guðrúnar Jónsdótt-
ur félagsfræðings, stóðu allan mótbyr af 
sér, enda sást strax í upphafi að brýn þörf 
var fyrir þau. Guðrún og aðrar starfskon-
ur Stígamóta gengu fram fyrir skjöldu og 
fræddu þjóð sína. Þær sögðu okkur að kyn-
ferðisofbeldi væri alvarlegur glæpur og 
útskýrðu afleiðingar þess fyrir þolendurna. 
Starfið bar ávöxt og engum vafa undirorpið 
hvað Stígamót hafa hjálpað mörgum.

DAG nokkurn birtist Thelma Ásdísardótt-
ir og hrærði upp í samfélaginu með sögu 

sinni. Hátt og snjallt vísaði hún skömm-
inni – bókstaflega – til föðurhúsanna. 
Síðar kom Breiðavíkurmálið upp og 
fjöldi íslenskra karlmanna treysti sér 
til að skýra frá ömurlegri bernsku. Rétt 
eins og í tilfelli Thelmu og systra henn-
ar hafði félagskerfið brugðist ungum 

börnum. Áhrif þessara vitnisburða voru 
sterk. Íslenska þjóðin horfðist í augu við 

sjálfa sig og lofaði að gera allt til að 
voðaatburðir á borð við þá sem áttu sér 
stað í gula húsinu í Hafnarfirðinum, 
Breiðavík, Bjargi og öðrum upptöku-
heimilum gerðust aftur. 

NÚ hefur komið á daginn að fyrr-
verandi biskup þessa lands, hr. Ólaf-

ur Skúlason, var kynferðisofbeldismaður. 
Dóttir hans steig fram og sagði frá því 
hvaða mann pabbi hennar hafði að geyma. 
Og þá rifjaðist upp að einn þolenda hans, 
Sigrún Pálína Ingvarsdóttir sem sagði 
sögu sína fyrir einum 14 árum, fékk ekki 
þá aðstoð sem henni bar. Frásögn Sigrún-
ar Pálínu vakti vitaskuld mikla athygli á 
sínum tíma. Þöggunin fór því heldur ekki 
fram hjá neinum og það er skelfilegt að 
ímynda sér áhrifin sem þetta afskiptaleysi 
hlýtur að hafa haft, ekki aðeins á Sigrúnu 
sem flutti úr landi ásamt fjölskyldu sinni, 
heldur aðra þolendur kynferðisofbeldis.

ÞARNA sáu þeir svart á hvítu hvernig við-
brögðin yrðu ef þeir dirfðust að skýra frá 
reynslu sinni, hvað þá að ganga svo langt að 
kæra. Á meðan léku misyndismenn lausum 
hala og sá hugsunarháttur að nauðgun og 
annað kynferðisofbeldi væri eins og hvert 
annað sakleysislegt sprell fékk að grassera. 
Skaðinn sem þessi þöggun hefur haft í för 
með sér gæti verið meiri en okkur grunar. 
Enn hefur speglinum verið brugðið á loft en 
nú er hann borinn upp að vitum okkar til að 
ganga úr skugga um að með okkur bærist 
lífsmark, fólkinu sem hvorki gat skenkt Sig-
rúnu Pálínu skilning né samúð. Næst þegar 
til okkar verður leitað skulum við bjóða 
gestinum til sætis, ljúka hurðinni aftur, 
slökkva á símanum og leggja við hlustir. 
Eitt getum við nefnilega verið viss um, 
fleiri eiga eftir að biðja okkur um áheyrn. 

Þjóð með spegil
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Nærðu ekki nokkurri átt?

Ovi Maps er fullkomið leiðsögukerfi fyrir Nokia síma. 
Ítarlegt kort af Íslandi, erlend kort, vegvísir, upplýsingar 
um áhugaverða staði, s.s. söfn, veitingastaði, hótel o.fl. 
Notaðu Nokia símann þinn til að komast á leiðarenda. 
Kynntu þér málið í næstu verslun Vodafone

Nákvæmar upplýsingar og leiðbeiningar um uppsetningu finnur þú 
á ovimaps.is

Flott leiðsögukerfi í Nokia símann þinn!

0 kr.
útborgun og
2.590 kr. á mán.
í 12 mán.

Fullt verð: 
29.990 kr.

0 kr.
útborgun og
4.190 kr. á mán.
í 12 mán.

Fullt verð: 
49.990 kr.

vodafone.is

Nokia 5230 Nokia E52
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folk@frettabladid.is

Nú eru tískuvikur hausts-
ins að fara af stað og er 
það New York sem reið á 
vaðið um helgina. Verið er 
að sýna tískustrauma og 
stefnur næsta vors og sum-
ars. Stjörnurnar flykkjast 
til borgarinnar til að sýna 
sig og sjá aðra sem og að 
drekka í sig tískuna. 

Meðal gesta á fyrstu sýningun-
um var Anna Wintour, ritstjóri 
Vogue, á sínum stað með svörtu 
sólgleraugun sem alla jafna ein-
kenna hana ásamt Blake Lively 
og Leighton Meester úr Gossip 
Girl.

Ef marka má fyrstu sýningar 
tískuvikunnar verða fölir og ljós-
ir litir allsráðandi með hækkandi 
sól. Niðurmjóu buxurnar víkja 
fyrir víðum skálmum úr flæð-
andi efni og magabolirnir eru að 
læðast aftur á sjónarsviðið. 

 alfrun@frettabladid.is

Tískuvikurnar byrjaðar

BLÓMLEG Raunveruleikastjarn-
an Olivia Palermo var mætt í 
blómakjól enda enn þá 30 stiga 
hiti og sumar í New York.

VÍÐAR BUXUR Fatahönnuð-
urinn Vera Wang var klædd 
samkvæmt nýjustu tísku.

GLÆSILEG Diane Von Fursten-
berg glöð að vanda.

SKÆRBLÁ Leighton Meester 
var í skærbláum kjól með 
framúrstefnulegu sniði.

MUNSTUR Blake Lively úr 
Gossip Girl var klædd í sumar-
legan munstraðan kjól. 

AÐALKONAN Anna Wintour 
er talin ein sú áhrifamesta í 
bransanum.

Jónmundur Grétarsson gerði garð-
inn frægann fyrir fimmtán árum 
í leikritinu Bugsy Malone þar sem 
hann heillaði áhorfendur með sóp 
í hönd raulandi lagið „Á morgun“. 
Nú hefur hann ákveðið að dusta 
rykið af leikaraferlinum og 
fer með hlutverk Sams Cook 
í söngleiknum Buddy Holly. 
„Það hefur alltaf blundað í 
mér leikaradraumur og ég ætl-
aði að sækja um leiklistarskól-
ann núna síðast en guggnaði svo 
vegna söngsins. Ég hef bók-
staflega ekki sungið síðan ég 
var í Bugsy,“ segir Jónmund-
ur sem hafði alltaf talið sér 
trú um að að hann gæti bara 
ekki sungið lengur. 
„Kærasta mín þrýsti á mig 
að fara í prufurnar því ég 
var alveg á báðum áttum 
vegna söngsins,“ segir Jón-
mundur hlæjandi en hann 
þurfti æfa sig og róa taug-

arnar áður en hann mætti prufuna 
í sumar.  
Á milli þess sem hann mætir á stíf-
ar æfingar í Austurbæ fyrir Buddy 
Holly æfir Jónmundur fótbolta 

með BÍ Bolungarvík og komst 
einmitt í fréttirnar um dag-
inn fyrir að fagna marki sínu 
með eftirminnilegum hætti. 

„Ég var eiginlega píndur 
af liðsfélögum mínum 
í að taka lagið og þykj-
ast sópa við hornfánann 
þegar ég skoraði. Það 
var eftir að Húsvíking-
ar, lið sem við vorum að 
spila við, spiluðu Bugsy 
Malone-lagið fyrir leik 
til að kynda upp í mér 
og ég svaraði því svona,“ 
segir Jónmundur.  - áp

Hefur ekki sungið í fimmtán ár

BARNASTJARNAN Jónmundur Grétars-
son ætlaði ekki að fara aftur á svið eftir 
Bugsy Malone en fer nú með hlutverk 
Sams Cook í Buddy Holly. 

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

GÖTUSÓPARINN
Jónmundur 12 ára gamall 
raulandi lagið „Á morgun“.

BERT Á MILLI
Víðar skálmar, 
hárbönd og 
stuttir toppar 
sumarið 

2011.

> EDRÚ Í HÁLFT ÁR

Ronnie Wood, gítarleikari The Rolling 
Stones, var svo háður eiturlyfjum á ní-
unda áratugnum að hann reykti einu 
sinni sykur sem hann hélt að væri 
kókían. Kókaínneyslan kostaði hann 
mörg hundruð þúsund krónur á dag 
þegar verst lét. Í viðtali um helgina 
sagði hann þó drykkjuvandamál sín 
hafa verið verri. Wood hefur nú verið 
edrú í hálft ár og nýtur lífsins.

Leikstjórinn Sofia Coppola hlaut 
Gullna ljónið á kvikmyndahátíðinni 
í Feneyjum um helgina fyrir kvik-
mynd sína Somewhere. Myndin fjall-
ar um Hollywoodstjörnu sem reynir 
að ná aftur til ungrar dóttur sinnar. 
Með aðalhlutverk í myndinni fara 
Stephen Dorff og Elle Fanning.

Í frétt breska blaðsins Guardian 
segir að nokkuð hafi komið á óvart 
að mynd Coppola hafi verið valin 
besta myndin á hátíðinni. Gagn-
rýnendur voru ekki á einu máli um 
ágæti hennar en Quentin Taranti-
no, formaður dómnefndarinnar og 
fyrrverandi kærasti Sofiu Coppola, 
sagði þetta hafa verið einróma álit 

dómnefndarinnar. „Við komum allt-
af aftur að henni, jafnvel þegar við 
vorum að tala um hinar myndirn-
ar, af því að okkur fannst hún sýna 
að hverju við værum að leita í okkar 
Gullna ljóni.“

Meðal annarra verðlaunahafa var 
Vincent Gallo sem valinn var besti 
leikarinn fyrir kvikmyndina Ess-
ential Killing þar sem hann leik-
ur afganskan hryðjuverkamann á 
flótta, Ariane Labed var valin besta 
leikkonan fyrir hlutverk sitt í gam-
anmyndinni Attenberg sem fjallar 
um unga konu sem er hugfangin af 
heimildarmyndum Sir Davids Atten-
borough.

Sofia Coppola sigraði í Feneyjum

SIGURVEGARI Sofia Coppola hlaut Gullna ljónið 
á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum fyrir mynd sína 
Somewhere.  NORDICPHOTOS/GETTY
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„Okkur finnst þetta vera ófáanlegar gersemar 
sem eru að koma út. Við teljum þetta vera popp-
sögulegt innlegg,“ segir Karl Roth úr hljómsveit-
inni Melchior sem gaf fyrir skömmu út tvöföldu 
plötuna <1980. Um er að ræða endurútgáfu á vín-
ilplötunum Silfurgrænu ilmvatni og  Balapoppi en 
öll lög þeirra platna voru tekin upp fyrir árið 1980. 
Á Silfurgrænu ilmvatni er að finna elsta lagið sem 
Melchior hefur tekið upp, The Funny Thinking 
Man, sem Helga Möller söng árið 1974. Melchior 
er nýbyrjuð að spila aftur eftir að hafa tekið því 
rólega á þessu ári. „Við erum komnir aftur af stað 
núna og ætlum að keyra svolítið fram að jólum. 
Þetta verður alltaf skemmtilegra og skemmti-
legra,“ segir Karl. Melchior mun spila töluvert á 
Rosenberg í nóvember en útgáfutónleikar hennar 
voru haldnir þar fyrir skömmu.  - fb 

Ófáanlegar gersemar

MELCHIOR Hljómsveitin Melchior verður dugleg við tónleika-
hald í nóvember.

Rapparinn Jay-Z hefur mjög mik-
inn áhuga á að fjárfesta í enska 
úrvalsdeildarliðinu Arsenal. Jay-
Z, sem er kvæntur söngkonunni 
Beyoncé Knowles, hefur verið 
aðdáandi liðsins síðan Frakkinn 
Thierry Henry lék með því fyrir 
nokkrum árum. 

Jay-Z á hlut í körfuboltaliðinu 
New Jersey Nets og hefur hingað 
til verið þekktur fyrir ágætan 
smekk og skynsemi í fjárfesting-
um. Hann segist ekki munu taka 
upp veskið nema hann geti tekið 
þátt í að stjórna liðinu. „Ég nenni 
ekki að vera aftursætis-fjárfest-
ir. Ég vil sitja í stjórninni, vera 
með í ákvarðanatökunni. Síðustu 
tíu árin hef ég komist mikið inn í 
fótboltann og hef í nokkurn tíma 
haft áhuga á hlut í Arsenal.“

Jay-Z vill  
eiga Arsenal

BOLTASTRÁKUR Jay-Z vill eignast hlut í 
Arsenal og hafa áhrif á rekstur liðsins.

NORDICPHOTOS/GETTY

Söngkonan Kylie Minogue seg-
ist enn eiga í erfiðleikum vegna 
krabbameinsmeðferðar sinnar 
en hlakkar til þegar henni lýkur 
á næsta ári. Eins og kunnugt 
er greindist Kylie með brjósta-
krabbamein árið 2005 og nú 
fimm árum síðar er hún enn í 
lyfjameðferð sem á að tryggja að 
sjúkdómurinn taki sig ekki upp 
að nýju. 

Kylie segir þennan tíma hafa 
verið erfiðan og ekki sé öruggt að 
allt sé búið þegar meðferð lýkur. 
„Það verður frábært þegar með-
ferðinni lýkur snemma á næsta 
ári. En ég hef heyrt að maður 
verði svolítið óöruggur til að 
byrja með án lyfjanna svo þetta 
verður talsverð aðlögun.“

Sér fyrir end-
ann hjá Kylie

BARÁTTUKONA Kylie Minogue greindist 
með brjóstakrabba fyrir fimm árum.

NORDICPHOTOS/GETTY

á fullu í fjörinu meÐ Ómari:

MIÐALDAMENN

Eftir hálfrar aldar feril sem 

skemmtikraftur heldur Ómar 

Ragnarsson upp á sjötugsafmæli 

sitt í Salnum, Kópavogi, á 

afmælisdaginn 16. september og 

aftur 17. september.

MIÐASALA Á 
SALURINN.IS

HAUKUR HEIÐAR

ÞORGEIRRAGGI BJARNA ÞURÍÐUR

MAGGI ÓLA
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Allt sem þú þarft…
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SÍMI 564 0000

16
16
12
L
L
L
12
16
14
L

SÍMI 462 3500

16
12
L
16

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE kl.  8 - 10
THE OTHER GUYS kl.  8 - 10
AULINN ÉG  3D kl.  6
THE EXPENDABLES kl.  6

SÍMI 530 1919

16
12
L
L
18
16

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D kl.  5.50 - 8.30 - 10.30
THE OTHER GUYS kl.  5.30 - 8 - 10.30
THE FUTURE OF HOPE kl.  6 - 8
AULINN ÉG  3D kl.  6.15
THE HUMAN CENTIPEDE kl.  10
THE EXPENDABLES kl.  8 - 10.20

NÝTT Í BÍÓ!

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D kl.  5.50 - 8 - 10.10
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D LÚX kl.  3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
THE OTHER GUYS kl.  5.30 - 8 - 10.30
DESPICABLE ME 3D kl.  3.40 - 8
AULINN ÉG  3D kl.  3.40 - 5.50
AULINN ÉG  2D kl.  3.30
SCOTT PILGRIM VS THE WORLD kl.  5.30 - 8
THE EXPENDABLES kl.  10.10
SALT kl.  10.30
KARATE KID kl.  5.10 

.com/smarabio

BESTA SKEMMTUNIN

„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.

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI

ALGJÖR SVEPPI kl. 8 
THE EXPENDABLES kl. 10:10
LETTERS TO JULIET kl. 8
SCOTT PILGRIM VS THE WORLD kl. 10:10

ALGJÖR SVEPPI-3D kl. 6 - 8
STEP UP-3D kl.  10:20
STEP UP 3 kl. 6
REMEMBER ME kl. 8 - 10:20

ALGJÖR SVEPPI-3D kl.  6 - 8
ALGJÖR SVEPPI kl. 6 
REMEMBER ME kl. 8 - 10
AULINN ÉG M/ ísl. Tali kl. 6 
THE GHOST WRITER kl. 8 - 10:30
THE GHOST WRITER kl. 5:30 - 8 - 10:30
STEP UP 3-3D kl. 8 - 10:10
HUNDAR OG KETTIR 2 M/ ísl. Tali kl.6
LETTERS TO JULIET kl. 8 - 10:20
INCEPTION kl. 10:20
SHREK SÆLL ALLA DAGA M/ ísl. Tali kl. 6

L L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

7

7

7

712

12

16

12

12

12

12

12

FYRSTA ÍSLENSKA 3D MYNDIN  FRÁBÆR SKEMMTUN

SVEPPI ER KOMINN AFTUR!

ROGER EBERT

���

EMPIRE

���

ALGJÖR SVEPPI-3D kl. 6 - 8 - 10:20 
THE GHOST WRITER kl. 10
STEP UP 3-3D kl. 5:40 - 8
INCEPTION kl. 8 - 10:40
LEIKFANGASAGA 3 M/ ísl. Tali kl. 5:50

HALTU UPP Á 

AFMÆLIÐ Í BÍÓ SENDIÐ 

FYRIRSPURNIR Á 

HOPAR@SAMBIO.IS

- bara lúxus
Sími: 553 2075

RESIDENT EVIL 4 8 og 10(POWER) 16
AULINN ÉG 3D 4 og 6 - ÍSLENSKT TAL  L
AULINN ÉG 2D 4 og 6 - ÍSLENSKT TAL  L
DESPICABLE ME 3D 4, 8 og 10 - ENSKT TAL  L
THE OTHER GUYS 5.50, 8 og 10.15 12

H.H. -MBL

POWERSÝNING

KL. 10.00

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG

Afþreyingarmyndir sumarsins sem hafa tröllriðið kvikmyndahúsum eru að hverfa á 
braut og eins og venjan er fylla alvarlegri og Óskarsvænni myndir þeirra skörð. 

Afþreyingin víkur fyrir 
Óskarsvænni dramatík
Kvikmyndir sem margar þykja 
líklegar til Óskarsverðlaunanna 
verða frumsýndar í Bandaríkj-
unum á næstu vikum og mánuð-
um. Dramatíkin og alvaran er þar 
í fyrirrúmi eins og svo oft áður á 

þessum árstíma. Fréttablaðið tók 
saman lista yfir nokkrar af þeim 
myndum sem hafa mest verið í 
umræðunni að undanförnu og 
þykja vænlegar til árangurs.

WALL STREET: MONEY 
NEVER SLEEPS
Oliver Stone snýr aftur með fram-
hald hinnar vinsælu Wall Street 
frá árinu 1987. Michael Douglas er 
enn í hlutverki fjármálamógúlsins 
Gordons Gekko, en hann hlaut 
einmitt Óskarinn fyrir hlutverkið á 
sínum tíma. Shia Lebouf kemur í 
stað Charlie Sheen sem lærisveinn 
Gekko. Myndin er væntanleg í lok 
mánaðarins.

THE SOCIAL NETWORK
David Fincher, maðurinn á bak við The Curious Case of Benjamin Button og 
Fight Club, sendir frá sér The Social Network í október. Hún fjallar um Mark 
Zuckerberg, stofnanda Facebook-síðunnar. Jesse Eisenberg sem sló í gegn í 
Zombieland leikur aðalhlutverkið.

HEREAFTER 
Clint Eastwood leikstýrir þessari 
dramatísku mynd sem fjallar um 
þrjár manneskjur og tengsl þeirra við 
dauðann. Matt Damon leikur aðal-
hlutverkið og framleiðandi er Steven 
Spielberg. Handritshöfundur er Peter 
Morgan sem á að baki The Queen og 
Frost/Nixon. Frumsýning vestanhafs í 
lok október.  

127 HOURS
Leikstjóri er Danny Boyle, sem síðast 
sendi frá sér verðlaunamyndina 
Slumdog Millionaire. Ræman er 
byggð á sannsögulegum atburðum 
sem áttu sér stað árið 2003 þegar 
bandarískur fjallaklifrari festi hönd 

sína í gljúfri með hræði-
legum afleiðingum. 
Væntanleg í nóvem-
ber.

THE FIGHTER
Myndin kemur út í byrjun 
desember og er byggð 
á ævi hnefaleika-
kappans „Irish“ Micky 
Ward, sem Mark 
Wahlberg leikur. 
Christian Bale túlk-
ar bróður Wards 
sem þjálfaði hann 
áður en hann 
varð atvinnumaður 
um miðjan níunda 
áratuginn. 

BLUE VALENTINE
Ryan Gosling og Michelle Williams 
leika hjón sem þurfa að glíma við 
ýmis vandamál. Myndin var sýnd 
á Sundance-kvikmyndahátíðinni 
við góðar undirtektir og verður 
tekin til almennra sýninga á annan 
í jólum. Hljómsveitin Grizzly Bear 
samdi alla tónlistina í myndinni. 

THE TREE OF LIFE
Terence Malick (The Thin 
Red Line) var í fimm ár 
að ljúka við þessa mynd. 
Sean Penn leikur mið-
aldra föður sem rifjar 
upp æsku sína. Brad 
Pitt er einnig í leik-
araliðinu. Væntanleg 
á annan í jólum 
vestanhafs.

TRUE GRIT
Enn ein myndin frá Coen-bræðrum. Þessi fjallar um harðsvíraðan lögreglumann 
sem hjálpar þrjóskri konu að hafa uppi á morðingja föður hennar, Jeff Bridges, 
Matt Damon og Josh Brolin eru í helstu hlutverkum. Frumsýnd á annan í jólum. 

– 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.
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Rokksveitin XIII sendir frá sér tvöföldu plöt-
una Black Box í dag. Þar verða öll bestu lög 
sveitarinnar ásamt sjö nýjum lögum sem voru 
tekin upp í sumar.

„Við erum búnir að spila mikið undanfarið 
ár og höfum fundið fyrir miklum áhuga,“ 
segir forsprakkinn Hallur Ingólfsson. „Fólk 
var alltaf að spyrja hvort það væru ekki til 
plötur með okkur og við sögðumst vera búnir 
að gera fullt af plötum sem væru ekki til leng-
ur. Þannig að við ákváðum að kýla á þetta og 
gera nýtt efni líka,“ segir hann. „Það sem er 
athyglisvert er að þegar við erum að spila 
koma margir ungir krakkar sem þekkja öll 
lögin. Okkur hálf brá til að byrja með.“

Eigendum Black Box gefst kostur á að hlaða 
niður öllum fyrri plötum XIII á stafrænu 
formi, endurgjaldslaust. Um er að ræða plöt-

urnar Salt, Serpentyne og Magnifico Nova 
sem allar hafa verið endurhljóðblandaðar í 
tilefni af útgáfu Black Box. Einnig fylgir með 
veglegur 32 síðna bæklingur þar sem farið er 
yfir langa og viðburðaríka sögu sveitarinnar í 
máli og myndum.

XIII, sem var stofnuð 1993, hefur verið iðin 
við tónleikahald síðan hún tók aftur til starfa 
haustið 2009 eftir langt frí. Hallur, sem syng-
ur og leikur á gítar, leiðir XIII sem fyrr en 
með honum leika Eiríkur Sigurðsson á gítar, 
Jón Ingi Þorvaldsson á bassa og Birgir Jóns-
son á trommur. 

Útgáfutónleikar verða á Sódómu Reykja-
vík á föstudaginn. Nánari upplýsingar um 
sveitina má finna á síðunni XIII.is, sem og á 
Myspace- og Facebook-svæðum hennar. 

 - fb

XIII Rokksveitin sendir frá sér tvöföldu plötuna Black 
Box í dag.

Kolsvartur pakki frá XIII

Noel Gallagher, gáfaða bróðurn-
um úr Oasis, liggur ekkert á að 
taka upp nýtt efni fyrir sólóplötu 
sína. Hann ætlar að einbeita sér 
að komandi erfingja. Noel yfir-
gaf Oasis í ágúst á síðasta ári 
eftir að hafa lent í slag við yngri 
bróður sinn, Liam. Þeir bræður 
hafa reyndar ekki átt skap saman 
og þetta var síður en svo í fyrsta 
skipti sem þeim tveimur lenti 
saman. Noel tilkynnti skömmu 
síðar að hann hygðist hefja sóló-
feril en einhver bið verður á því 
að nýtt efni heyrist frá honum. 
„Við erum að flytja, konan mín 
er komin níu mánuði á leið og ég 
ætla bara að vera í bleyjuskiptum 
eitthvað fram á næsta ár,“ sagði 
Gallagher sem er kvæntur Söru 
MacDonald.

Noel frestar 
plötuútgáfu

EINBEITIR SÉR AÐ BARNI Noel Gallagher 
hyggst einbeita sér að komandi erfingja 
og því verður bið á útgáfu með sólóefni 
frá honum.

Willow Smith, níu ára gömul 
dóttir leikarahjónanna Wills 
Smith og Jada Pinkett Smith, er 
að hasla sér völl innan tónlistar-
geirans. Fyrsta smáskífa stúlk-
unnar hefur lekið á Netið og fær 
afbragðs dóma, meðal annars frá 
gagnrýnanda LA Times. Lag-
inu „Whip my hair“ er sagt geta 
verið frá stórstjörnum á borð við 
Rihönnu og Keri Hilson og þykir 
Willow Smith hafa alla burði til 
að ná langt á sviði tónlistar. 

Svo virðist sem Smith-börnin 
vilji feta í fótspor foreldra sinna 
og leggja leið sína í skemmtana-
bransann en sonur þeirra, Jaden 
Smith, er búinn að ná töluverð-
um vinsældum eftir hlutverk sitt 
í Karate Kid-myndinni sem var 
frumsýnd í sumar. 

Smith-barnið 
í tónlistina

NÆSTA SMITH-STJARNA Willow Smith er 
spáð frægð og frama en hún er aðeins 
níu ára gömul.  NORDICPHOTOS/GETTY

Hjónin David og Victoria Beck-
ham leika saman í sjónvarpsaug-
lýsingu fyrir nýtt ilmvatn sem 
ber nafnið Intimately Beckham. 
Auglýsingin er nýfarin í loftið og 
þykir af svæsnari gerðinni. Sögu-
þráðurinn er einfaldur en hjónin 
eru saman í lyftu að láta vel hvort 
að öðru og er meðal annars látið 
líta út fyrir að frú Beckham sé 
nakin. Þegar lyftan er komin á 
áfangastað sést fótboltastjarnan 
þurrka varalit af vörum sínum og 
brosandi Victoria stígur út. Ilm-
vatnið er það fimmta sem hjónin 
búa til saman en þau hafa verið 
gift í ellefu ár og eiga saman þrjá 
syni.  

Victoria 
nakin í lyftu
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FÓTBOLTI Víkingar tryggðu sér 
sæti í Pepsi-deild karla á laug-
ardaginn eftir að þeir unnu 2-0 
sigur á KA á Akureyri á sama 
tíma og Þórsarar töpuðu fyrir 
HK í Kópavoginum. 

Viktor Örn Guðmundsson og 
Marteinn Briem tryggðu Víkingi 
sigurinn en Marteinn hefur skor-
að 6 mörk í síðustu fjórum leikj-
um Víkinga sem allir hafa unnist. 

Það leit lengi vel út fyrir að 
Leiknir ætlaði að fylgja Víkingi 
upp en Hilmar Bjarnþórsson 
tryggði Fjarðabyggð 1-1 jafn-
tefli á Eskifirði. Leiknir er með 
þremur stigum meira en Þór en 
Akureyringar hafa betri marka-
tölu. Bæði lið eru á heimavelli í 
lokaumferðini, Leiknir fær Fjölni 
í heimsókn en Þór tekur á móti 
Fjarðabyggð. - óój

1. deild karla í fótbolta:

Víkingar upp í 
Pepsi-deildina

KOMNIR UPP Viktor Örn Guðmundsson 
kom Víkingum í 1-0.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI Íslandsmeistarar Vals 
í handbolta tryggðu sér sæti í 
2. umferð EHF-keppni kvenna í 
handbolta með 30-30 jafntefli við 
Iuventa frá Slóvakíu. Valur vann 
fyrri leikinn með fimm mörkum.

Markvörðurinn Guðný Jenný 
Ásmundsdóttir fylgdi eftir frá-
bærum fyrri leik með því að 
verja 22 skot í seinni leiknum. 
Hrafnhildur Skúladóttir var 
markahæst með 7 mörk.

Valur mætir þýska liðinu VfL 
Oldenburg í 2. umferð.  - óój

Valskonur fóru áfram:

Jenný í stuði

Hásteinsvöllur, áhorf.: 1010

ÍBV KR

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  22–20 (16–14)
Varin skot Elías Fannar 10 – Lars 14
Horn 7–6
Aukaspyrnur fengnar 7–10
Rangstöður 3–2

KR 4–3–3  
*Lars Moldeskred 9
Skúli Jón Friðgeirss. 6
Mark Rutgers 6
Grétar Sigfinnur 5
Dofri Snorrason 7
Baldur Sigurðsson 6
Bjarni Guðjónsson 6
Egill Jónsson 6
(65., Björgólfur Tak. 5)
Óskar Örn Haukss. 7
Guðjón Baldvinss. 8
Kjartan Henry Finn. 6

*Maður leiksins

ÍBV 4–3–3  
Elías Fannar Stefn. 5
Matt Garner 6
Eiður Aron Sigurbjö. 5
Rasmus Christiansen 6
Arnór Eyvar Ólafsson 5
(77., Eyþór Helgi -)
Þórarinn Ingi Vald. 6
(88., Anton Bjarnas. -)
Andri Ólafsson 6
Finnur Ólafsson 6
Tony Maweije 5
Tryggvi Guðmundss. 6
Denis Sytnik 6
(81., Danien Warlem -)

0-1 Guðjón Baldvinsson (2.)
0-2 Mark Rutgers (5.)
1-2 Tony Mawejje  (49.)
2-2 Þórarinn Ingi valdimarsson (60.)
2-3 Kjartan Henry, víti (71.)
2-4 Guðjón Baldvinsson (80.)

2-4
Erlendur Eiríksson (6)

Pepsi-deild karla
STAÐAN
Breiðablik 19 11 4 4 41-22 37
ÍBV 19 11 3 5 31-22 36
FH 19 10 5 4 36-27 35
KR 19 10 4 5 38-25 34
Valur 19 7 7 5 31-33 28
Fram 18 7 5 6 29-28 26
Stjarnan 19 6 6 7 37-36 24
Keflavík 18 6 6 6 19-23 24
Grindavík 19 5 5 9 23-29 20
Fylkir 19 5 3 11 31-39 18
Haukar 19 2 8 9 25-40 14
Selfoss 19 4 2 13 27-44 14
NÆSTU LEIKIR
Fram-Keflavík Í kvöld klukkan 19.15
Keflavík-Valur  fim. 16. sep. kl: 17.15
Fylkir-Grindavík  fim. 16. sep. kl: 17.15
Selfoss-ÍBV  fim. 16. sep. kl: 17.15
Stjarnan-FH  fim. 16. sep. kl: 17.15
KR-Breiðablik  fim. 16. sep. kl: 17.15
Haukar-Fram  fim. 16. sep. kl: 17.15

ÚRSLIT OG STAÐA

FÓTBOLTI Fylkir átti sinn besta leik 
í nokkuð langan tíma þegar liðið 
lék gegn Breiðabliki í Kópavogi í 
gær. Það dugði þó ekki til þar sem 
Blikar fóru að lokum með sigur af 
hólmi 1-0.

„Þetta var ansi erfið fæðing 
og mikil barátta allan leikinn,“ 
sagði Ingvar Þór Kale, markvörð-
ur Breiðabliks. „Þessi leikur hefði 
getað farið hvernig sem var því 
bæði lið fengu góð færi og þetta 
var örugglega fínasta skemmtun 
fyrir áhorfendur.“

Ingvar segir Blika hafa búist við 
baráttuglöðu Fylkisliði. „Þeir eru 
að berjast fyrir lífi sínu í deildinni  
og fara vel í tæklingarnar. Þeir 
áttu ágætis leik, það verður ekki 
tekið af þeim.“

Ekkert mark var skorað í fyrri 
hálfleiknum en bæði lið áttu 
hættulegar sóknir og markverð-
irnir voru í góðum gír. Fylkir 
var án sterkra leikmanna en þeir 
ungu menn sem komu inn stóðu 
fyrir sínu og ljóst að menn voru 
að leggja sig alla fram.

Árbæingar voru vel skipulagð-
ir en stuðningsmenn þeirra hafa 
lært í sumar að það þýðir ekkert að 
byrja að fagna í hálfleik. Snemma 
í síðari hálfleik kom eina mark 
leiksins þegar Kristinn Steindórs-
son náði að koma boltanum í netið 
eftir að skot frá Finni Orra Marg-
eirssyni var varið.

Blikar fengu eftir markið hættu-
legri færi til að bæta við öðru 

marki en fóru illa að ráði sínu. 
Þeir voru stálheppnir að fá ekki 
refsingu rétt fyrir leikslok þegar 
Ingimundur Níels Óskarsson fékk 
dauðafæri en Ingvar Kale varði 
vel.

Með sigrinum komst Breiða-
blik aftur á toppinn þar sem Eyja-
menn töpuðu. Ingvar er þó alls 
ekki byrjaður að fagna. „Þetta er 
heljarinnar pakki og það getur allt 
gerst í þessu enn þá. Það er nokk-
uð ljóst að ef við klárum þá leiki 
sem við eigum eftir þá verðum 

við meistarar. Við verðum bara að 
gera það,“ sagði Ingvar Kale.

Þórir Hannesson var fyrirliði 
Fylkis í gær og fannst liðið eiga 
eitthvað skilið úr leiknum. „Við 
brotnuðum ekki við markið eins 
og hefur verið nánast. Þetta er 
algjörlega í okkar höndum og við 
ætlum að vinna næstu tvo leiki 
sem eru báðir á okkar heimavelli, 
það kemur ekkert annað til greina 
en að klára þetta sjálfir,“ sagði 
Þórir.  
 - egm

Frískir Fylkismenn létu Breiðablik hafa fyrir sigrinum á Kópavogsvelli í gær:

Blikarnir í toppsætið á ný

KOMNIR Á TOPPINN Blikarnir fagna hér 1-0 sigri sínum á Fylki í gær en með honum 
komust þeir aftur upp fyrir Eyjamenn á topp Pepsi-deildarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI KR-ingar settu enn meiri 
spennu í toppbaráttu Pepsi-deildar 
karla með því að vinna 4-2 sigur á 
ÍBV Eyjum í í gær og skjóta Eyja-
menn þar með niður af toppnum. 
Breiðablik er nú með 37 stig á 
toppnum, einu stigi meira en ÍBV, 
tveimur stigum meira en FH og 
þremur stigum meira en KR. 

KR byrjaði leikinn heldur betur 
af krafti en þeir voru búnir að 
skora eftir aðeins 58 sekúndur. 
Guðjón Baldvinsson sneri þá glæsi-
lega af sér Eið Aron varnarmann 
Eyjamanna, slapp einn í gegn og 
skoraði.  

Þetta kjaftshögg virtist ekki 
vera nóg til að vekja leikmenn ÍBV 
því Mark Rutgers bætti við öðru 
marki KR eftir aðeins fimm mín-
útna leik. Þá tók Bjarni Guðjóns-
son aukaspyrnu við endalínuna rétt 
utan markteigs, sendi boltann fyrir 
og boltinn fór í gegnum þvöguna og 
þar stóð Mark einn og óvaldaður og 
potaði boltanum í netið.

Eftir þetta voru KR-ingarnir lík-
legri til að bæta við en Eyjamenn 
voru í raun heppnir að komast inn 
í hálfleik með 0-2 á bakinu.

Heimir Hallgríms hefur heldur 
betur lesið yfir sínum mönnum í 
hléinu því það mætti gjörbreytt lið 
í seinni hálfleikinn. Tony Mawej-
je skoraði þegar 4 mínútur voru 
liðnar af síðari hálfleiknum. Mikil 
stemning var í liðinu á þessum 
tíma og fengu heimamenn dæmda 
vítaspyrnu á 51. mínútu en Tryggvi 
Guðmundsson fór á vítapunktinn 
og lét Lars Ivar verja hjá sér. Það 
var frábær markvarsla hjá Lars.

Það  breytti því ekki að Eyja-
menn náðu að jafna metin á 60. 
mínútu, þá var það Denis Sytnik 
sem komst einn í gegn og lagði bolt-
an fyrir Þórarinn Inga Valdimars-
son sem skoraði í tómt markið.

Eftir þetta voru Eyjamenn betri 
en fengu dæmda á sig vítaspyrnu 

á 71. mínútu. Tony Mawejje felldi 
Kjartan Henry Finnbogason. 
Kjartan fór sjálfur á vítapunktinn 
og skoraði örugglega.

Þá virtist dampurinn detta úr 
þessu hjá Eyjamönnum og KR-
ingar bættu við fjórða markinu á 
80. mínútu þegar Guðjón Baldvins-
son sá að Elías Fannar var kominn 
vel út úr markinu og vippaði glæsi-
lega yfir hann og í fjærhornið.

Heimir Hallgrímsson, þjálf-
ari ÍBV var að vonum ekki sáttur 
eftir leikinn. „Við vorum komn-
ir 0-2 undir eftir bara 4 mínútur 
og það tók okkur góðan hálftíma 
eftir þetta að komast í gang,“ sagði 
Heimir. „Í seinni hálfleik var bara 
allt annað hugafar og í stöðunni 
1-2 fáum við víti en klúðrum því. 
Strax í framhaldinu skorum við 
og mér fannst við alveg vera 
með leikinn í okkar hendi 
á þeim tímapunkti. Við 
fáum svo dæmda á 
okkur kjánalegt 
víti og það 
slær menn 
aftur 
út.“

Lars 
Ivar Moldskred átti stór-
leik í marki KR. Hann 
varði víti og nokkrum 
sinnum varði hann bæði 
skalla og skot af mjög stutt-
um færum. Hann hélt KR-
ingum því inni í leiknum oft á 
tíðum.

„Þetta réðst mikið á markvörsl-

unni hjá Lars sem ver þrisvar sinn-
um alveg glæsilega í þessum leik 
og var klárlega maður leiksins,” 
sagði Heimir.

Rúnar Kristinsson, þjálfari 
KR var ánægður með sína menn 
í leikslok. „Við vorum heilt yfir 
betri en þegar Eyjamenn koma 
inn í leikinn og ná að jafna þá fá 
þeir ágætis séns að komast yfir. En 
svo fannst mér við ná aftur tökum 
á leiknum. Við gerum í raun út 

um leikinn með að 
skora þessi tvö frá-
bæru mörk sem að 
skildu liðin síðan 
að,“ sagði Rúnar.

 - vsh

Réðst á markvörslu Lars
KR-ingar sóttu öll þrjú stigin til Vestmannaeyja í gær eftir 4-2 sigur á ÍBV í 
sveiflukenndum og hörkuspennandi leik. Guðjón Baldvinsson skoraði tvö mörk 
í leiknum og Lars Moldeskred varði aftur víti frá Tryggva Guðmyndssyni..

KJARTAN HENRY FINNBOGASON skoraði mikilvægt mark fyrir KR-inga í 
Eyjum í gær þegar hann kom liðinu í 3-2 með marki úr víti sem hann fiskaði sjálfur. 
Kjartan Henry hefur nú skorað í sex deildarleikjum í röð en hann missti af tapleiknum 
á móti FH vegna leikbanns. 

TVENNA 
Í EYJUM 
Guðjón 
Baldvinsson 
hefur verið 
mikilvæg-
ur fyrir 
KR-liðið á 
lokasprett-
inum í 
Pepsi-
deildinni.

FRÉTTABLAÐ-

IÐ/ANTON
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Kaplakrikavöllur, áhorf.: 1135

FH Selfoss

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  15–7 (7–2)
Varin skot Gunnleifur 1 – Jóhann 5
Horn 7–3
Aukaspyrnur fengnar 14–16
Rangstöður 4–3

SELFOSS 4–5–1  
Jóhann Ólafur Sig.  5
Andri Freyr Björnss.  5
Stefán Ragnar Guðl.  5
Jón Guðbrandsson  6
Sigurður Eyberg Guð. 4
Guðmundur Þórarins. 6
Martin Dohlsten  7
Ingólfur Þórarinsson  5
(58., Arilíus Mart.  5)
Ingþór Jóhann Guðm. 6
(58., Jón Daði  5)
Viðar Örn Kjartanss.  7
Viktor Unnar Illugas.  5
(84., Sævar Þór Gísla  -)

*Maður leiksins

FH 4–3–3  
Gunnleifur Gunnleifs.  7
Pétur Viðarsson  7
Freyr Bjarnason  6
Tommy Nielsen  6
Hjörtur Logi Valgarðs. 7
Gunnar Már Guðm. 5
(69., Gunnar Krist.  6)
Björn Daníel Sverriss.  7
(55. Hákon Atli Hallf. 5)
Ólafur Páll Snorras. 6
*Matthías Vilhjálm.  8
Atli Guðnason  6
Atli Viðar Björnsson  5
(85., Torgeir Motland -)

1-0 Björn Daníel Sverrisson (6.)
1-1 Viðar Örn Kjartansson (68.)
2-1 Matthías Vilhjálmsson, víti (71.)

2-1
Jóhannes Valgeirsson (7)

Kópavogsvöllur, áhorf.: 1653

Breiðablik Fylkir

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  13–10 (8–5)
Varin skot Ingvar 4 – Fjalar 7
Horn 7–9
Aukaspyrnur fengnar 9–9
Rangstöður 0–2

FYLKIR 4–5–1  
Fjalar Þorgeirsson 8
Ásgeir Örn Arnórss. 5
Þórir Hannesson 7
Davíð Þór Ásbjörnss. 6
Kjartan Ág. Breiðdal 5
Ásgeir Börkur Ásgeirs. 5
Andrés Már Jóh. 7
Andri Már Herm. 7
(73., Friðrik Þráins.  -)
Ingimundur Níels 5
Jóhann Þórhallsson 6
(88., Ragnar Bragi -)
Albert Brynjar Ingas. 5

*Maður leiksins

BREIÐAB. 4–3–3 
Ingvar Þór Kale 8
Jökull Elísabetarson 7
Kári Ársælsson 7
Elfar Freyr Helgason 6
Arnór Sveinn Aðalst. 7
*Finnur Orri Marg. 8
Guðmundur Kristjáns. 6
Olgeir Sigurgeirsson 5
(62., Andri Rafn 6)
Haukur Baldvinsson 7
(73., Guðm. Péturss.  -)
Kristinn Steindórss. 6
Alfreð Finnbogason 6

1-0 Kristinn Steindórsson (49.)

1-0
Gunnar Jarl Jónsson (8)

Íslenskir ostar – hreinasta afbragð
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FÓTBOLTI FH-ingar ætla sér greinilega að 
verja Íslandsmeistaratitilinn í ár en þeir 
sigruðu Selfyssinga, 2-1, á Kaplakrikavelli 
í gær. 

FH-ingar byrjuðu leikinn virkilega vel 
og komust yfir strax í byrjun, en þar var á 
ferðinni Björn Daníel Sverrisson sem skall-
aði boltann í netið. Þegar um tuttugu mín-
útur voru eftir af leiknum náðu gestirnir 
að jafna metin með marki frá Viðari Kjart-
anssyni. Heimamenn voru ekki lengi að 
komast aftur yfir en Jóhannes Valgeirsson, 
dómari leiksins, dæmdi heldur ódýra víta-
spyrnu  sem Matthías Vilhjálmsson skoraði 
örugglega úr. Íslandsmeistararnir unnu því 

góðan sigur í gær og færast nær toppnum. 
„Ég er mjög ánægður með að hafa náð 

að klára þennan leik eftir ágæta spila-
mennsku hjá mínu liði,“ sagði Heimir Guð-
jónsson, þjálfari FH, sáttur eftir leikinn í 
gær. 

„Seinni hálfleikurinn var ekki góður af 
hálfu FH og Selfyssingarnir gengu á lagið 
sem gerði það að verkum að við vorum á 
eftir á öllum vígstöðum stóran hluta af síð-
ari hálfleiknum. Ég er samt ánægður með 
að strákarnir misstu ekki dampinn eftir 
jöfnunarmarkið og skoruðu strax í kjöl-
farið,“ sagði Heimir.

„Ég er sár og svekktur yfir þessari nið-

urstöðu, en það er alveg á hreinu að við 
áttum meira skilið út úr þessum leik en 
raun bar vitni,“ sagði Guðmundur Bene-
diktsson, þjálfari Selfoss, eftir leikinn í 
gær. 

„Það er hrikalega súrt að tapa leik á víta-
spyrnu sem átti aldrei að dæma. Þetta var 
ekki í okkar höndum í dag, en dómarinn 
tók hreinlega bara ranga ákvörðun og við 
getum ekkert gert í því. Ég get ekki annað 
en hrósað mínu liði eftir spilamennskuna 
í kvöld, en við vorum líklega að spila gegn 
besta liði landsins og áttum að fá meira út 
úr þessum leik,“ sagði Guðmundur.  
 - sáp

Ódýr vítaspyrna færði Íslandsmeisturunum þrjú stig á móti Selfyssingum í Kaplakrika í gær:

FH-ingar eru hvergi nærri hættir

FISKAÐI MIKILVÆGT VÍTI Sigurmark FH kom úr víti 
sem Atli Guðnason fékk.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FORMÚLA EITT Ferrari-menn fögn-
uðu góðum árangri á heimavelli 
sínum þegar ítalski kappakstur-
inn fór fram á Monza-brautinni 
í gær. 

Fernando Alonso tryggði sér 
sinn þriðja sigur á tímabilinu og 
liðsfélagi hans Felipe Massa varð 
í þriðja sætinu á eftir Jenson 
Button frá McLaren. 

Fernando Alonso fór upp um 
tvö sæti og upp í það þriðja í 
keppni ökumanna og er nú 21 
stigi á eftir Mark Webber. Webb-
er tók efsta sætið af Lewis Ham-
ilton þrátt fyrir að hann náði 
aðeins sjötta sætinu því Hamilton 
féll úr keppni í fyrsta hring eftir 
að hafa keyrt utan í Massa.  - óój

Spennan magnast í formúlu 1:

Alonso vann
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Enska úrvalsdeildin
Everton - Manchester United  3-3
1-0 Steven Pienaar (39.), 1-1 Darren Fletcher 
(43.), 1-2 Nemanja Vidic (47.), 1-3 Dimitar 
Berbatov (66.), 2-3 Tim Cahill (90.+1), 3-3 Mikel 
Arteta (90.+2).
Arsenal - Bolton  4-1
1-0 Laurent Koscielny (24.), 1-1 Johan Elmander 
(44.), 2-1 Marouane Chamakh (57.), 3-1 Alexand
re Song (77.), 4-1 Carlos Vela (82.)
Fulham - Wolverhampton  2-1
0-1 Jelle van Damme (10.), 1-1 Moussa Dembélé 
(48.), Moussa Dembélé (90.+2)
Manchester City - Blackburn  1-1
0-1 Nikola Kalinic (25.), 1-1 Patrick Vieira (55.)
Newcastle - Blackpool  0-2
0-1 Charlie Adam, víti (45.), 0-2  DJ Campbell 
(90.)
West Bromwich Albion - Tottenham  1-1
0-1 Luka Modric (27.), 1-1 Chris Brunt (41.)
West Ham - Chelsea  1-3
0-1 Mickael Essien (2.), 0-2 Salomon Kalou (17.), 
0-3 Mickael Essien (83.), 1-3 Scott Parker (85.)
Wigan - Sunderland  1-1
0-1 Asamoah Gyan (65.), 1-1 Antolin Alcaraz 
(85.)
Birmingham - Liverpool 0-0

STAÐAN Í DEILDINNI
Chelsea 4 4 0 0 17-1 12
Arsenal 4 3 1 0 13-3 10
Man. United 4 2 2 0 11-5 8
Blackpool 4 2 1 1 8-8 7
Birmingham  4 1 3 0 6-5 6
Fulham 4 1 3 0 6-5 6
Aston Villa 3 2 0 1 4-6 6
Man. City 4 1 2 1 4-2 5
Wolves 4 1 2 1 5-5 5
Sunderland 4 1 2 1 4-4 5
Tottenham  4 1 2 1 3-3 5
Bolton  4 1 2 1 6-7 5
Liverpool 4 1 2 1 2-4 5
Newcastle  4 1 1 2 7-6 4
Blackburn 4 1 1 2 4-5 4
West Brom 4 1 1 2 2-8 4
Wigan 4 1 1 2 2-11 4
Everton 4 0 2 2 4-6 2
Stoke City 3 0 0 3 2-6 0
West Ham 4 0 0 4 2-12 0

Enska b-deildin
Coventry City - Leicester  1-1
Aron Einar Gunnarsson kom inn á 67. mín
Queens Park Rangers - Middlesbrough  3-0
Heiðar Helguson skoraði fyrsta mark QPR úr víti
Reading - Crystal Palace  3-0
Brynjar Björn Gunnarsson lék allan leikinn.

ÚRSLITIN Í ENSKA

MEISTARADEILDIN
HEFST Á MORGUN!

ÞRIÐJUDAGUR
18:00 Upphitun fyrir Meistaradeildina

18:30 Man. Utd. – Glasgow Rangers  

18:30 Werder Bremen – Tottenham

18:40 Barcelona – Panathinaikos

20:40 Meistaramörkin

MIÐVIKUDAGUR
18:00 Upphitun fyrir Meistaradeildina

18:30 Real Madrid – Ajax

18:30 Arsenal - Braga

18:40 Zilina – Chelsea

20:40 Meistaramörkin

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Fyrir 140
krónur

færð þú:

næstum 1 klst. í stöðumæli
1 dl af bjór á barnum

beinar útsendingar úr meistaradeildinniog margt fleira
10 mínútur í bíó 3/4 lítra af bensíni

eða eða eða eða

Stöð 2 Sport kostar aðeins 140 krónur á dag í Stöð 2 Vild. Tryggðu þér áskrift í dag!

meistaradeildinn

MANCHESTER UNITED
GEGN

GLASGOW RANGERS

STERKASTA DEILD Í HEIMI – FYLGSTU MEÐ FRÁ BYRJUN!

FÓTBOLTI Sigurganga Chelsea hélt 
áfram í ensku úrvalsdeildinni um 
helgina þegar liðið vann 3-1 sigur 
á West Ham á Upton Park. Mika-
el Essien skoraði tvö mörk fyrir 
meistarana sem hafa fullt hús, 
markatöluna 17-1 og tveggja stiga 
forskot á Arsenal þegar fjórar leik-
ir eru búnir. 

Aðalkeppninautarnir í Manchest-
er United virtust vera með sigur-
inn vísan þegar þeir voru 3-1 yfir 
á móti Everton á Goodison Park en 
Everton tryggði sér jafntefli með 
tveimur mörkum í uppbótartíma. 

Alex Ferguson þurfti því að horfa 
upp á sína menn tapa öðrum unnum 
útileik í röð niður í jafntefli. 

Arsenal er í góðum gír á Emirat-
es í byrjun tímabilsins en liðið vann 
4-1 sigur á Grétari Rafni Steins-
syni og félögum í Bolton. Francesc 
Fabregas átti þátt í öllum mörkun-
um en Arsenal hefur nú skorað 10 
mörk í fyrstu tveimur heimaleikj-
um tímabilsins. 

Nýliðar Blackpool unnu 2-1 
sigur á Newcastle á St. James Park 
og sitja því í fjórða sæti deildar-
innar eftir fjóra fyrstu leiki liðs-

ins í efstu deild í 39 
ár. Tottenham er 
hins vegar bara í 
11. sæti eftir jafn-
tefli á móti West Brom 
og Manchester City 
gerði bara jafntefli á 
móti Blackburn á heima-
velli sem þýðir að liðið er 
aðeins búiið að vinna einn 
af fyrstu fjórum leikjum 
sínum. 

Fulham fagnaði 2-1 
endurkomusigri á Wol-
ves en missti Bobby 

Zamora ökklabrotinn af velli 
og Asamoah Gyan var nærri 
því búinn að tryggja tíu manna 

liði Sunderland útisigur á 
Wigan í sínum fyrsta leik 
en Wigan jafnaði í lokin.

Liverpool gat þakk-
að markverði sínum, 
Pepe Reina, að fara 
með eitt stig frá Birm-

ingham eftir markalaust 
jafntefli en Liverpool-liðið er 
því bara í 13. sæti með 5 stig 
úr fjórum fyrstu leikjunum.  

 - óój

Chelsea er strax komið með fjögurra stiga forskot á Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta:

Manchester-liðin misstigu sig bæði aftur 

KÖRFUBOLTI Bandaríkjamenn urðu 
í gær heimsmeistarar í körfu-
bolta í fyrsta sinn síðan 1994 eftir 
öruggan 17 stiga sigur, 81-64, á 
Tyrkjum í úrslitaleiknum á HM í 
Tyrklandi. 

Sigur Bandaríkjamanna var 
öruggur og þeir komust mest 22 
stigum yfir en bæði liðin komu 
taplaus inn í þennan leik. Þetta 
er í fjórða sinn sem Bandaríkin 
vinna HM en liðið vann titilinn 
án þess að hafa innanborðs stór-
stjörnurnar frá því á ÓL í Peking.

Kevin Durant hélt áfram að 
spila frábærlega með bandaríska 
liðinu og var með 28 stig í leikn-
um en Lamar Odom bætti við 15 
stigum og 11 fráköstum og Russel 
Westbrook skoraði 13 stig.

Hidayet Türkoglu skoraði mest 
fyrir Tyrki eða 16 stig en enginn 
annar leikmaður liðsins skor-
aði meira en 9 stig í þessum leik. 
Þetta var besti árangur Tyrkja 
á HM frá upphafi en þeir áttu 
aldrei möguleika gegn geysi-
sterku bandarísku liði í úrslita-
leiknum.

Litháar unnu bronsið eftir 99-
88 sigur á Serbum í leiknum um 
3. sætið og Argentína varð í 5. 
sæti eftir 86-81 stig á fráfarandi 
heimsmeisturum Spánverja. - óój

HM í körfubolta lauk í gær:

Bandríkjamenn 
voru í sérflokki

FRÁBÆR Kevin Durant var maður keppn-
innar. Hér er hann með bikarinn. MYND/AP
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Grindavíkuröllur, áhorf.: 902

Grindavík Haukar

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  6–10 (2–5)
Varin skot Óskar 3 – Daði 1
Horn 3–5
Aukaspyrnur fengnar 13–13
Rangstöður 2–2

HAUKAR 4–4–2  
Daði Lárusson 5
Grétar Atli Grétarss. 5
Daníel Einarsson 6
Jamie McCunnie 5
Kristján Ómar Björns. 5
Hilmar Geir Eiðsson 6
(87., Alexandre Garcia )
Ásgeir Þór Ingólfsson 6
Guðjón Pétur Lýðss. 6
Úlfar Hrafn Pálsson 5
(82., Garðar Ingvar  -)
*Arnar Gunnlaugs. 7
Magnús Björgvinss. 4
(69., Hilmar Rafn  5)

*Maður leiksins

GRINDAV. 4–5–1 
Óskar Pétursson  5
Loic Mbang Ondo  6
Auðunn Helgason  7
Ólafur Örn Bjarnas.  5
Jósef Kristinn Jósefss. 5
Jóhann Helgason  5
Orri Freyr Hjaltalín  6
Scott Ramsay 5
Grétar Ólafur Hjart. 4
(73., Matthías Örn -)
Hafþór Ægir Vilhjálm. 4
(59., Ray Anthony  4)
Gilles Mbang Ondo  4

1-0 Auðun Helgason (11.)
1-1 Arnar Gunnlaugsson  (50.)

1-1
Magnús Þórisson (6)

Vodafonevöllur, áhorf.: 784

Valur Stjarnan

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  14–9 (8–6)
Varin skot Kjartan 5 – Bjarni Þórður 3
Horn 7–5
Aukaspyrnur fengnar 9–10
Rangstöður 4–3

STJARN. 4–5–1  
Bjarni Þórður Halld.  5
Jóhann Laxdal  4
Marel Baldvinsson  5
(64., Dennis Danry  4) 
Daníel Laxdal  4
Hilmar Þór Hilmarss.  3
Arnar Már Björgvins.  5
(73., Bjarki Páll Eyst.  -)
Björn Pálsson  4
Atli Jóhannsson  4
Halldór Orri Björnss.  6
Þorvaldur Árnason 5
(84., Víðir Þorvarðars. -)
Ólafur Karl Finsen  3

*Maður leiksins

VALUR 4–5–1  
Kjartan Sturluson  6
Stefán Jóhann Egg . 7 
Atli Sveinn Þórarinss. 8
Greg Ross  6
Martin Pedersen  7
Arnar Sveinn Geirss. 6
(84., Þórir Guðjónss. -)
Sigurbjörn Hreiðarss. 6
Rúnar Már Sigurjóns.  6
(77., Diarm.O´Carroll -)
Ian Jeffs  7
Guðmundur Steinn  7
(89., Matthías Guðm. -)
*Jón Vilhelm Ákas. 8

1-0 Martin Pedersen, víti (19.)
2-0 Guðmundur Steinn Hafst. (35.)
3-0 Arnar Sveinn Geirsson (41.)
3-1 Halldór Orri Björnss. víti. (67.)
4-1 Jón Vilhelm Ákason (81.)
5-1 Matthías Guðmundsson (90.+2)

5-1
Kristinn Jakobsson (7)

FÓTBOLTI Valsmenn fóru illa með 
Stjörnumenn á Vodafonevellinum í 
gær og unnu 5-1 í leik þar sem þeir 
rauðklæddu voru fremri á öllum 
sviðum knattspyrnunnar. 

Leikurinn byrjaði reyndar 
rólega og lítið markvert gerðist 
fyrsta korterið eða þar til Krist-
inn Jakobsson dæmdi vítaspyrnu 
á Bjarna Þórð Halldórsson, mark-
vörð Stjörnunnar. Martin Peder-
sen fór á punktinn og kom Val 1-0 
yfir. Áður en fyrri hálfleikur var 
úti höfðu Valsmenn bætt við tveim-
ur mörkum til viðbótar og voru þar 

að verki Guðmundur Steinn Haf-
steinsson og Arnar Sveinn Geirs-
son. 3-0 í hálfleik og útlitið dökkt 
hjá Stjörnumönnum. 

Valsmenn með yfirhöndina í 
seinni og þótt Halldór Orri Björns-
son hafi minnkað muninn í 3-1 með 
marki úr vítaspyrnu var sigurinn 
aldrei í hættu. Skömmu eftir mark 
Halldórs var Jóhann Laxdal rekinn 
af velli og við það gáfust Stjörnu-
menn endanlega upp og bættu 
Valsmenn tveimur mörkum við í 
lokakafla leiksins. 

Gunnlaugur Jónsson brosti allan 

hringinn í samtali við blaðamann 
eftir leik. „Ég er ánægður með 
sóknarleikinn. Skoruðum 5 mörk 
og fengum að auki alveg urmul 
færa. Ég þakka breyttum sóknar-
leik þennan sigur. Uppleggið var 
frjálsari sóknarleikur og meira 
flæði. Fjórir fremstu menn áttu 
að vera duglegir að skipta um stöð-
ur og flæðið varð þar af leiðandi 
miklu meira. Auk þess sem við 
ákváðum bara að hafa virkilega 
gaman af þessu og það er að skila 
sér. Við ætlum svo bara að enda 
þetta mót með stæl.“ - ari

Gunnlaugur Jónsson er kominn með vinnufrið og búinn að kveikja í sínum mönnum á Hlíðarenda:

Valsmenn kjöldrógu Stjörnustrákana í gær

6 STIG OG 8 MÖRK Í TVEIMUR LEIKJUM
Gunnlaugur Jónsson, þjálfari Valsmanna.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Grindvíkingar gátu verið 
ánægðir með sinn hlut eftir jafn-
tefli, 1-1, gegn Haukum í gær 
enda voru Haukar oft á tíðum 
betri í leiknum en náðu ekki að 
skapa sér næg færi til að klára 
leikinn. Grindavík náði snemma 
forystunni en leikur liðsins eftir 
það var ekki sérstakur. 

Auðun Helgason kom Grinda-
vík í 1-0 eftir aukaspyrnu Scotts 
Ramsey á 11. mínútu en Haukar 
gáfustu ekki upp og Arnar Gunn-
laugsson jafnaði í upphafi síðari 
hálfleiks eftir góðan sprett hjá 
Hilmari Geir Eiðssyni. 

„Við áttum klárlega meira skil-
ið, við réðum leiknum en vorum 
ekki nógu duglegir að skapa færi 
í dag,“ sagði Andri Marteinsson, 
þjálfari Hauka. 

„Við vorum seinir í gang en það 
átti líka við um Grindavík sem 
mér fannst aldrei komast í gang 
í leiknum öllum. Við gerðum tvö 

mistök, önnur kost-
uðu okkur mark 

og hitt var mark 
sem var dæmt af. 

Það er hins vegar 
enn von, við spil-
um upp á stoltið 

og viljum hafa 
spennu í 
öllum leikj-
um sem 
eftir eru,“ 
sagði 
Andri. - kpt

Andri þjálfari Hauka:

Eigum enn von



28  13. september 2010  MÁNUDAGUR

16.15 Fólk og firnindi - Ó, þú yndis-
lega land  (1:4) 

17.20 Táknmálsfréttir

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

18.00 Sammi (24:52)

18.07 Franklín (5:13)

18.30 Skúli skelfir (11:52)

18.40 Plastkóngurinn – Plastikhring-
urinn  (The Plastic King) (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

19.55 Síðustu forvöð – Eyjafrýnan 
 (4:6) (Last Chance to See) Leikarinn góð-
kunni Stephen Fry ferðast um víða veröld 
og skoðar dýrategundir í útrýmingarhættu.

21.00 Óvættir í mannslíki  (3:6) (Being 
Human) Breskur myndaflokkur um þrjár 
ákaflega mannlegar forynjur; varúlf, blóð-
sugu og draug sem búa saman í mann-
heimum. Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

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

23.05 Leitandinn  (10:22)  (Legend of 
the Seeker)

23.50 Framtíðarleiftur  (19:22) (Flash 
Forward)  (e)

00.35 Kastljós  (e)

00.55 Fréttir  (e)

01.05 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Rachael Ray  (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

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

17.30 Dr. Phil  Sjónvarpssálfræðingurinn 
dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa öll 
möguleg og ómöguleg vandamál, segir frá-
bærar sögur og gefur góð ráð. 

18.15 Top Chef  (15:17) (e)

19.00 Real Housewives of Orange 
County  (10.15)  Raunveruleikasería þar sem 
fylgst er með lífi fimm húsmæðra í einu rík-
asta bæjarfélagi Bandaríkjanna. 

19.45 King of Queens  (14:25) (e)

20.10 Kitchen Nightmares  (7:13) Kjaft-
fori kokkurinn Gordon Ramsey heimsæk-
ir veitingastaði sem enginn vill borða á og 
hefur eina viku til að snúa blaðinu við. 

21.00 Friday Night Lights  (2:13) 
Dramatísk þáttaröð um ungmenni í smábæ 
í Texas þar sem lífið snýst um fótboltalið 
skólans. T

21.50 CSI: New York  (6:23)  Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og fé-
laga hans í rannsóknardeild lögreglunnar í 
New York. Yfirmaður tölvufyrirtækis blæðir út 
og rannsóknardeildin rekur slóðina í matar-
veislu þar sem gestirnir nota mat á óhefð-
bundinn hátt.

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

23.25 The Cleaner  ( 13:13) (e)

00.10 In Plain Sight  (12:15) (e)

00.55 Leverage  (12:15) (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 (2:10) 

10.50 Cold Case (16:22) 

11.45 Falcon Crest II (14:22) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Frasier (10:24) 

13.20 Hairspray 

15.15 ET Weekend 

16.00 Barnatími Stöðvar 2 Krakkarnir í 
næsta húsi, Apaskólinn

17.08 Bold and the Beautiful

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (20:22) 

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 (19:24) 

19.45 How I Met Your Mother (17:22) 
(17.22)

20.10 Extreme Makeover: Home 
Edi (1:25) Fimmta þáttaröð hins sívinsæla 
Extreme Makeover. Home Edition. 

21.30 V (1:12) Vandaðir spennuþættir sem 
segja á ótrúlega raunverulegan hátt frá því 
þegar nokkur risavaxin geimskip taka sér 
stöðu yfir stærstu borgum heims. 

22.15 Torchwood (11:13) Ævintýralegur 
spennuþáttur í anda Men in Black og X-Files.

23.05 Hard Times at Douglass High 
Heimildarþáttur frá HBO.

01.00 Cougar Town (13:24) Gamanþáttur 
í anda Sex and the City með Courtney Cox.

01.25 White Collar 

02.10 The Shield (1:13) 

02.55 16 Blocks 
04.35 Cold Case (16:22) 

05.20 Fréttir og Ísland í dag 

08.00 How to Eat Fried Worms 

10.00 Dave Chappelle‘s Block Party 

12.00 Ástríkur á Ólympíuleikunum 

14.00 How to Eat Fried Worms 

16.00 Dave Chappelle‘s Block Party 

18.00 Ástríkur á Ólympíuleikunum 

20.00 Showtime

22.00 The Heartbreak Kid

00.00 Leonard Cohen: I‘m Your Man 

02.00 Tristan + Isolde 

04.05 The Heartbreak Kid 

06.00 C.R.A.Z.Y. 

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

13.15 Spænski boltinn. Real Madrid - 
Osasuna Útsending frá leik Real Madrid og 
Osasuna í spænska boltanum.

15.00 BMW Championship Útsend-
ing frá lokadegi BMW Championship móts-
ins í golfi.

18.00 FH - Selfoss Útsending frá leik FH 
og Selfoss í Pepsí-deild karla í knattspyrnu.

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

21.00 Spænsku mörkin 2010-2011 Sýnt 
frá öllum leikjunum, öllum mörkunum og 
öllum helstu tilþrifunum úr leikjum helgarinn-
ar í spænska boltanum.

22.00 Meistaradeild Evrópu Skyggnst á 
bak við tjöldin hjá liðunum sem leika í Meist-
aradeild Evrópu. 

22.30 Players Championship Sýnt frá 
Players Championship-mótinu í póker.

23.25 Pepsímörkin 2010 

 

07.00 Birmingham - Liverpool / HD 
Enska úrvalsdeildin.

14.40 Man. City - Blackburn Enska úr-
valsdeildin.

16.25 Football Legends - Zidane Að 
þessu sinni verður fjallað um Zidane, fyrr-
verandi leikmann Real Madrid, Juventus og 
franska landsliðsins.

16.55 Sunnudagsmessan Sunnudags-
messan með þeim Guðmundi Benediktssyni 
og Hjörvari Hafliðasyni er þáttur sem enginn 
má láta fram hjá sér fara. 

17.55 Premier League Review 2010/11 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina.

18.50 Stoke - Aston Villa / HD Bein út-
sending frá leik Stoke og Aston Villa í ensku 
úrvalsdeildinni.

21.00 Premier League Review 2010/11 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina.

22.00 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá 
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni. 

22.30 Stoke - Aston Villa / HD Enska 
úrvalsdeildin.
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SJÓNVARPIÐ SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

19.30 The Doctors
   STÖÐ 2 EXTRA

19.50 Pepsímörkin  
 STÖÐ 2 SPORT

19.55 Síðustu forvöð
   SJÓNVARPIÐ

21.00 Friday Night Lights 
  SKJÁREINN

22.15 Torchwood   STÖÐ 2

20.00    Eldhús meistaranna     

20.30    Golf fyrir alla    

21.00    Frumkvöðlar        

21.30    Eldum íslenskt    

 Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

> Ben Stiller
„Ég hef átt mjög góðan leikferil og 
er afar þakklátur almenningi fyrir 
að sýna mér  bæði viðurkenningu 
og þakklæti fyrir verk mín sem 
leikari.“
Ben Stiller er vinsæll gaman-
leikari og fer með aðalhlut-
verk í gamanmyndinni The 
Heartbreak Kid sem er sýnd á 
Stöð 2 bíó kl. 22.00 í kvöld.

… og passar með öllu

www.ms.is
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Merkilegt hvað Latibær er orðið mikið batterí. Hið 
nýja Disney corp Íslands mætir ekki lengur bara á 
hátíðir, það býr til sínar eigin. Það eru ekki lengur 
tvö lítil atriði í stórmörkuðum sem eru fáanleg 
með vörumerkinu, það eru komnar heilar deildir. 
Ávextir og grænmeti heita ekki lengur sínum réttu 
nöfnum, heldur er hinu, að því er virðist, sívinsæla 
viðskeyti Latabæjar bætt í orðin til endurbóta 
og eru þeir nú kallaðir Latabæjarnammi. Svo 
er auðvitað líka komið Latabæjarvatn. 
Eðlilegt?  
Flestir vita hvar Latibær hófst. Í sjónvarp-
inu. Tilfæringar yfir á DVD-diska fylgdu 
svo í kjölfarið, eins og gengur. En það 
er eitt annað lítið atriði sem ég vissi 
ekki af fyrr en fyrir stuttu – og það 

er Útvarp LATI-BÆR! (lesist glaðlega).
Sumir segja að útvarpsstöðvum sé almennt ábóta-
vant á landsbyggðinni. Þjóðvegur eitt nær meira að 
segja ekki læsingu á stöð allan tímann. En á höfuð-

borgarsvæðinu er útvarp Latibær svo sannarlega afar 
kærkomin viðbót í bílinn, því hún fær ekki spilun 

annars staðar, ég tek það ekki í mál 
Þeir nýliðar í augum og eyrum Íslendinga eins og 
Solla stirða, Skoppa og Skrítla, Sveppi koma sterkir 

inn í bland við gamla klassíkera eins og Spilverkið, 
Ríó tríó og jafnvel Björk. Mér finnst þetta allt saman 

hið besta mál. Ég stend sjálfa mig stundum að því 
að gleyma því að skipta eftir að ég hef orðið kona 
einsömul í bílnum. En þegar ég átta mig á því að 
ég er að garga með Heyrðu Lobba, á rauðu ljósi, þá 
skipti ég.

VIÐ TÆKIÐ SUNNA VALGERÐARDÓTTIR SYNGUR BARNALÖG Á RAUÐU LJÓSI

Samsteypunammi og útvarp eru eðlileg þróun
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Í KVÖLD

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

19.30 The Doctors Spjallþættir framleidd-
ir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar, sér-
fræðingar á fjórum ólíkum sviðum, veita að-
gengilegar og gagnlegar upplýsingar um þau 
heilsufarsmál sem hvað helst brenna á okkur. 

20.15 E.R. (15:22) 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 (12:16) Áttunda þáttaröðin 
um einkaspæjarann og sérvitringinn Adrien 
Monk. 

22.35 Lie to Me (14:22) 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 (8:8) Þriðja þáttaröð-
in sem segir áhrifamikla og spennandi sögu 
einhvers alræmdasta og nafntogaðasta kon-
ungs sögunnar, Hinriks áttunda. 

00.15 E.R. (15:22)

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. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmyndaá-
hugamenn.

02.05 Fréttir Stöðvar 2 

02.55 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

 

12.15 Den ofrivillige golfaren  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 Golfar med 
djur  19.00 Blekingegadebandet  19.45 Hemliga 
svenska rum  20.00 I Anneli  20.30 Passion Fish  
22.45 Här är ditt liv, Cory

12.30 Doktor Åsa  13.00 NRK nyheter  13.10 Med 
hjartet på rette staden  14.00 Derrick  15.00 NRK 
nyheter  15.10 Berulfsens fargerike  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: Ketil Bjørnstad og Lill Lindfors  
18.55 Distriktsnyheter  19.30 Saltön - varmebølge 
og aprilvær  20.30 Med spriten som følgesvenn  
21.00 Kveldsnytt  21.15 Krøniken  22.20 Nytt på 
nytt  22.50 Pakket og klart  23.20 Sport Jukeboks

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 Emil fra Lønneberg  15.30 Stor 
&amp; Lille  15.40 Peddersen og Findus  16.00 
Aftenshowet  16.30 TV Avisen med Sport  17.00 
Aftenshowet med Vejret  17.30 Jamie Olivers eget 
køkken  18.00 Lulu og Leon  18.45 Det sode liv  
19.00 TV Avisen  19.25 Horisont  19.50 SportNyt  
20.00 Miss Marple. Hvorfor spurgte de ikke Evans?  
21.35 OBS  21.40 Kysset af spritten  22.10 Naruto 
Uncut  22.35 Boogie Mix  23.25 Godnat

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 Fawlty Towers  14.35 Fawlty 
Towers  15.05 Waterloo Road  15.55 The Weakest 
Link  16.40 Monarch of the Glen  17.30 After 
You‘ve Gone  18.00 QI  18.30 Whose Line Is It 
Anyway?  19.00 Rob Brydon‘s Annually Retentive  
19.30 Unforgiven  20.15 Jonathan Creek  21.05 
Come Dine With Me  21.30 The Jonathan Ross 
Show  22.25 EastEnders  22.45 Torchwood  
23.40 Unforgiven

STÖÐ 2 KL. 21.35

V
Vandaðir spennuþættir sem 
segja á ótrúlega raunverulegan 
hátt frá því þegar nokkur risa-
vaxin geimskip taka sér stöðu 
yfir stærstu borgum heims. 
Með undraskjótum hætti gríp-
ur um sig mikið geimveruæði 
þar sem áhugi fyrir þessum 
nýju gestum jaðrar við dýrkun. 
En til eru þeir sem ekki eru 
eins sannfærðir og grunar 
að gestirnir séu í raun úlfar í 
sauðargæru. Þættirnir koma úr 
smiðju höfunda Lost.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Extreme Makeover: Home 
Edition 
Stöð 2 kl. 20.10
Fimmta þáttaröð hins sívinsæla 
Extreme Makeover: Home Edition. 
Þúsundþjalasmiðurinn Ty Pennington 
heimsækir fjölskyldur sem eiga við 
erfiðleika að stríða og endurnýjar 
heimili þeirra frá grunni. Það er ótrú-
legt að sjá breytingarnar enda er nýja 
húsnæðið hannað sérstaklega fyrir 
fjölskylduna sem þar mun búa.

▼

06.39 Morgunútvarp hefst
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
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
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
22.15 Girni, grúsk og gloríur
23.05 Lostafulli listræninginn
23.45 Vasaleikhúsið heimsækir 
Útvarpsleikhúsið
00.05 Næturtónar

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR: AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000



30  13. september 2010  MÁNUDAGUR

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

MORGUNMATURINN

Vanalega fæ ég mér Kelloggs 
Special K en um helgar eða til 
hátíðabrigða finnst mér æð-
islegt að fá mér kókópöffs eða 
amerískar pönnukökur. 

Hallfríður Þóra Tryggvadóttir leikkona, 
sem stígur sín fyrstu skref í myndinni 
Sumarlandið.

Þýska forlagið Kiepenheuer und 
Witsch hefur fest kaup á óút-
gefinni bók Jónínu Leósdóttur. 
Bókin kemur út í nóvember hér 
á landi en Þjóðverjarnir hrifust 
svo af handritinu að þeir ákváðu 
að eigna sér það strax. Jónína 
hefur undanfarin þrjú ár gefið út 
unglingabækur en að þessu sinni 
fikrar hún sig upp aldursstigann. 
Sagan Allt fínt … en þú? segir frá 
því þegar höfuð fjölskyldunnar, 
pabbinn og afinn, missir eigin-
konuna sína. Tveimur mánuðum 
eftir andlátið dúkkar hann upp 
með nýja unnustu, mun yngri. Og 
dætur hans tvær þurfa því bæði 
að takast á við sorgina og nýju 
kærustuna hans pabba.

Jónína er auðvitað nýkom-
in heim frá Færeyjum þar sem 
hún var ásamt eiginkonu sinni, 
Jóhönnu Sigurðardóttur for-
sætisráðherra í opinberri heim-
sókn. Heimsóknin vakti nokk-
uð mikla athygli vegna ummæla 
þingmannsins Jenis av Rana sem 
neitaði að sitja til borðs með þeim. 
Jónína sjálf hefur hins vegar ekk-
ert nema gott um Færeyjar og 
Færeyinga að segja. „Þetta er 
alveg rosalega falleg eyja og Fær-
eyingar eru alveg yndislegt fólk 
enda frændur okkar,“ segir Jónína 
sem, eins og Fréttablaðið greindi 
frá fyrir helgi, tók við færeysku 
útgáfunni af norræna smásagna-
safninu Elskar mig, elskar mig 

ekki en hún á eimnitt titilsöguna. 
Jónína segir síðan stefnt að því að 
kynna hana á bókamessu í Gauta-
borg á næstunni. Jónína kveðst 
ekki hafa þurft að setja sig í ein-
hverjar sérstakar stellingar þegar 
hún skipti úr unglingabókum yfir í 
sögur af fullorðnum. „Ég hef bara 
alltaf haft mjög mikinn áhuga á 
mannlegum samskiptum, allt sem 
ég skrifa um fjallar um mannleg 
samskipti,“ segir Jónína.  - fgg

Óútgefin bók Jónínu seld til Þýskalands

MEÐ FÆREYSKU ÚTGÁFUNA
Jónína Leósdóttir með færeysku 
útgáfuna af norræna smásagnasafninu 
Elskar mig, elskar mig ekki. Hún segir 
Færeyinga yndislegt fólk.

Unglingakeppnin Skólahreysti, þar sem grunn-
skólnemar landsins keppa í allskyns íþrótta-
þrautum, verður miðpunktur nýrrar íslenskra 
unglingamyndar sem framleiðslufyrirtæk-
ið Saga Film hyggst gera. Ragnar Agnars-
son hefur verið ráðinn leikstjóri myndarinn-
ar en Margrét Örnólfsdóttir hefur skilað inn 
fyrsta uppkastinu að handriti. Ragnar segir 
þetta ákaflega spennandi verkefni, vinnuheit-
ið sé Steinn, sem er í höfuðið á aðalpersón-
unni. „Fyrsta uppkastið er alveg gríðarlega 
flott, þetta er unglingadrama og eins langt frá 
Ódáðahrauni og hugsast getur,“ segir Ragnar 
en hann vinnur einmitt að kvikmynd upp úr 
samnefndri bók Stefáns Mána. „Þegar maður er 
að stíga sín fyrstu skref í kvikmyndagerð þá er 
gott að prófa nokkrar tegundir af kvikmyndum 
og mér líst alveg rosalega vel á þetta.“

Margrét Örnólfsdóttir viðurkennir að hún 
hafi horft á þættina í sjónvarpi með öðru aug-
anu. „En eftir að ég byrjaði á þessu verk-
efni hef ég kynnt mér þetta talsvert,“ segir 
Margrét en myndin fjallar um ungan dreng 
sem fer hressilega út af sporinu heima fyrir 
og er sendur í hálfgerða útlegð úti á landi 
til að kynnast sjálfum sér upp á nýtt. Þar 
kemst hann í kynni við hóp sem er sendur 
í Skólahreysti. Margrét er ekki alveg 
reiðubúin til að kvitta upp á að þetta 
sé íslenska útgáfan af Karate-Kid. 
„Ég hef aðeins rætt við aðstandendur 
Skólahreysti og þeir hafa sagt mér að 
þetta sé ekkert óalgengt, að krakkar 
sem finna sig ekki alveg í hefðbundnu 
skólastarfi blómstri í Skólahreysti.“  

 - fgg

Skólahreysti vettvangur nýrrar bíómyndar 

VINSÆLT Margrét Örnólfsdóttir segir 
það ekkert óalgengt að krakkar sem 
njóta sín ekki í hefðbundnu skóla-
starfi blómstri í Skólahreysti. Keppni 
grunnskólabarna verður miðpunkt-
urinn í nýrri unglingamynd sem Saga 

Film framleiðir. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LÁRÉTT
2. eiga, 6. í röð, 8. meðal, 9. hljóma, 
11. tveir eins, 12. lyf, 14. vörubyrgðir, 
16. belti, 17. kk nafn, 18. kvabb, 20. 
klaki, 21. nabbi.

LÓÐRÉTT
1. botnfall, 3. bor, 4. ölvun, 5. máttur, 
7. hvellur, 10. skel, 13. siða, 15. tröll, 
16. rjúka, 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. hafa, 6. rs, 8. lyf, 9. óma, 
11. ll, 12. meðal, 14. lager, 16. ól, 17. 
ari, 18. suð, 20. ís, 21. arða. 

LÓÐRÉTT: 1. gróm, 3. al, 4. fyllerí, 5. 
afl, 7. smellur, 10. aða, 13. aga, 15. 
risi, 16. ósa, 19. ðð. 

„Mér finnst í raun fáránlegt að 
það hafi ekki þegar verið hringt 
í mig og mér boðið í samband-
ið, að það hafi ekki verið bjallað 
í „gjemla“,“ segir Egill „Gillzen-
egger“ Einarsson rithöfundur 
sem á föstudaginn sótti formlega 
um aðild að Rithöfundasambandi 
Íslands. Eins og kunnugt er hefur 
Egill gefið út tvær bækur á undan-
förnum árum og sú þriðja kemur 
út fyrir næstu jól. Bækurnar hafa 
fengið mjög góðar viðtökur og því 
þykir Agli tímabært að hann gangi 
í Rithöfundasambandið.

„Ég var að renna yfir listann 
yfir meðlimina í klúbbnum á 
heimasíðunni og ég fæ ekki betur 
séð en ég sé búinn að selja meira 
en 99 prósent af þessum pappa-
kössum. Jú, jú, það eru flottir 
gæjar þarna inni á milli eins og 
Einar Kára sem spilar fótbolta en 
svo eru þarna pappakassar eins 
og Sjón. Hvað er hann, tíu kíló? 
Það er nú ekki beint góð land-
kynning að sjá þessa horrenglu 
skottast um erlendis í okkar 
nafni. Ég held ég bjóðist bara hér 
með til að kjöta Sjón upp, ekki 
veitir af,“ segir Egill.

Egill telur öruggt að honum 
verði vel tekið í Rithöfundasam-
bandinu, þar muni hann passa 
vel inn. „Það er reyndar ein-
hver nefnd sem þarf að sam-
þykkja umsóknina. Ég geri ráð 
fyrir að það verði boðað til fund-
ar strax og ég fái svar innan sól-
arhrings.“

Rithöfundurinn segir það lengi 
hafa verið draum og markmið hjá 
sér að ganga í Rithöfundasam-
bandið, alveg frá því hann var 65 
kílóa Egill Einarsson í Kópavogi. 
„Og þannig er það enn. Þegar 
ég er að taka 160 kíló í bekkn-
um þá nota ég það sem hvatn-
ingu að vera að fara að ganga í 
Rithöfundasambandið. Mig lang-
ar að komast til áhrifa þarna og 
rífa þetta batterí upp. Mér fannst 
reyndar leiðinlegt að sjá að Pétur 
Gunnars væri hættur sem for-
maður og einhver Kristín tekin 
við. Ég hafði hlakkað til að tylla 

mér niður á skrifstofu formanns-
ins með Pétri með prótínsjeik í 
hönd og ræða um Halldór [Lax-
ness]. Við erum báðir hrifnir af 
honum.“

Á næstunni kemur út þriðja bók 
Egils, bók sem hann er sannfærð-
ur um að festi hann í sessi sem 
einn af vinsælustu rithöfundum 
þjóðarinnar. Titill bókarinnar er 

Lífsleikni Gillz og tilheyrir hún 
ritröðinni Íslenzk öndvegisrit 
Gillz. „Hún er skyld fyrri bókum, 
ég er að hjálpa mönnum að verða 
betri menn. Það hafa allir drullað 
á sig einhvern tímann og ég kem 
með vinsamlegar ábendingar til 
að menn geti bætt sig. Til þess 
eru vítin að varast þau.“

hdm@frettabladid.is

EGILL EINARSSON: ÞETTA ER LANGÞRÁÐUR DRAUMUR HJÁ MÉR

Gillz seilist til áhrifa innan 
Rithöfundasambandsins

LANGÞRÁÐ STUND Egill Einarsson, eða Gillz eins og hann kallar sig oft, sést hér 
afhenda Ragnheiði Tryggvadóttur, framkvæmdastjóra Rithöfundasambandsins, 
umsókn um aðild að sambandinu. Hann á von á því að verða tekinn inn í samband-
ið innan sólarhrings.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Sjónvarpsmaðurinn 
Sölvi Tryggvason hefur 
sagt skilið við Fésbók-
ina. Þetta þykja ekki 

lítil tíðindi þar eð Sölvi 
var yfirleitt manna 

æstastur að tjá sig 
á þeim sam-
skiptamiðli. Eins 
og fram hefur 

komið hefur athafnakonan Jónína 
Benediktsdóttir nýlega ákveðið að 
taka sér pásu frá Fésbókarnotkun 
sinni. Ekki liggur fyrir af hverju þau 
ákváðu að segja skilið við þennan 
vinsælasta samskiptavef heims en 
leiða má að því líkur að nú fari í 
hönd mikil vinnutörn við ævisögu 
Jónínu sem Sölvi skrifar og kemur 
út fyrir jólin.

Skemmtanalíf vetrarins 
fer af stað með nokkr-
um látum um næstu 
helgi þegar afmælishá-
tíð Aðdáendaklúbbs 
Elvis Presley á 
Íslandi verður 
haldin í Reið-
höllinni í Víðidal. 
Jósef Ólafsson, 
frægasta Elvis-
eftirherma lands-
ins, er í forsvari fyrir skemmtuninni 
á laugardagskvöld og verður 
húsið opnað klukkan 22. Jósef er 
greinilega í mun að fólk skemmti 
sér vel og verði í góðu skapi. Tekið 
er fram í auglýsingu að fólk megi 
taka með sér áfengi eða bjór … 
eða bæði.

Havaríið í kringum klámbrandara 
Jóns Gnarr í síðustu viku varð les-
anda blaðsins tilefni til að rifja upp 
að þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
deilur spretta upp í kringum Jón 
og meinta ósmekklega brandara. 
Fyrir rétt tæpum sjö árum flutti 
hann útvarpsleikritið Óla litla á 
útvarpsstöðinni Muzik en það fór 
fyrir brjóstið á Ómari R. Valdimars-
syni, þá „ungum jafnaðarmanni“ 
eins og Jón kallar hann en núver-
andi blaðamanni, sem skrifaði 
grein á Pólitík.is og kvartaði til Rík-
islögreglustjóra meðal annars. Jón 

svaraði með grein í 
Morgunblaðinu sem 
finna má í gagna-
safni þess en grein 
Ómars er horfin af 

vefnum.

- áp, hdm 

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 10 

 1  Endurskinsvesti.

 2  Nýyrði og nýyrðasmíðar.

 3   Erlendur Sveinsson 
rannsóknarlögreglumaður.
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Í norskt sjónvarp
Leikmyndahönnuðurinn Karl 
Júlíusson hefur tekið að sér 
að hanna leikmynd fyrir norska 
sjónvarpsþáttaröð sem heitir Dag. 
Karl átti að hanna leikmynd fyrir 
Hollywood-kvikmyndina Waterbug 
með Josh Brolin í aðalhlutverki en 
hætt var við hana vegna ágrein-
ings um fjármögnun. Íslenskir 

áhorfendur mega 
eiga von á að sjá 
umrædda þætti 
enda hafa norskar 
dramaseríur á borð 

við Hvaleyj-
ar notið 
mikilla 
vinsælda. 
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AFSLÁTTUR!

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.

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%
LÝKUR Á LAUGARDAG!

Fréttablaðið er með 201% 
meiri lestur en Morgunblaðið.

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

74,9%

24,9%

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 
18–49 ára. Könnun Capacent í maí til júlí 2010.

1  „Ótrúlegt örlæti.“ Bauðst til 
að borga skemmdirnar

2   Vilja ekki að einkavæðing 
bankanna verði rannsökuð

3  Líkt og menn hafi borað niður 
á kókaínæð

4  Lýst eftir 15 ára stúlku

5  Geir Haarde: Mér var vísvit-
andi sagt ósatt

6  Sandi dælt upp úr Landeyja-
höfn

Forstjórinn til bjargar
Marel Baldvinsson, hinn stóri og 
stæðilegi leikmaður Stjörnunnar í 
Garðabæ, lenti í harkalegu sam-
stuði við Guðmund Stein Hafsteins-
son í leiknum við Val á Hlíðarenda 
í gær og lá óvígur eftir á vellinum. 
Svo vel vildi til að í áhorfendahópn-
um var Valsmaðurinn Björn Zoëga, 
læknir og forstjóri Landspítalans, 
sem vippaði sér niður á hliðarlínu 
þegar hann sá hvernig í málum 
lá og bauð fram aðstoð sína. Hún 
var þegin með þökkum og eftir að 
Björn hafði hlúð að Marel ásamt 
læknaliði Stjörnunnar dágóða stund 
stóð hinn særði loks á fætur með 
blóðrautt höfuðið pakkað inn í 
umbúðir og staulaðist út af undir 
lófataki allra viðstaddra.  - fgg / - sh
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