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NEYTENDAMÁL Álagning á hvern 
bensínlítra á sjálfsafgreiðslustöðv-
um íslensku olíufyrirtækjanna er 
talsvert hærri en gengur og gerist 
í Danmörku og Svíþjóð. Var með-
alálagning til dæmis tvöfalt hærri 
hérlendis en í Svíþjóð árið 2009.

Samkvæmt tölum frá Félagi 
íslenskra bifreiðaeigenda, FÍB, var 
meðalálagning íslensku félaganna 
31 króna á hvern lítra í fyrra. Sam-
bærileg upphæð í Svíþjóð var 14 
íslenskar krónur, samkvæmt upp-
lýsingum þarlendra olíufélaga. Í 
Danmörku nam álagning rúmum 
20 íslenskum krónum að því er 
fram kemur á vef samtaka þar-
lendra olíufélaga en í Noregi var 
álagningin 28 krónur. 

Ástandið virðist hafa breyst til 
hins betra á þessu ári, en meðal-
tal fyrstu níu mánaða ársins er 
komið niður í 28 krónur. Það er 
með lægra móti þegar litið er til 
síðustu missera hér á landi og verð 
framreiknað að núvirði.

Þegar litið er aftur til ársbyrj-
unar 2008 sýna tölur FÍB að álagn-

ing á bensín innan þess tímabils 
var hæst í nóvember 2008, þegar 
olíufélögin tóku til sín 41 krónu á 
hvern lítra. Lægst var álagning 
á bensínlítrann hins vegar í júní 
þessa árs þegar rúmar 24 krónur 
runnu til félaganna.

Varðandi fyrstu níu mánuði 
þessa árs voru ekki tiltækar tölur 
frá Noregi, en álagning dönsku 
félaganna virðist standa í stað og 
hjá sænsku félögunum hefur álagn-
ing hækkað eilítið, eða upp í 17,5 
krónur miðað við 28 krónur hér á 
landi, eins og að ofan greinir. 

Hermann Guðmundsson, for-
stjóri N1, segir þessar tölur geta 
staðist, en flutningskostnaður sé 
hærri hér á landi og félögin hér 

gefi öll afslætti ofan á listaverð.
„Nettóálagning okkar er töluvert 

lægri þegar dæmið er gert upp. Ég 
veit ekki hvernig þessu er háttað 
í Svíþjóð en held að það sé minna 
um afslætti þar en hér á landi.“

Hermann telur að sé það tekið 
með í reikninginn, verði álagning-
in svipuð, og það sé í raun óeðlilegt 
miðað við stærðarmun á mörkuð-
um hér og í Svíþjóð.

Hann segir aukinn stöðugleika 
upp á síðkastið leiða til þess að 
álagning sé nú við lægstu mörk.

„Við í FÍB höfum lengi haft þá 
skoðun að álagning sé of há hér á 
landi í samanburði við nágranna-
löndin,“ segir Runólfur Ólafsson, 
framkvæmdastjóri FÍB.  - þj

Íslensk olíufélög leggja mest á  
Álagning á bensínlítrann hérlendis var tvöfalt hærri en í Svíþjóð í fyrra. Olíufélögin hérlendis hafa minnkað 
álagningu það sem af er 2010. FÍB vill meiri lækkun en forstjóri N1 vísar til smæðar og flutningskostnaðar. 

Einstakur maður
María Sigrún gerir 
heimildarmynd um Reyni 
Pétur.
fólk 22

Fögur brjóstagjöf
Alþjóðleg brjóstagjafavika 
hefst á því að mjólkandi 
mæður verða ljósmyndaðar.
tímamót 12

100. TITILLINN  Það var mikil gleði á Hlíðarenda í gær þegar kvennalið félagsins í knattspyrnu lyfti 
Íslandsbikarnum. Þetta var 100. titill félagsins í meistaraflokki frá stofnun félagsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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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

Gott er að setja  tvær til þrjár matskeiðar af matar-
sóda í opið ílát og láta það standa inni í ísskápnum 
um stund til að losna við vonda lykt úr honum. Þannig 
hverfur hún eins og dögg fyrir sólu

Glæsilegar rennibrautir fyrir gler eða timburhurðir. 
Útvegum lausnir fyrir skrifstofur og heimili.Glerskilrúm, glerveggja-kerfi, felliveggjakerfi, glersturtuskilrúm og hert eða samlímt gler eftir máli.

Ennfremur ýmsar gerðir af festingum fyrir gler 

Járn & Gler hf.  -  Skútuvogur 1h.  Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   S: 58 58 900.  www.jarngler.is

Hringdu í síma

ef bl ðið

Björn Finnsson, leiðbeinandi hjá ÍTR, kann lagið á origami-listinni

Byrjaði á 
bréfbátum H eimili Björns Finnssonar í Breiðholtinu er 

eins og lítið ævintýraland. Þar blasa við 
hinar ýmsu fígúrur sem eiga það sam-
eiginlegt að vera gerðar úr pappír. Hann 

segir þetta handverk heita origami og vera austur-
lenskt. „Menn kenna origami við Japani því þeir 
voru einna fyrstir til að setja það á bók 1778. Það 
hefur samt borist til þeirra frá Kína og um sama 
leyti með Márunum til Spánar,“ útskýrir Björn en 
hvenær skyldi hann hafa kynnst því? „Það fyrsta 
lærði ég að gera sem lítill drengur, það voru bátar, 
goggar, skutlur og hattar, svona eins og flest börn 
gera. Ég vissi bara ekki þá að það héti origami “

FASTEIGNIR.IS20. SEPTEMBER 2010

38. TBL.

Fasteignasalan Hraunhamar kynnir glæsilega sérhæð í þrí-býli á besta stað í Hlíðunum.

H æðin er 175,9 fermetrar en þar af er bílskúrinn 19,3 fermetrar.Eignin skiptist í forstofu, þrjú 
svefnherbergi, þvottahús, stofu, 
borðstofu, sólstofu, eldhús með 
borðkróki og bílskúr. Góður stigi og stigapallur eru 

að íbúðinni, forstofan er rúmgóð 
með fataskápum en inn af henni 
er gott svefnherbergi og þvotta-
hús með glugga. Í íbúðinni er gott 
hol og sérlega rúmgoð stofa og 
borðstofa. Eldhúsið er fallegt með 
smekklegri innréttingu úr rauð-
eik. Hjónaherbergið er rúmgott 
með fataskápum. Baðherbergið er flísalagt með 

góðri innréttingu, þar er bæði bað-
kar og lokaður sturtuklefi þar sem 
var gert ráð fyrir gufubaði. Íbúð-
inni hefur verið vel haldið við og 
er í fínu standi.Húsið var byggt árið 1991 og 

garður er til fyrirmyndar. Stutt
er í alla þjónustu og þáskóli

Sólstofa og fallegt eldhús

Þarftu að selja fasteign? Seldu fasteignina þína hjá okkur!

20% kynningarafsláttur af söluþóknun Þú hringir, við seljum!512 4900

Sigurður
S. 896 2312lögg. fasteignasali

Friðbert
S. 820 6022Sölufulltrúi

Rúnar
S. 842 5886Sölufulltrúi Þórarinn

S. 770 0309Sölufulltrúi

Magnús
S. 897 8266lögg. fasteignasali

Mjög snyrtileg og vel skipulögð 
104,9fm 4ra herb. endaíbúð á 3 hæð 
efstu. Eignin skiptist í, forstofu, eldhús, 
stofu, borðstofu, baðherbergi og 2 
herbergi. Í kjallara er herbergi með 
sturtu og aðgangi að salerni, upplagt 
til útleigu. Sérgeymsla og sam.þv,hús 
er í kj. Endurnýjuð eldhúsinnrétting, 
fataskápar og innihurðir. Húsið nýlega 
tekið í gegn að utan. V-21,5millj. (6227).Sölumenn taka vel á móti ykkur í dag milli 

kl : 18:00 – 18:30.

BOGAHLÍÐ 18 – 105 REYKJAVÍK.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 18:00- 18:30. 

OPIÐ HÚS
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HÆGVIÐRI EN SVALT   Í dag má 
búast við hægri norðaustlægri átt, 
víða 3-8 m/s. Norðantil má búast 
við súld eða slyddu en vestan-
lands þykknar heldur upp.
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SVÍÞJÓÐ Sænska ríkisstjórnin virt-
ist ætla að halda velli samkvæmt 
útgönguspá, en kjörstöðum var 
lokað klukkan 18 í gærkvöldi. 
Spáin gerði ráð fyrir að kosninga-
bandalag mið- og hægriflokka 
fengi 49,1 prósent atkvæða og 
bandalag vinstriflokka fengi 45,1 
prósent. Þá gerði spáin ráð fyrir að 
Svíþjóðardemókratar, sem berjast 
gegn veru innflytjenda í landinu, 
næðu mönnum inn á þing í fyrsta 
sinn með 4,6 prósentum atkvæða. 

Ef Fredrik Reinfeldt forsætis-
ráðherra verður áfram við stjórn-
völinn eftir kosningar er það í 
fyrsta sinn frá því á þriðja ára-
tugnum sem leiðtogi á hægri væng 
sænskra stjórnmála nær endur-
kjöri eftir að hafa verið við völd í 
heilt kjörtímabil.

Á kosningavöku í gærkvöldi 
áréttaði Reinfeldt þá afstöðu sína 
að hann myndi ekki leita eftir 
samstarfi við Svíþjóðardemókrata 
í ríkisstjórn. Slíkt hið sama höfðu 
forystumenn annarra flokka einn-
ig gert, en innflytjendur eru um 
fjórtán prósent af íbúum Svíþjóð-
ar. Stærsti innflytjendahópurinn 
eru Finnar, en einnig eru marg-
ir innflytjendur frá Írak, fyrrum 
ríkjum Júgóslavíu og Póllandi.

Fengi Jafnaðarmannaflokkur-
inn þrjátíu prósent atkvæða, eins 
og útgönguspáin gerði ráð fyrir, 
myndi hann tapa rúmum fimm 
prósentum frá síðustu kosning-
um. Flokkurinn er enn sá stærsti 
í Svíþjóð en hefur ekki notið jafn 
lítils fylgis í tæpa öld.  - kg

Bandalag mið- og hægriflokka heldur velli í Svíþjóð samkvæmt útgönguspá:

Reinfeldt talinn halda völdum

Meðalfjárhæð 
álagningar 
íslensku olíu-

félaganna á hvern bensínlítra.
SKV. FÉLAGI ÍSLENSKRA BIFREIÐAEIGENDA

31kr.

SVÍÞJÓÐ Fredrik Reinfeldt gekk glað-
beittur til kosninga í gær.   FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

VIÐSKIPTI Íbúðalánasjóður og 
stóru bankarnir þrír eiga yfir 
1.500 fasteignir og fjöldi þeirra 
stendur auður. Þar af eru tólf 
hundruð einbýlishús, raðhús og 
annað íbúðarhúsnæði. Gangi 
svartsýnustu spár eftir munu 
ÍLS og bankarnir þrír hafa leyst 
til sín 1.550 íbúðir um næstu 
áramót.

Bankarnir gera ráð fyrir að 
eiga fasteignirnar í eitt til fimm 
ár. Þeir sem tapa húsnæði sínu 
til lánastofnana er oftast gefinn 
kostur á að búa í íbúðum sínum 
í ákveðinn tíma. Af 822 íbúðum 
ÍLS eru 227 í leigu og 202 í rým-
ingu. 

Félag fasteignasala hefur ekki 
áhyggjur af að lánastofnan-
ir setji margar eignir á mark-
að í einu. Það sé hagur allra að 
mjatla eignunum út svo áhrif á 
markaðinn verði sem minnst.

Meirihluti yfirtekins íbúða-
húsnæðis Arion banka og Lands-
banka eru á höfuðborgarsvæð-
inu, eða allt að 75 prósent.  - jab, shá

Eignir flæða yfir lánastofnanir:

Bankarnir eiga 
hundruð íbúða

Blikar í lykilstöðu
Breiðablik er efst fyrir 
lokaumferð Íslandsmótsins. 
Haukar og Selfoss eru fallin.
sport 18 og 19
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SAMFÉLAG Talsverðar sveiflur eru 
í fæðingum eftir dögum ársins, 
en þær voru þó umtalsvert meiri 
fyrr á árum. Flestir Íslendingar 
eiga afmæli í sumarmánuðunum, 
en fæstir yfir háveturinn, sam-
kvæmt upplýsingum frá Hagstofu 
Íslands. 

Fæstir Íslendingar eiga afmæli 
á jóladag, 25. desember, 666 tals-
ins. Aðrir dagar í kringum jóla-
hátíðina virðast ekki heldur vin-
sælir til barneigna. Alls eiga 705 
Íslendingar afmæli 31. desember, 
og litlu færri 24. desember og 26. 
desember. 

Ólöf Garðarsdóttir, dósent í 
sagnfræði á menntavísindasviði 
Háskóla Íslands, segir þetta eiga 
sér eðlilegar skýringar. Fæðingar 

séu ekki settar í gang þessa daga, 
og börn ekki tekin með keisara-
skurði nema slík aðgerð þoli enga 
bið. 

Langsamlega fæstir eiga þó auð-
vitað afmæli 29. febrúar, enda bæt-
ast aðeins ný afmælisbörn í hópinn 
fjórða hvert ár.

Algengasti afmælisdagur lands-
manna er 16. júlí, en 974 eiga 
afmæli þann dag, nær helmingi 
fleiri en eiga afmæli á jóladag. 
Litlu færri eiga afmæli 2. október, 
og fjölmargir eiga einnig afmæli í 
byrjun ágúst, eins og sjá má í með-
fylgjandi súluriti.

Þróunin hefur verið sú að algeng-
ara er að börn fæðist á sumrin en 
á veturna, segir Ólöf. Mikið hefur 
dregið úr slíkum árstíðasveiflum 

á undanförnum þremur áratugum 
og þær séu nú að hverfa. 

Ólöf segir skýringuna á þessu 
ekki hafa verið rannsakaða í þaula. 
Margt geti komið til. Þannig hafi 
giftingar oft farið fram á haustin, 
og ekki óalgengt að fyrsta barnið 
hafi verið komið undir þegar athöfn-
in hafi farið fram. Þá geti líka spil-
að inn í að karlmenn hafi víða farið 
í verbúðir yfir vetrartímann og kyn-
líf því minna stundað á meðan.

Ólöf segir að áhugavert væri 
að rannsaka áhrif næringarlegs 
ástands mæðra, enda yfirleitt mest 
til í búinu í lok sumars og þær því 
mögulega betur í stakk búnar til að 
ala börn. Mögulega geti það skýrt 
hluta árstíðasveiflunnar.

 brjann@frettabladid.is

Langfæstir fæðast í 
kringum hátíðirnar
Fæstir Íslendingar eiga afmæli á jóladag og aðra daga í kringum hátíðirnar. 
Flestir eiga afmæli einhvern tímann yfir sumarið. Árstíðabundin sveifla hefur 
verið á fæðingum, en hún er nú óðum að hverfa segir sagnfræðingur.

LÖGREGLUMÁL Starfsmaður HB Granda á Vopnafirði 
vann mikil spjöll á tækjum og tólum með sleggju 
í frystihúsi fyrirtækisins aðfaranótt laugardags. 
Maðurinn, sem er á þrítugsaldri, var handtekinn á 
laugardag og sleppt eftir yfirheyrslur. Hann játaði 
verknaðinn og telst málið upplýst af hálfu lögreglu.

Maðurinn fór inn í húsnæði fyrirtækisins aðfara-
nótt laugardags og skemmdi tæki og búnað, meðal 
annars prentara og tölvur. Við atganginn fór bruna-
varnakerfi af stað og í kjölfarið kom vakthafandi 
vélstjóri að manninum, sem þá hafði látið af iðju 
sinni. Í kjölfarið var Magnús Róbertsson vinnslu-
stjóri kvaddur á vettvang, og var maðurinn sóttur 
af bróður sínum skömmu síðar. 

Magnús segir manninn hafa verið talsvert drukk-
inn en þó rólegan þegar aðra bar að garði eftir ber-
serksganginn. „Þetta er mjög leiðinlegt mál því 
þetta er dagfarsprúður piltur og góður starfskraft-
ur. Ég veit ekki til þess að hann hafi átt nokkuð 
sökótt við fyrirtækið og held að honum hafi liðið 
vel í vinnunni. Það var líf í bænum þetta kvöld og 
ég skrifa þetta frekar á að hann hafi fengið sér of 
marga bjóra,“ segir Magnús. Enn á eftir að reikna 

út hversu mikið tjónið er en það hleypur minnst á 
hundruðum þúsunda króna. 

Að sögn Magnúsar hefur framtíð mannsins innan 
fyrirtækisins ekki verið ákveðin, en hann verið 
sendur tímabundið í launalaust leyfi.  - kg

Starfsmaður HB Granda á Vopnafirði skemmdi tæki og búnað með sleggju:

Drukkinn gekk berserksgang

VOPNAFJÖRÐUR Maðurinn vann spjöll á tækjum og búnaði 
húsnæðis HB Granda.

VIÐSKIPTI Danski bankinn FIH 
Erhvervsbank hefur verið seld-
ur dönsku lífeyrissjóðunum ATP 
og PFA, sænska tryggingafyrir-
tækinu Folksam og fyrirtækinu 
CPDyvig fyrir allt að 103 millj-
arða króna. Seðlabanki Íslands til-
kynnti um þetta í gær.

Seðlabankinn á veð í 99,89 pró-
senta hlut í bankanum vegna 500 
milljóna evra þrautavaraláns sem 
veitt var til Kaupþings haustið 
2008. Strax eru greiddir 1,9 millj-
arðar danskra króna af fimm, eða 
um 40 milljarðar íslenskra króna.

Haft er eftir Má Guðmunds-
syni seðlabankastjóra í tilkynn-
ingunni að salan sé ágæt miðað 
við aðstæður. Seðlabankinn fái 
strax talsverða upphæð í erlendum 
gjaldeyri og eigi möguleika á að 
endurheimta veð sitt að fullu.  - sh

Seðlabankastjóri sáttur:

Búið að ganga 
frá sölu á FIH

STJÓRNSÝSLA Skýrsla Magma-
nefndarinnar sýnir að kaup Magma 
á HS orku samræmdust lögum, að 
sögn Katrínar Júlíusdóttur iðnað-
arráðherra. „Ég sé ekki betur en að 
nefndin komist að þeirri niðurstöðu 
að samningaleiðin sé sú eina færa,“ 
segir hún.

Katrín segir að það myndi kosta 
ríkið tugmilljarða að ganga inn 
í kaupin á þessari stundu, og því 
sé rétt að ganga til samninga við 
Magma um forkaupsrétt ríkisins 
og styttri leigutíma á auðlindinni 
og láta þar við sitja.

Svandís Svavarsdóttir umhverf-
isráðherra sagði í fréttum um 
helgina að niðurstaða nefndar-
innar breytti engu um afstöðu 
ríkisstjórnarinnar. Áfram skuli 
stefnt að því að leiðrétta stöðuna 
gagnvart HS orku með tilliti til 
almannahagsmuna. Katrín segir að 
samningar við Magma yrðu í þágu 
almannahagsmuna og að þessu 
leyti séu þær því sammála.  - sh

Vill forkaupsrétt að HS orku:

Katrín er sam-
mála Svandísi

ÍRAK Tuttugu og þrír létust og 
um hundrað særðust er tvær bíl-
sprengjur sprungu á tveimur stöð-
um í norðurhluta Bagdad í gær. 

Sprengingarnar urðu í grennd 
við símafyrirtæki í borginni, en 
ekki er ljóst hvort það hafi verið 
skotmark hryðjuverkamannanna. 

Ofbeldishrina hefur riðið yfir 
landið í sumar og voru júlí- og 
ágústmánuðir þeir blóðugustu í 
rúmt ár. - sm

Árásir í norðurhluta Bagdad:

Bílsprengjur 
grönduðu 23

Árni, ertu búinn að gera garð-
inn frægan?

„Nei, við erum enn uppteknir við að 
verka uppskeruna.“

Árni Sveinsson kvikmyndagerðarmaður 
leikstýrði heimildarmyndinni Backyard 
sem var opnunarmynd kvikmyndahússins 
Bíós Paradísar.

VESTMANNAEYJAR Það var margt 
um manninn og fólk á öllum aldri 
sem tók þátt í leiðangrinum út í 
Suðurey, suðvestur af Heimaey, 
um helgina. Þangað fóru fjár-
bændur á tveimur „tuðrum“, eins 
og bátarnir eru kallaðir, til að ná 
í fé sitt og flytja til lands og til að 
rýja og bólusetja féð sem verður 
í eynni í vetur. 

Bændur í Suðurey eru lunda-
karlar sem hafa féð þar til að 
halda eynni í ræktun, en einnig 
býr féð til göngustíga fyrir lunda-
karlana og éta gras frá lundahol-
unum svo þær lokist ekki. 

Sókningsbáturinn Lubba náði 
í féð sem í land fór. Féð var sett í 
net og slakað niður 65 metra frá 
bjargbrúninni niður í bátinn. - kg

Smölun í Suðurey gekk vel:

Fénu slakað af 
bjargbrúninni

NIÐURFERÐIN HAFIN Fénu var slakað 65 
metra niður í sókningsbátinn Lubbu.

MYND/ÓSKAR PÉTUR FRIÐRIKSSON

ALÞINGI Það er einkennileg og 
óþægileg staða að geta ekki rætt 
inntak trúnaðargagna þingmanna-
nefndar Atla Gíslasonar með opin-
skáum hætti í þinginu vegna trún-
aðar sem á þeim hvílir. Þetta segir 
Birgir Ármannsson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins.

Birgir kynnti sér gögnin um 
helgina og segir að efni þeirra hafi 
í engu breytt afstöðu hans til hugs-
anlegrar málshöfðunar á hendur 
fyrrverandi ráðherrum. „Það sem 
vekur athygli er hvað þessi gögn 
eru rýr miðað við það hve mikla 
áherslu Atli Gíslason lagði á þau 

í ræðu sinni á 
föstudaginn,“ 
segir Birgir.

Í gögnunum 
sé þó mikið um 
lögfræðileg-
ar vangavelt-
ur álitsgjafa 
nefndarinnar 
sem Birgir hefði 
viljað ræða á 
Alþingi. Hluta 

þeirra hafi Atli vísað til í ræðu 
sinni en öðrum hafi hann sleppt. 
Birgir segir að æskilegt hefði 
verið að gögnin væru opinber svo 

ekki þyrfti að ræða efni þeirra í 
véfréttastíl eins og gera þarf með 
trúnaðargögn.

Umræða um málið hefst í dag. 
Ræðutími hvers þingmanns er tak-
markaður en óvíst er hversu lengi 
umræðurnar munu vara. Atli Gísla-
son vill að þeim loknum fá málið 
aftur til þingmannanefndar sinn-
ar, en Birgir er sammála formanni 
allsherjarnefndar, Róberti Mars-
hall, um að skynsamlegt væri að 
fá málið í allsherjarnefnd. Þannig 
gæfist öðrum þingmönnum tæki-
færi til að leggja mat á störf þing-
mannanefndarinnar. - sh

Þingmaður Sjálfstæðisflokks segir trúnaðargögn þingmannanefndar rýr að efni:

Óþægilegt að geta ekki rætt gögnin

BIRGIR 
ÁRMANNSSON

ÞJÓÐKIRKJAN Mál sex starfsmanna 
þjóðkirkjunnar hafa borist 
fag ráði kirkjunnar um kynferð-
isbrot frá því það tók til starfa 
fyrir um ellefu árum. 

Séra Gunnar R. Matthíasson, 
formaður ráðsins, býst við því að 
gerendurnir séu mun fleiri: „Ég 
reikna með að þau gætu kannski 
verið fleiri, kannski tvöfalt 
fleiri,“ segir hann. Gunnar segist 
ekki hafa nákvæma tölu um þol-
endur í málum starfsmannanna 
sex en segir að allt að þrír þol-
endur tengist hverju máli.

Sex mál hafa borist fagráði:

Gerendur gætu 
verið fleiri

9. ágú. 968

31. des. 705

Fjöldi landsmanna sem fæddur er hvern dag ársins

Heimild: Vefur Hagstofu Íslands

29. feb. 208

16. júl. 974

28. apr. 963

5. ágú. 968

2. okt. 970

24. des. 715

25. des. 666

26. des. 742

janúar febrúar mars apríl maí júní júlí ágúst september október nóvember desember

26. sep. 963

SPURNING DAGSINS

BRIDS
SKÓLINN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Byrjendur ...  27. september ... 8 mánudagar frá 20-23
Framhald ...   29. september ... 8 miðvikudagar frá 20-23 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  • Byrjendanámskeið: Allir geta lært að spila brids, en það  
 tekur svolítinn tíma í upphafi að átta sig á leikreglunum.  
 Það er fólk á öllum aldri sem sækir skólann og ekkert mál  
 að mæta stakur/stök. Sjá bridge.is/fræðsla.

 • Framhaldsnámskeið: Námskeiðið hentar breiðum hópi  
 spilara, bæði þeim sem töluvert kunna og eins hinum sem  
 eru tiltölulega nýbyrjaðir. Sjá bridge.is/fræðsla.

  • Staður: Síðumúli 37 í Reykjavík.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Uppl. og innritun í síma  898-5427  frá 13-18 daglega.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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islandsbanki@islandsbanki.is

www.islandsbanki.is

Sími 440 4000

Hvaða áhrif 
hefur dómur 
Hæstaréttar á 
bílalánið þitt?

Íslandsbanki Fjármögnun

islandsbanki.is/fjarmognun 

fjarmognun@islandsbanki.is

Kirkjusandi – 155 Reykjavík

Sími 440 4400

  Hvað verður um lánið þitt?
Nýtt lán verður stofnað um eftirstöðvar gengis-

tryggða lánsins. Lánið verður endurreiknað, 

gengistrygging höfuðstóls fellur burt og miðað 

verður við óverðtryggða vexti Seðlabankans.

  Hvenær get ég fengið útreikning 
á láninu mínu?
Útreikningar munu liggja fyrir 1. október nk. 

og vera aðgengilegir á heimasíðu Íslandsbanka 

Fjármögnunar.

  Hvað ef ég hef ofgreitt?
Ef þú átt inneign hjá Íslandsbanka Fjármögnun 

getur þú lækkað nýja lánið þitt um þá fjárhæð með 

innborgun inn á höfuðstól nýja lánsins, eða kosið 

að fá inneign þína greidda inn á bankareikning. 

Hafir þú vangreitt þá verður þeirri upphæð bætt 

við nýja lánið.

  Hvernig verður nýja lánið?
Það verður í óverðtryggðum íslenskum krónum 

og þú getur valið um að halda núverandi lánstíma, 

eða stytt tímann ef það hentar þér betur. 

  Hvað þarft þú að gera?
Þú munt fá lykilorð sent í netbankann þinn. 

Þann 1. október getur þú skráð þig inn á heimasíðu 

Íslandsbanka Fjármögnunar og skoðað endur-

útreikninga á láninu þínu. Þar skráir þú inn net-

fang og við sendum þér ný lánaskjöl í tölvupósti. 

Þú prentar lánaskjölin út, undirritar og skilar til 

Íslandsbanka Fjármögnunar, eða í næsta útibú 

Íslandsbanka.

  Hvenær gerist þetta?
Þegar undirrituðum lánaskjölum hefur verið skilað 

til Íslandsbanka verða endurútreikningar fram-

kvæmdir og endanlegt uppgjör fer fram. Miðað er 

við að fyrsti gjalddagi á nýju láni verði í nóvember.

  Hvað með yfirtekin lán?
Íslandsbanki mun tilkynna ákvörðun um það 

hvernig haga skuli uppgjöri slíkra lána um leið 

og hún liggur fyrir. Viðskiptavinir eru hvattir 

til að fylgjast með framvindu mála á heimasíðu 

Íslandsbanka.

Íslandsbanki gerir þann fyrirvara við ofangreint að verði boðað frumvarp viðskiptaráðherra að lögum 

getur það haft áhrif á útreikning og uppgjör viðkomandi lána Íslandsbanka Fjármögnunar. 

Kynntu þér málið nánar á islandsbanki.is eða hafðu samband við ráðgjafa Íslandsbanka Fjármögnunar.

Næstu skref

Útreikningar á láninu þínu 
aðgengilegir 1. október

Þú undirritar ný lánaskjöl 
og skilar til Íslandsbanka

Uppgjör fer fram

2

3

1
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ÖRYGGISMÁL Landhelgisgæslunni 
barst í gærmorgun beiðni um 
aðstoð frá skemmtibátnum Gypsy 
Life, sem var í vandræðum um 
níutíu sjómílur vestur af Bjarg-
töngum. Var báturinn á leið frá 
Grænlandi til Íslands með tvö um 
borð. Vindhraði á svæðinu var 
töluverður með krappri öldu. 

Varðstjórar LHG höfðu sam-
band við togarann Guðmund í 
Nesi sem staddur var um fimmt-
án sjómílur frá bátnum. Björg-
unarskipi Slysavarnafélagsins 
á Patreksfirði var siglt til móts 
við skipin og tók við fylgd báts-
ins. Ekki var ákveðið hvar komið 
yrði til hafnar þegar blaðið fór í 
prentun.  - shá

Í vanda á leið frá Grænlandi:

Skemmtibáti 
fylgt til lands

Á LANDLEIÐ Togarinn fylgdi bátunum 
áleiðis. MYND/GUÐMUNDUR ÁSKELSSON

ALÞINGI Pétur H. Blöndal Sjálfstæð-
isflokki vill að erlendum matsfyrir-
tækjum og lánveitendum bankanna 
verði bætt við 
ályktun Alþingis 
um þá er mesta 
ábyrgð bera á 
bankahruninu. 

Þingmanna-
nefnd leggur til 
að ályktað verði 
að stjórnendur 
og helstu eig-
endur fjármála-
fyrirtækja beri mesta ábyrgð. Að 
auki vill Pétur að veilu í hlutabréfa-
forminu verði einnig kennt um.

Í breytingatillögu við þings -
ályktun nefndarinnar leggur 
Pétur jafnframt til að Alþingi 
verði launagreiðandi þingmanna 
en ekki fjármálaráðuneytið, þing-
menn einir semji frumvörp eða rit-
stýri þeim og að fall sparisjóða og 
vátryggingafélaga verði rannsak-
að.  - bþs

Matsmenn og lánardrottnar:

Fjölgað verði á 
lista yfir ábyrga 

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

26°

23°

19°

17°

21°

24°

15°

15°

24°

20°

27°

24°

33°

15°

22°

18°

15°Á MORGUN 
3-6 m/s 

og víða smá væta.

MIÐVIKUDAGUR
Hæg breytileg 

átt um allt land.
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HÆGT EN SVALT  Í 
dag og næstu daga 
eru horfur á fallegu 
haustveðri. Vindur 
verður fremur hæg-
ur og það verður 
heldur svalt í veðri. 
Búast má við ein-
hverri úrkomu, 
einkum súld og 
slyddu á morgn-
ana og kvöldin. Inn 
til landsins verður 
að mestu þurrt og 
nokkuð bjart.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

BESSASTAÐIR  Forseti Slóvakíu, Ivan Gaspar-
ovic, átti fund með Ólafi Ragnari Gríms-
syni, forseta Íslands, á Bessastöðum í gær. 
Þjóðarleiðtogarnir ræddu meðal annars 
nýtingu jarðvarma til orkuframleiðslu og 
umsókn Íslands um aðild að Evrópusam-
bandinu. Slóvakía fékk aðild að Evrópu-
sambandinu árið 2002 og segir Gasparovic 
inngöngu í sambandið hafa átt stóran þátt í 
efnahagslegri uppbyggingu landsins undan-
farin ár.

Gasparovic kom til landsins í gær og held-
ur áfram för sinni síðar í dag. Hann fundar 
með Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráð-
herra og Össuri Skarphéðinssyni utanríkis-
ráðherra áður en hann heldur af landi brott 

auk þess sem hann heimsækir Alþingi. 
Gasparovic hefur gegnt embætti forseta 

frá árinu 2004 og er sá eini í sögu landsins 
sem náð hefur endurkjöri. 

Íslandsdeild Amnesty International 
afhenti helstu ráðamönnum landsins bréf 
í gær þar sem íslensk stjórnvöld eru hvött 
til þess að vekja athygli forseta Slóvakíu á 
mannréttindabrotum gegn rómabörnum í 
Slóvakíu. Þúsundir rómabarna þar í landi 
hljóta að sögn Amnesty International ófull-
nægjandi menntun í skólum sökum aðskiln-
aðarstefnu sem ríkir innan menntakerfis-
ins. 

Samtökin efna til mótmælafundar fyrir 
fram alþingishúsið klukkan 9.10 í dag  - sm 

Ivan Gasparovic, forseti Slóvakíu, átti fund með forseta Íslands á Bessastöðum í gær:

Forsetar ræddu aðildarumsókn Íslands

RÆDDU SAMAN Ólafur Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands, átti fund með forseta Slóvakíu, Ivan Gasparov-
ic, á Bessastöðum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

AFGANISTAN Talning atkvæða 
hófst í Afganistan í gær en þing-
kosningar fóru fram í landinu á 
laugardag. Kosningareftirlits-
menn hafa lýst yfir áhyggjum af 
framkvæmd kosninganna. Búist 
er við að talning atkvæða geti 
tekið nokkra mánuði. 

Núverandi þing hefur glatað 
trausti þjóðarinnar vegna gruns 
um víðtækt kosningasvindl í for-
setakosningunum sem fram fóru 
í landinu á síðasta ári.

Árásir hryðjuverkamanna á 
kjörstaði víða um landið trufluðu 
kosningarnar sem og störf eftir-
litsmanna, en um sjö þúsund eft-
irlitsmenn fylgdust með kosning-
unum í ár.  - sm

Þingkosningar í Afganistan:

Talning tekur 
nokkra mánuði

SJÁVARÚTVEGUR Makríll sem veiddur 
var inni á Berufirði fyrir nokkrum 
dögum var troðinn af loðnuseið-
um. Á sama tíma og samnorrænn 
rannsóknaleiðangur mælir millj-
ónir tonna af makríl á ferðinni á 
hafsvæðinu kringum landið spyrja 
sjómenn hvaða áhrif göngurnar 
hafi á aðra stofna. Sú vitneskja 
fæst ekki nema með frekari rann-
sóknum, að sögn sérfræðinga.

„Besta samlíkingin er líklega 
engisprettufaraldur“, segir á vef 
Landssambands smábátaeigenda 
og til þess vísað að 25 grömm af 
tveggja sentimetra loðnuseiðum 
fundust að meðaltali í maga makr-
íls sem veiddist fyrir austan. „Það 
þarf hvorki fjörugt ímyndunar-
afl né mikla reiknihæfileika til að 
átta sig á því hvers konar ryksug-
ur makríltorfurnar eru við slíkar 
aðstæður“, segir á vef LS. 

Í sumar var farinn sameiginleg-
ur rannsóknaleiðangur Íslendinga, 
Norðmanna og Færeyinga í kring-
um Ísland, Færeyjar og í norska 
hafinu. Vísbendingar eru um að 
fjórar til fimm milljónir tonna af 
makríl hafi verið á svæðinu, þar 
af um 650 þúsund tonn á því svæði 
sem rannsóknaskipið Árni Frið-
riksson kannaði innan íslensku 
lögsögunnar.   

Sveinn Sveinbjörnsson, sérfræð-
ingur á nytjastofnasviði Hafrann-
sóknastofnunar, segir eðlilegt að 
loðnuseiði finnist í maga makr-
íls fyrir austan. Makríllinn taki 
loðnuseiði þar sem þau gefast, 
eins og fleiri tegundir. „En aðal 
útbreiðslusvæði loðnuseiða er í 
kalda sjónum úti fyrir Norðurlandi 

þar sem ekki finnst mikill makríll. 
Ef makríllinn hins vegar ryðst þar 
inn færi maður að hafa verulegar 
áhyggjur.“

Sveinn gefur lítið fyrir uppnefni 
á makrílnum eins og „rottur hafs-
ins“ og „engisprettur“. Hér sé kom-
inn að landinu geysilega verðmætur 
stofn „og ég reikna með því að sjó-
menn séu að vitna til þess að ástæða 
sé til að veiða meira en nú er gert.“

Sveinn segir makrílgöngurn-
ar hafa komið á mikilvægum tíma 
þar sem loðnan hafi lítið gefið sig 
frá 2006. Sama megi segja um kol-
munna og veiðar úr íslenska síld-

arstofninum gefi minna en áður. 
Líkur séu jafnframt á minni veiði 
úr norsk-íslenska síldarstofninum 
en verið hefur. „Hvað loðnuna varð-
ar þá minni ég á að makríllinn var 
ekki farinn að ganga hingað þegar 
loðnustofninn gaf eftir. Þar ber 
frekar að líta til umhverfisbreyt-
inga. Það eru vísbendingar um að 
seiðin berist norður í haf og síðan 
jafnvel vestur undir Grænland. 
Þar lenda þau í Austur-Grænlands-
strauminn og það er ekki víst að 
þessi seiði skili sér hingað aftur í 
einhverju magni.“

 svavar@frettabladid.is

Makrílnum líkt við 
engisprettufaraldur
Hafrannsóknastofnun hefur staðfest að makrílgöngur við landið hafa aldrei 
verið stærri. Smábátar fyrir austan veiða makrílinn inni á fjörðum troðinn af 
loðnuseiðum. Óljóst er hvaða áhrif göngurnar hafa á vistkerfið í hafinu.

PÉTUR BLÖNDAL

ÞORSTEINN KEMUR TIL LÖNDUNAR Makrílkvótinn er 130 þúsund tonn sem er tvö til 
þrjú prósent af því magni sem er á ferðinni í Norður-Atlantshafi. Þorsteinn ÞH-360 
hefur veitt 4.665 tonn af makríl í sumar. MYND/ÓSKAR

LÖGREGLUMÁL Yfirheyrslur héldu 
áfram um helgina yfir sexmenn-
ingunum sem sitja í gæsluvarð-
haldi vegna gruns um að hafa 
svikið út hátt í 300 milljóna 
króna endurgreiðslur á virðis-
aukaskatti. 

Jón H.B. Snorrason, sem hefur 
yfirumsjón með rannsókninni, 
sagði í fréttum Stöðvar 2 í gær-
kvöld að fleiri hafi verið yfir-
heyrðir vegna málsins. 

Meintir fjársvikarar í haldi:

Yfirheyrslur 
héldu áfram

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 

GENGIÐ 17.09.2010

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

206,6002
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

116,58  117,14

182,63  183,51

152,61  153,47

20,491  20,611

19,177  19,289

16,526  16,622

1,3584  1,3664

177,67  178,73

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Mikið úrval af frábærum tilboðum - líttu við

697 kr/kg



B&L og Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2 • 110 Reykjavík
525 8000 • www.bl.is • www.ih.is
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Sparneytinn og vandaður smábíll
á frábæru verði.

Verð frá: 2.450.000 kr

i30 er rúmgóður og vel búinn 
fjölskyldubíll. 

Verð frá: 2.690.000 kr 

Það er ekki á hverjum degi sem við kynnum jafn athyglisverðan bíl og 
 frá Hyundai, sem er í fararbroddi bílaframleiðenda í dag. Þess vegna 

er það okkur mikil ánægja að bjóða þér að koma og reynsluaka  og 
kynna þér ríkulegan búnað, vandaðan frágang og fallegt yfirbragð bílsins.  

Allar nánari upplýsingar á www.hyundai.is

Verð 4.990.000 kr.

Komdu
og reynslu-aktu nýjum Hyundai 

í dag!
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Kitlar bragðlaukana

Lífrænt skiptir máli 
       fyrir barnið þitt

- Engin erfðabreytt innihaldsefni
- Ræktað án notkunar meindýraeiturs

Kíktu í heimsókn á www.hipp.is

Eyjarslóð 5   101 Reykjavík   S: 511 2200   www.seglagerdin.is

Tilboð kr. 790.000
ÆGISVAGN
(fullt verð kr. 1.190.000)

Eigum til þrjá 2010 árgerð 
Ægis tjaldvagna frá því 
sumar.

ÆGIR

 790.000,- kr.TILBOÐ

IÐNAÐUR „Við ætlum að hefja 
hér byggingu á DME-verk-
smiðju mjög fljótlega,“ segir Ich-
iro Fukue, forstjóri Mitsubishi 
Heavy Industries (MHI). DME 
(dímetýl eter) er litarlaust gas 
sem hægt er að nota sem elds-
neyti í lítið breyttum dísilvélum.

Fukue hélt erindi á Driving 
Sustainability-ráðstefnunni á 
föstudag, en í byrjun ársins var 
kynnt niðurstaða fýsileikakönn-
unar MHI og stjórnvalda á því að 
reisa slíka verksmiðju í tengslum 
við álverið á Grundartanga. Fyr-
irtækið á einnig í samstarfi við 
Orkuveitu Reykjavíkur um fram-
leiðslu á slíku eldsneyti. Fukue 
segir kostnaðinn við DME mjög 
samkeppnishæfan við olíu, en 
vonir standa til að með þessum 
hætti megi knýja bíla og skipa-
flota landsins á eldsneyti sem til 
verður í iðnaði innanlands.  - óká

Nýjung á Grundartanga:

Ætla að byggja 
hér verksmiðju

Vel að verki staðið
Vel var staðið að sameiningu 
Fasteignaskrár og Þjóðskrár að mati 
Ríkisendurskoðunar. Í skýrslu um 
sameininguna kemur fram að mark-
miðin með henni hafi verið skýr og 
ákvörðunin um sameiningu hafi verið 
tekin að vel athuguðu máli. Kostnað-
ur við sameininguna er áætlaður um 
100 milljónir króna. 

STJÓRNSÝSLA

Ertu ánægð(ur) með niðurstöðu 
Hæstaréttar varðandi gengis-
tryggð lán?
JÁ 28,8%
NEI 71,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að rannsaka þátt Íbúðalána-
sjóðs í þenslunni í aðdraganda 
falls bankanna?

Segðu skoðun þína á visir.is

VIÐSKIPTI Íbúðalánasjóður (ÍLS) og 
viðskiptabankarnir þrír eiga rúm-
lega 1.518 fasteignir víða um land. 
Þar af eru 1.208 einbýlishús, rað-
hús og annað íbúðarhúsnæði, sam-
kvæmt upplýsingum Fréttablaðs-
ins. Gangi verstu spár eftir munu 
ÍLS og bankarnir þrír hafa leyst til 
sín í kringum 1.550 íbúðir um næstu 
áramót. 

Bankarnir seldu 33 íbúðir í síð-
asta mánuði og ÍLS sex. Það sem af 
er september hefur sjóðurinn selt 
fjórtán íbúðir. Til samanburðar seld-
ust 298 íbúðir á höfuðborgarsvæð-
inu, Akureyri og á Árborgarsvæð-
inu í síðasta mánuði, samkvæmt 
upplýsingum frá Þjóðskrá Íslands 
(áður Fasteignaskrá Íslands). Bæði 
yfirtaka á íbúðarhúsnæði og sala í 
gegnum fasteignasölur er þinglýst 
og skráð sem kaupsamningur. 

ÍLS hefur eignast 539 íbúðir frá 
áramótum og á sjóðurinn 822 íbúðir. 
Tæpur helmingur þeirra er á Suður-
nesjum og Austurlandi. Tólf prósent 
íbúðanna sem sjóðurinn hefur tekið 
yfir eru á höfuðborgarsvæðinu. 
Öðru máli gegnir um bankana. Þeir 
eiga 696 fasteignir, þar af flokkast 
386 fasteignir til íbúðarhúsnæðis.

Meirihluti yfirtekins íbúðarhús-
næðis Arion banka og Landsbank-
ans eru á höfuðborgarsvæðinu, eða 
á bilinu sjötíu til 75 prósent. Rétt 
rúm fjörutíu prósent íbúðarhús-
næðis Íslandsbanka eru á höfuð-
borgarsvæðinu.

Íslandsbanki gerir ráð fyrir 
að eiga fasteignir í eitt til tvö ár. 
Landsbankinn væntir þess að eiga 
þær lengur, eða í þrjú til fimm ár. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
bönkunum og Íbúðalánasjóði er 
þeim sem missa húsaskjól sitt í 
hendur lánardrottna gefinn kost-
ur á að leigja íbúðarhúsnæðið í allt 
að eitt ár í senn. Í sumum tilvikum 
er samningurinn styttri, allt frá 
þremur til sex mánaða og miðast 
við að börn geti lokið skóla. Af 822 
íbúðum ÍLS eru 227 í leigu og 202 
í rýmingu. Tæpur helmingur íbúð-
anna stendur auður. 

 jonab@frettabladid.is

Þrír bankar eiga sjö 
hundruð fasteignir
Íbúðalánasjóður, Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn sitja á 1.518 fast-
eignum. Þar af hafa sjóðurinn og bankarnir leyst til sín 952 íbúðir á síðastliðnu 
ári. Tæp þrjátíu prósent íbúðarhúsnæðisins er á höfuðborgarsvæðinu. 

Fasteignir í safni Íbúðalánasjóðs, Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankans jafngilda því að 
þessi fjögur fjármálafyrirtæki eigi næstum allt íbúðarhúsnæði á Egilsstöðum og Seyðisfirði, 
sé stuðst við viðmiðun Hagstofunnar á meðalstærð heimila landsins. Á báðum stöðum búa 
2.983. Hagstofan gerir ráð fyrir að að meðaltali 2,39 manns búi á hverju heimili. Til saman-
burðar búa tæplega 6.200 manns í gamla vesturbænum í Reykjavík. Miðað við meðaltalstölur 
Hagstofunnar eiga fjármálafyrirtækin fjögur 47 prósent fasteigna þar. 

Jafngildir hálfum Vesturbæ Reykjavíkur

Fjármálastofnun/fyrirtæki Á höfuðborgarsvæðinu Utan höfuðborgarsvæðis
Arion banki 75 31
Íbúðalánasjóður  97 725
Íslandsbanki 60 84
Landsbankinn  102 34
Samtals: 334 874

Félag fasteignasala (FF), bank-
ar og Íbúðalánasjóður hafa haft 
samráð vegna þess mikla fjölda 
fasteigna sem lánafyrirtæk-
in eiga. Fyrirtækin munu ekki 
setja fasteignir í stórum stíl inn 
á markaðinn, enda myndi það 
ganga þvert á hagsmuni þeirra 
með fyrirsjáanlegum verðlækk-
unum.

Grétar Jónasson, framkvæmda-
stjóri FF, segir félagið hafa fund-
að með lánastofnunum og vilji um 
framhaldið liggi fyrir. Hann ótt-

ast því ekki að 
eignasöfnun-
in hafi áhrif á 
fasteignamark-
aðinn. „Bank-
arnir verða að 
tryggja sína 
hagsmuni sem 
fara saman við 
aðra á þessum 
markaði ;  að 

tryggja sölu eigna á sem bestu 
verði. Þetta verður gert faglega 
með því að mjatla þessum eign-

um smátt og smátt inn á mark-
aðinn.“

Almennt telur Grétar að tími 
breytinga nálgist á fasteigna-
markaði. Dómur Hæstaréttar 
muni, ef að líkum lætur, gera 
einstakar eignir söluhæfar. „Það 
er gríðarleg undirliggjandi eft-
irspurn á fasteignamarkaðnum 
vegna þess að þrjár kynslóðir 
hafa ekki skilað sér vegna hruns-
ins. Fjölmargir hafa verið að bíða 
og sjá hvað verður með lánin og 
fasteignaverðið almennt.  - shá

Félag fasteignasala og lánastofnanir ásátt um meðferð fasteigna:

Mjatla fasteignum á markaðinn

GRÉTAR JÓNASSON 

MIÐBORGIN Meirihluti yfirtekins íbúðarhúsnæðis Arion og Landsbankans er á 
höfuðborgarsvæðinu, eða nærfellt 75 prósent. Rúm 40 prósent íbúðarhúsnæðis 
Íslandsbanka er á höfuðborgarsvæðinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Staðsetning íbúðarhúsnæðis ÍLS og bankanna þriggja

REYKJANESBÆR Fulltrúar allra 
stjórnmálaflokka sem eiga sæti í 
bæjarstjórn Reykjanesbæjar, og 
eiga jafnframt fulltrúa í nefndum 
og ráðum sveitarfélagsins, ættu að 
þekkja til niðurskurðaráforma bæj-
arins, segir í tilkynningu frá bæj-
arstjórn Reykjanesbæjar.

Friðjón Einarsson, oddviti Sam-
fylkingarinnar, sagði í viðtali við 
fréttastofu Stöðvar 2 í gær að hann 
hefði fyrst heyrt af 450 milljóna 
króna niðurskurðarhugmyndum, 
sem Árni Sigfússon bæjarstjóri 
hefur greint frá, í fjölmiðlum. 

Í tilkynningunni segir að í bæjar-

ráði hafi tvívegis verið gerð grein 
fyrir hugmyndum um sparnað og 
niðurskurð. Þar kemur meðal ann-
ars fram að stefnt sé að 450 millj-

óna króna niðurskurði á ársgrund-
velli. „Allir stjórnmálaflokkar sem 
eiga sæti í bæjarstjórn Reykjanes-
bæjar eiga jafnframt fulltrúa í 
nefndum og ráðum sveitarfélags-
ins, þar á meðal í bæjarráði, þar 
sem niðurskurðaráform hafa verið 
kynnt. Fulltrúum þeirra hefur því 
frá fyrsta degi verið fullkunnugt 
um fyrirhugaðar niðurskurðarhug-
myndir“, segir í tilkynningunni. 

Friðjón segir að bæjarfélagið 
tapi um fjórum milljónum króna á 
dag en sjálfstæðismenn hafi í engu 
sinnt beiðni um samvinnu við að 
rétta bæjarfélagið við.  - shá

Bæjarfulltrúar í Reykjanesbæ munnhöggvast um fyrirsjáanlegan niðurskurð:

Segja hugmyndir vel kynntar

REYKJANESBÆR Fram undan er niður-
skurður en bæjarfulltrúar minnihlutans 
gagnrýna hugmyndavinnuna.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Vel veiddist af makríl
Makrílaflinn í ágúst var 30.720 tonn og 
var að mestu aflað í íslenskri lögsögu, 
eða 28.802 tonn. Í færeyskri lögsögu 
var aflað 1.133 tonnum og 785 tonn-
um á alþjóðlegu hafsvæði. Kolmunna-
aflinn í ágúst var 1.540 tonn. 1.312 
tonnum var aflað úr íslenskri lögsögu.

SJÁVARÚTVEGUR

Fullnýttu heimildir
Krókaaflamarksbátar fullnýttu allar 
heimildir sínar á nýliðnu fiskveiðiári að 
ufsa undanskildum. Í aflamarkskerfinu 
voru tíu tegundir nýttar að fullu, en níu 
tegundir, þar á meðal ýsa, náðust ekki.

REYKJANESBÆR Friðjón Einars-
son, oddviti Samfylkingarinnar í 
Reykjanesbæ, sendi frá sér yfir-
lýsingu undir kvöld í gær til að 
ítreka orð sín um að niðurskurð-
ur í rekstri bæjarins hafi ekki 
verið ræddur í bæjarráði eða 
bæjarstjórn. Vísar hann í fund-
argerðir máli sínu til stuðnings 
og lýsir furðu yfir málatilbúnaði 
sjálfstæðismanna. 

Minnihlutinn hafi jafnframt 
ítrekað lýst yfir samstarfsvilja 
við að rétta við rekstur bæjarins, 
án árangurs.  - shá

Yfirlýsing undir kvöld:

Meirihlutinn 
segir ekki satt

KJÖRKASSINN



HAGKVÆMT OG GOTT

FYRIR HEIMILIÐ

BB rúgbrauð

135 kr.
pk.

Ódýrir ýsubitar, roð- og beinlausir

898kr.
kg

20%
afsláttur 25%

afsláttur

Verð áður 998 kr.
Grænmetisbuff, fulleldað

kr.
kg798

Verð áður 1198 kr.
Hakkabuff, fulleldað

kr.
kg898

30%
afsláttur 39%

afsláttur

Verð áður 848
Frosin, ósoðin lifrarpylsa, 4 stk.

kr.
kg589

Verð áður 798
Frosin, ósoðin blóðmör, 4 stk.

kr.
kg489

Íslenskar rófur

188kr.
kg

Kartöflur í lausu

127kr.
kg

v

1
lítri

Heimilisjógúrt, jarðarberja, 
karamellu og ferskju, 1 l

189 kr.
stk.

Verð áður 898 kr.
Grísabuff, fulleldað

kr.
kg698

22%
afsláttur

Gríms plokkfiskur

449 kr.
pk.

ódýrt fyrir heimilið
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– 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.

- vélar 

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0000 · www.aflvelar.is 

- sala
- varahlutir
- þjónusta 

Ómissandi

Hrein íslensk náttúruafurð

ms.is
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Fær inni í Miðbæjarskóla
Kvennaskólinn í Reykjavík mun nýta 
húsnæði Miðbæjarskólans við Tjörn-
ina undir starfsemi sína á komandi 
ári. Reykjavíkurborg afhendir hús-
næðið 1. febrúar árið 2011. Starfsemi 
Kvennaskólans í húsinu ætti því að 
geta hafist haustið 2011. Starfsemi 
Reykjavíkurborgar í húsinu flyst í hús-
næði borgarinnar við Höfðatorg. 

REYKJAVÍKURBORG

STJÓRNMÁL Sturla Böðvars-
son, fyrrverandi samgönguráð-
herra og forseti Alþingis, hvet-
ur til þess að horft verði fram á 

veg fremur en 
að staldra um 
of við  liðna 
atburði. 

Í niðurlagi 
bréfs til þing-
mannanefnd-
ar um skýrslu 
rannsóknar-
nefndar Alþing-
is segir Sturla: 
„Þjóðin þarfnast 

uppbyggilegra aðgerða. Þess ber 
að gæta að orka þings og þjóðar 
fari ekki öll í upprifjun mistaka 
og leit að sökudólgum. Öll þjóðin 
var meira og minna þátttakandi 
í þeim leiðangri sem farinn var 
á fölskum forsendum þeirra sem 
fóru offari og mátu ranglega getu 
sína og þjóðarinnar til að takast 
á við það verkefni að byggja hér 
upp alþjóðlega fjármálamiðstöð. 
Því fór sem fór.“ - bþs

Sturla Böðvarsson um hrunið:

Flestir tóku þátt

STURLA
BÖÐVARSSON

LÖGREGLUMÁL Vopnuð lögregla var 
kölluð að slysadeild Landspítalans 
í gærmorgun eftir að maður á sex-
tugsaldri hafði sýnt starfsmanni 
þar skammbyssu sem hann bar 
innanklæða. Maðurinn var færð-
ur út í járnum.

„Ég get ekki sagt að hann hafi 
verið ógnandi, en vissulega stóð 
ógn af honum,“ segir Bjarni Árna-
son, læknir á slysadeildinni. Bjarni 
segir að skelfing hafi ekki grip-
ið um sig á slysadeildinni. „Þetta 
kvisaðist út en það greip ekki um 
sig ótti. Það var tekið á þessu af 
mjög mikilli rósemd,“ segir hann 

og hrósar starfsfólki og lögreglu 
fyrir skynsamleg og snör við-
brögð.

Haldinn var fundur með starfs-

fólki á eftir sem gekk vel, að sögn 
Bjarna.

Bjarna rekur ekki minni til 
þess að skotvopn hafi komið inn á 
deildina áður. „Það væri þá atvik 
sem væri eldra en elstu menn hér 
muna. En við erum ýmsu vön hvað 
varðar vopn á bráðadeildinni – fólk 
kemur inn með eggvopn og svoleið-
is – en við höfum ekki séð skotvopn 
áður.“

Maðurinn var fluttur í fanga-
klefa en síðan var honum komið á 
viðeigandi stofnun. Í ljós kom síð-
degis í gær að byssan var óhlaðin 
og óskráð. - sh

Vopnaðir lögreglumenn handtóku mann á sextugsaldri á Landspítalanum:

Mætti með byssu á slysadeildina

LANDSPÍTALINN Engin skelfing greip um 
sig á slysadeildinni.

BANDARÍKIN Demókratar í Banda-
ríkjunum glöddust innilega í lið-
inni viku þegar velgengni svokall-
aðrar Teboðshreyfingar kom í ljós 
í prófkjörum Repúblikanaflokks-
ins. Demókratar höfðu treyst á 
að öfgakenndur málflutningur 
Teboðsfólksins færi illa í kjósend-
ur, sem frekar myndu greiða hóf-
samari repúblikönum atkvæði sitt. 
Fylgi demókrata myndi fyrir vikið 
styrkjast.

Gleðin í herbúðum demókrata 
dofnaði hins vegar þegar skoð-
anakannanir birtust, sem sýndu 
fram á gott fylgi Teboðsframbjóð-
enda meðal kjósenda Repúblikana-
flokksins, öfugt við það sem demó-
kratar töldu.

Undir nafni Teboðshreyfing-
arinnar ganga einkum yngri liðs-
menn yst til hægri í Repúblikana-
flokknum, sem leggja áherslu á 
stranga íhaldssemi í samfélags- og 

siðferðismálum, strangt aðhald í 
ríkisrekstri og takmarkalítið frelsi 
í markaðsviðskiptum.

Ekki eru allir repúblikanar 
alls kostar ánægðir með þennan 
liðsauka. Þannig hefur Christine 
O‘Donnell, sem verður í framboði 
fyrir repúblikana í Delaware, verið 
gagnrýnd af flokksfélögum henn-
ar fyrir „ábyrgðarlausar skoðanir, 
kolvitlausa forgangsröðun“ og jafn-
vel tilhneigingu til ofsóknaræðis.

Þekktasti leiðtogi þessa hóps 
er Sarah Palin, fyrrverandi ríkis-
stjóri í Alaska, sem vann sér það 
til frægðar að öldungadeildarþing-
maðurinn John McCain valdi hana 
varaforsetaefni sitt þegar hann 
bauð sig fram til forseta gegn Bar-
ack Obama fyrir tveimur árum.

Hún hefur verið áberandi í 
bandarískum stjórnmálum síðan 
og einatt vakið athygli fyrir kostu-
leg ummæli ekki síður en félagar 

hennar í Teboðshreyfingunni.
Bandaríkjamenn ganga til kosn-

inga þriðjudaginn 2. nóvember 
næstkomandi. Kosið verður í öll 
sæti fulltrúadeildar Bandaríkja-
þings, þriðjung þingsæta í öld-
ungadeild, 38 embætti ríkisstjóra 
auk þingsæta í nokkrum ríkjanna 
og ýmis önnur smærri embætti og 
málefni sem borin eru undir kjós-
endur.

Skoðanakannanir benda til þess 
að 75 þingsæti í fulltrúadeild gætu 
fallið á hvorn veginn sem er, en 
flest þessara þingsæta eru nú skip-
uð demókrötum. Repúblikanar 
þurfa 40 þingsæti til að ná meiri-
hluta í fulltrúadeildinni, og gera 
sér vonir um að ná því markmiði.

Í öldungadeildinni þyrftu rep-
úblikanar að bæta við sig tíu þing-
sætum til að ná meirihluta, en ólík-
legt virðist að það takist.

 gudsteinn@frettabladid.is

Teboðshreyfingin 
á mikilli siglingu
Ungir og íhaldssamir frambjóðendur Teboðshreyfingarinnar í Bandaríkjunum 
hafa náð góðum árangri í prófkjörum Repúblikanaflokksins. Virðist ekki ætla 
að bitna á fylgi flokksins fyrir kosningarnar, demókrötum til sárra vonbrigða.

CHRISTINE O‘DONNELL Nýliði í stjórnmálum sigraði öldungadeildarþingmanninn Mike Castle í prófkjöri repúblikana í Delaware í 
vikunni. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Reykur í Perlunni
Slökkviliðsmenn þurftu að reykræsta 
kjallara Perlunnar aðfaranótt sunnu-
dagsins. Reim í loftræstikerfi hafði slitn-
að með fyrrgreindum afleiðingum. Litlar 
sem engar skemmdir urðu á húsnæðinu 
fyrir utan reimina sem gaf sig. Helgin var 
annasöm hjá slökkviliðinu en tuttugu 
voru fluttir með sjúkrabíl á sjúkrahús. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

1 Hvaða hljómsveit spilaði fyrir 
mosfellsk börn í Álafosskvos á föstu-
daginn?

2 Hvaða leikkona fer með eitt 
aðalhlutverkanna í mynd Baltasars 
Kormáks, Contraband?

3 Hver skoraði þrennu fyrir 
Manchester United gegn Liverpool 
í gær?

SVÖR

BÍLAR Þýski bílaframleiðandinn 
BMW hefur verið metinn „sjálf-
bærasti bílaframleiðandi heims“ 
í sjálfbærnivísitölu Dow Jones. 
Þetta er sjötta árið í röð sem bíla-
framleiðandinn er í efsta sæti á 
listanum. 

„Sjálfbærnivísitalan byggir á 
greiningu á frammistöðu og fram-
göngu fyrirtækja í efnahagsmál-
um, umhverfismálum og félagsmál-
um. BMW er eini framleiðandinn 
í bílaiðnaðinum sem verið hefur 
á listanum frá stofnun hans árið 
1999“, segir í tilkynningu.  - óká

BMW á lista Dow Jones:

Sjálfbærastir 
sjötta árið í röð

1. Pollapönk 2. Kate Beckinsdale 
3. Dimitar Berbatov

VEISTU SVARIÐ?
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eð hverju álitinu sem kemur fram um lögmæti 
kaupa Magma Energy á meirihlutanum í HS orku 
virðist ríkisstjórnin hverfa dýpra ofan í holuna 
sem hún hefur grafið í Magma-málinu.

Nefnd um erlenda fjárfestingu komst að þeirri 
niðurstöðu að kaupin væru í samræmi við lög. Það dugði ekki rík-
isstjórninni, einkum og sér í lagi ekki ráðherrum Vinstri grænna, 
og fengin var ný nefnd til að fara yfir vinnu þeirrar fyrri og rýna 
enn á ný í íslenzk lög og EES-samninginn til að kveða upp úr um 
lögmæti samningsins. Niðurstaðan er sú að þrátt fyrir að eitthvað 

megi gagnrýna í vinnubrögðum 
nefndar um erlenda fjárfestingu 
séu engir augljósir lagalegir 
annmarkar á kaupum Magma 
á meirihluta í HS orku. Grípa 
þyrfti til langsóttra lögskýr-
inga sem fáir hafa trú á, ætti að 
finna út að kaupsamningurinn 
hafi verið ólögmætur.

Þrátt fyrir þetta heldur ríkisstjórnin sínu striki. Svandís Svav-
arsdóttir umhverfisráðherra sagði í fréttum Ríkisútvarpsins á 
laugardag að „pólitísk afstaða“ ríkisstjórnarinnar væri óbreytt; 
áfram væri stefnt að því að „staðan gagnvart HS orku verði leið-
rétt í þágu almannahagsmuna“, sem þýðir væntanlega að stjórnin 
vilji áfram að sölunni verði rift.

Hverjir eru almannahagsmunir í þessu máli? Það liggur ljóst 
fyrir, þótt ráðherrar Vinstri grænna virðist stundum harðneita 
að skilja það, að orkuauðlindir á Reykjanesi hafa ekki verið seldar 
þótt Magma hafi keypt meirihluta í HS orku. Samkvæmt lögum 
eru auðlindirnar, svo og veiturnar sem dreifa orku til almennings, 
í eigu opinberra aðila. Magma er eingöngu að fjárfesta í nýting-
arréttinum, sem greitt er auðlindagjald fyrir.

Það eru hins vegar mikilvægir almannahagsmunir að Ísland 
sé opið fyrir erlendri fjárfestingu. Það á ekki eingöngu við um 
orkugeirann eða HS orku. Við þurfum bráðnauðsynlega á erlendu 
áhættufjármagni að halda til að byggja upp aðra atvinnuvegi, 
enda er erlent lánsfé nú illfáanlegt. 

Hvaða skilaboð eru erlendum fjárfestum hins vegar send með 
því að ríkisstjórnin reyni að breyta eftir á samningum, sem ekk-
ert bendir til að brjóti íslenzk lög eða alþjóðasamninga? Hvern-
ig lítur það fjárfestingarumhverfi út, þar sem stjórnvöld vilja 
breyta löglegum samningum að eigin geðþótta, út frá „pólitískri 
afstöðu“? Slíkt ber yfirleitt vott um pólitískan óstöðugleika, sem 
til þessa hefur fremur verið vandamál í þriðjaheimsríkjum en 
í okkar heimshluta. Enda er nú svo komið að erlendir fjárfest-
ar eru farnir að setja ríkisstjórnina efst á listann yfir gallana 
við að fjárfesta á Íslandi, á undan krónunni og efnahagslegum 
óstöðugleika.

Vandræðagangurinn í Magma-málinu, og reyndar líka í málum 
sem varða fjárfestingu í orkufrekum iðnaði á borð við álver og 
gagnaver, smitar út frá sér. Með gjörðum sínum á sumum svið-
um og aðgerðaleysi á öðrum gerir ríkisstjórnin Ísland að slökum 
fjárfestingarkosti og seinkar endurreisn efnahagslífsins.

Ríkisstjórnin hagar sér eins og 
kollegarnir gera í þriðjaheimsríkjum.

Holan dýpkar

Fyrrverandi forsætisráðherra, Þorsteinn 
Pálsson, fullyrðir að þeir fyrrverandi 

ráðherrar sem Alþingi íhugar nú að stefna 
fyrir landsdóm sæti málsmeðferð sem stríði 
gegn mannréttindum. Einu rök hans virð-
ast vera að landsdómur byggi á stjórnskipun 
nítjándu aldar. Því sé réttlætanlegt að víkja 
til hliðar stjórnarskrá og lögum landsins. 
Mannréttindi sem hluta af nútíma stjórnskip-
un má rekja til nokkurra sögulegra skjala; 
hins breska Magna Carta (1215), frönsku 
mannréttindayfirlýsingarinnar (1789), 
mannréttindaviðauka bandarísku stjórnar-
skrárinnar (1789) og mannréttindayfirlýs-
ingar Sameinuðu þjóðanna (1948).  Það eitt 
að lögin um landsdóm eigi sér gamlar rætur 
þýðir því ekki sjálfkrafa að þau stríði gegn 
nútíma mannréttindum.

Ég tel þvert á móti að vel hafi verið gætt 
að mannréttindum í meðferð málsins og 
treysti að svo verði áfram ákveði Alþingi að 
stefna umræddum fyrrum ráðherrum fyrir 
landsdóm.  Þá afstöðu mína byggi ég m.a. á 
niðurstöðu Mannréttindadómstóls Evrópu í 
máli danska ráðherrans Erik Ninn-Hansen. 
Danska þingið skipaði rannsóknarrétt, sam-
bærilegan  rannsóknarnefnd Alþingis, til að 
rannsaka hvort einstaklingar innan stjórn-
kerfisins hefðu brotið lög um pólitíska flótta-
menn. Ráðherra fékk afrit af yfirheyrslum 

en þær voru annars að mestu leyti opinber-
ar. Ráðherra fékk einnig að hafa með sér 
lögfræðing og gat neitað að tjá sig til að bera 
ekki á sig sök. Sama gilti hér, en til viðbót-
ar samþykkti Alþingi að ekki mætti byggja 
á yfirheyrslunum fyrir dómstólum.  Skýrsla 
rannsóknarréttarins danska var tekin fyrir 
í þingskapanefnd danska þingsins þar sem 
meirihluti samþykkti að stefna ráðherran-
um fyrir ríkisrétt. Þar komu ráðherrar ekki 
fyrir nefndina. Hér fengu ráðherrar tæki-
færi til að koma sjónarmiðum sínum skrif-
lega á framfæri við þingmannanefndina. 

Í kærunni til Mannréttindadómstóls Evr-
ópu var m.a. kvartað undan óréttlátri máls-
meðferð fyrir rannsóknarréttinum, að ríkis-
rétturinn hafi ekki verið óháður og óvilhallur 
dómstóll, að sakborningur hefði ekki fengið 
að leiða vitni fyrir dóminn, að heimilað hefði 
verið að leggja afrit yfirheyrslna fyrir rann-
sóknarréttinum fyrir ríkisréttinn, að með-
ferð málsins hefði haldið áfram þrátt fyrir 
slæmt heilsufar sakbornings og málinu ekki 
lokið innan hæfilegs tíma. Öllum kæruatrið-
um var vísað frá. Þar sem réttindi íslensku 
ráðherranna fyrrverandi eru jafnvel betur 
tryggð en þess danska tel ég að hin íslenska 
málsmeðferð standist kröfur Mannréttinda-
dómstóls Evrópu. Ákvörðun Alþingis verður 
því að byggjast á efnisatriðum málsins.

Mannréttindi tryggð
Lands-
dómsmál

Eygló 
Harðardóttir
þingmaður 
Framsóknar-
flokksins

Erindi Hreyfingarinnar
Hreyfingin er spes. Frá því að 
liðsmenn hennar settust á þing fyrir 
hálfu öðru ári hefur boðskapur þeirra 
að miklu leyti snúist um eitt: Að allt 
skuli vera uppi á borðum – alltaf 
og undantekningalaust. Leyndin sé 

ólíðandi og reyndar eitt 
helsta böl þessa samfé-
lags. Gott ef hún olli ekki 
bankahruninu. Og þar 

hefur Hreyfingin 
ýmislegt til síns 

máls. Fyrir þessa 
ötulu baráttu á 

hún því hrós 
skilið.

Taktík Þórs
Nú bar svo við fyrir helgi að enn var 
krafist upplýsinga á Alþingi. Í þetta 
sinn var það þó ekki Hreyfingin sem 
kvartaði yfir leynd, heldur vildu þing-
menn annarra flokka að vonum ekki 
sætta sig við að gögnum úr starfi 
þingmannanefndar Atla Gíslasonar 
yrði haldið frá þeim. Og þá var 
allt í einu komið annað hljóð í 
strokk Hreyfingarinnar. Þór Saari 
fagnaði ekki upplýsingaástinni 
sem gripið hafði um sig í öðrum 
flokkum, heldur sagði hana 
„taktík“ til að eyðileggja 
og tefja málið. Það var 
skrítin kúvending.

Heimspekin í öndvegi
Og svo lagði Hreyfingin líka fram 
breytingartillögu við skýrslu þing-
mannanefndarinnar. Þremenning-
arnir vilja að heimspeki verði gerð að 
skyldufagi í grunnskólum landsins. 
Því það er ekki bara leyndin sem olli 
hruninu, heldur skortur á gagnrýninni 

hugsun í samfélaginu. Með því að 
kenna þjóðinni heimspeki má 
sem sagt koma í veg fyrir fleiri 
bankahrun. Það er vonandi rétt. 
En ætli Björgvin G. Sigurðsson, 

fyrrverandi bankamálaráðherra, 
sé sammála því? Hann er jú 
með heila háskólagráðu í 
faginu. stigur@frettabladid.is

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Páll Einarsson prófessor í jarðeðlisfræði fjallar um aðferðir til 
að fylgjast með virkni eldfjalla og segja fyrir um hegðun þeirra. 

Af hverju er stundum hægt að spá og stundum ekki?

...hvar gýs næst?
Eldfjöll...

20. september kl. 20:00 - 21:30
Súfi stanum, Máli og menningu

er í kvöld
VÍSINDAKAFFIÐ

Fyrsta

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

www.rannis.is

www.rannis.is/visindavaka
Allir velkomnir. Láttu sjá þig!
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Góð lýsing er gulli betri í umferðinni. Öll ættum við að blikka ljóslausa og 
eineygða  bíla sem við mætum  í akstri. Með því móti gefum við til kynna að 
gleymst hafi að kveikja ljósin eða skipta þurfi um peru. Þannig  hugsum við 
um hag allra  vegfarenda. Auk ljósa skoðar Frumherji 166 önnur öryggis atriði í 
almennri  skoðun. Frumherji – örugg bifrei›asko›un. 

Eineygður?

Frumherji hf - sími 570 9000 - fijónustuver og tímapantanir 570 9090 - www.frumherji.is
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Hverjum getum við kennt um 
ófarir okkar? Hverja eigum 

við að krossfesta til að geta svo 
haldið áfram með okkar litla sæta 
samfélag? Og fengið á tilfinn-
inguna að réttlætinu hafi verið 
fullnægt og allt sé hér gott og 
heilbrigt? Davíð? Geir? Sollu? 
Jón Ásgeirsklíkuna? Samband 
íslenskra sjálftökumanna? Björ-
gólfsfeðga? 

„Lögfræðingur telur …“
Hannes Hólmsteinn segir – klædd-
ur í ámóta sannfærandi dulargervi 
á netinu og Inspector Clouseau 
(röddin kemur alltaf upp um hann) 
– að hrun efnahagslífsins sé mér 
að kenna af því að ég studdi ekki 
fjölmiðlafrumvarp Davíðs Odds-
sonar. Eins og háttvís maður sem 
ég þekki segir stundum: Það er 
vissulega sjónarmið. 

Nefnd undir forystu Atla Gísla-
sonar vill ákæra fjóra fyrrum 
ráðherra, og hafa valdsmenn ekki 
grátið jafn mikið yfir eigin gerð-
um síðan á Kópavogsfundinum. 
Ákæran er einkum byggð á því 
sem var ekki gert, án þess þó að 
sýnt sé fram á hvað nákvæmlega 
hefði átt að gera, og hvernig hið 
ógerða tengist svo því sem gerð-
ist, og hvað hefði gerst hefði hið 
ógerða verið gert. Hefur svo hver 
nokkuð að iðja. Og er þá réttlætinu 
fullnægt?

Það er nú það. Hitt getum við 
bókað að við munum þurfa að 
hlusta á séríslenskt lagaþvarg 
fram eftir vetri, og eflaust næstu 

árin; hver af öðrum munu þeir 
stíga fram hátíðlegir í fasi, lög-
fræðingarnir okkar, og reyna að 
hljóma eins og Grágás sjálf þegar 
þeir tilkynna þjóðinni skoðun sína; 
við eigum í vændum óteljandi 
fréttatíma í útvarpinu sem munu 
hefjast á orðunum: „Lögfræðingur 
telur að …“

Sókn og vörn í Atlamálum mun 
svo væntanlega snúast um það 
hver vissi hvað hvenær, hvernig og 
hvar – og hver vissi ekki hvað. Og 
þá ekki síður hver vissi hvað hver 
vissi. Og vissi ekki. Og hver vissi 
ekki hvað hver vissi ekki. Og vissi. 

Samt vissu það auðvitað allir: 
íslenska efnahagsundrið var bara 
bóla.

Vöffin þrjú
Það má kannski setja þetta fram 
eins og Umferðar-Einar myndi 
gera: íslenska efnahagsundrið var 
knúið áfram af oftrú á vöffin þrjú: 
vild og væntingum og vexti. Vaffið 
sem vantaði var Veruleikinn. 

Kannski að megi bæta við 
fjórða vaffinu: Vindinum. Meðal 
þess sem kemur fram í frásögn-
um gestkomandi útlendinga hér á 
landi fyrr á öldum var að Íslend-
ingar töldu erlendum farmönnum 
trú um að þeir hefðu vald á vind-
inum og gætu gegn vægri þókn-
un selt þeim byr. Hér var stund-
uð byrsala. Einhvers staðar innra 
með sér veit vindsalinn náttúrlega 
að hann er að blöffa. En sé hann 
almennilegur vindsali kann hann 
líka að sveipa starfsemi sína slíkri 
dulúð og slíkum launhelgum, að 
jafnvel hann sjálfur – og öll hans 
fjölskylda –  fer á endanum að trúa 
á blöffið. 

Var þetta ekki einmitt svona í 
gróðærinu? Innst inni vissum við 
alveg að íslenskir kaupsýslumenn 
höfðu ekki fundið upp aðferð við 
að búa til peninga úr vindinum, 

en einhvern veginn tókst þjóð-
inni (sem heild) að telja sér trú um 
blöffið.

Öll lygi er lygi að sjálfum sér, 
sagði Halldór Laxness: það gildir 
líka um gróðærisárin og íslensku 
þjóðina. Þar með er ekki sagt að 
allir einstaklingar hafi verið með, 
og þeir hafi ekki verið til sem mót-
mæltu, heldur hitt að þetta var 
ríkjandi hugmyndafræði í samfé-
laginu.

Þjóðin naut góðs af peninga-
straumnum með bólgnum ríkis-
sjóði og ódýru (hélt fólk þá) lánsfé. 
Stjórnmálamenn fögnuðu auknu 
skattfé og því að auðmenn tækju 
að sér að standa straum af listum 
og menningu og velferðarkerfinu 
og öðru veseni. Hannes Smára-
son styrkti Sinfóníuna. Jóhann-
es í Bónus breiddi út jólasveins-
faðminn sinn og sagði komið til 
mín allir sem erfiði og þunga eru 
hlaðnir. Björgólfur tók að sér að 
hanna miðbæinn upp á nýtt. DV 
efndi til skoðanakönnunar um 
hver væri „besti auðmaðurinn“. 
Þegar sett var á stofn sérstakt 
vikublað kvenna sem konur skrif-
uðu eingöngu og átti að miðla 
kvenlægri sýn, var fyrsta for-
síðuviðtalið við Hannes Smárason 
og fjallaði um hvernig hann færi 
að því að vera svona æðislegur. 
Smjaðrið var jafn yfirgengilegt og 
hatrið er núna.

Þessi vindsperringur viðskipta-
lífsins endaði í þeim gegndarlausa 
vindgangi sem íslensk þjóðfélags-
umræða er nú um stundir, með til-
heyrandi fýlu. En við þurfum að 
hætta að mæna á einhverja Vondu-
kalla og Góðukalla og líta sem 
þjóð í eigin barm. Við þurfum að 
líta til Þjóðverja og læra af þeim 
hvernig farið er að því að horfast 
í augu við það sem getur gerst 
þegar heilt þjóðfélag er gegnsýrt 
hrapallegum ranghugmyndum.

Vindsperringur viðskiptalífsins
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Hinn 20. nóvember 2007 átti 
fréttamaður Stöðvar 2, Sig-

mundur Ernir, viðtal við Finn fátæka 
Ingólfsson.

Þar sagði Finnur m.a.: „Það eru 
tvö mál sem standa upp úr þar í 
ádeilum á mig. Í fyrsta lagi er það 
að ég beitti mér fyrir formbreyt-
ingu ríkisviðskiptabankanna úr rík-
isbönkum yfir í hlutafélög og steig 
fyrstu skrefin í einkavæðingu bank-
anna. Hitt sem að var umdeilt en ég 
sé ekki eftir að hafa gert vegna þess 
að það var forsenda fyrir því og er, 
lagði grunninn að þeirri útrás sem 
að bæði bankarnir og íslensk fyrir-
tæki hafa staðið í í dag. Bankarnir 
styrktust, þeir leituðu sér erlends 
samstarfs, þeir gátu betur þjónað 
íslensku atvinnulífi og við fórum 
í þessa útrás sem skilaði miklum 
arði erlendis frá inn í samfélagið og 
byggði upp þessi lífskjör.“

Þeir félagar ræddu um sölu 
bankanna og hluta Landsbankans í 
Vátryggingarfélaginu og taldi Sig-
mundur að þau mál hefðu verið 
óheppileg fyrir Framsóknarflokk-
inn, en Finnur segir: „Í fyrsta lagi 
bara, Sigmundur, alveg klárt, ég hef 
ekki hagnast persónulega um eina 
einustu krónu á þessu, það er bara 
nákvæmlega þannig.“

Þeim viðræðendum varð tíðrætt 
um Vátryggingarfélagið og lét Finn-
ur þess getið að Sverrir Hermanns-
son hefði mjög gagnrýnt kaup hans 
og félaga hans á bréfum Landsbank-
ans í Vátryggingarfélaginu. Og Finn-
ur segir orðrétt: „Í mínum huga er 
þetta enginn glæpur. Það er þetta 
sem menn eiga að gera í viðskipta-
lífinu og eina sem gerist í þessu er 
það að gömlu tryggingartakarnir í 
Samvinnutryggingum sem að hérna 
tryggðu einu sinni fyrir mörgum 
árum, áratugum jafnvel síðar, það 

eru þeir sem njóta ávaxtanna af 
þeim styrk sem að Samvinnutrygg-
ingar eru að fá út úr því að hafa 
verið eigandi að Vátryggingarfélag-
inu og þess, það á að dreifa þessum 
ábata og þessum arði til þess fólks 
sem voru tryggingartakar í Sam-
vinnutryggingum á sínum tíma…“

Þá er bara eftir að spyrja: Hvað 
varð af þessum milljörðum, sem 
átti að dreifa svo faglega sem Finn-
ur upplýsti? Kannski vill þingmað-
urinn Sigmundur Ernir fá svar við 
því úr ræðustól Alþingis?

Sigmundur spyr: „En skilurðu 
þessa umræðu í þjóðfélaginu?“ Finn-
ur: „Já, ég skil umræðuna í samfé-
laginu ágætlega og það sem hefur 
auðvitað gerst með þessum mikla 
hraða sem orðið hefur og þeim 
miklu eignabreytingum sem orðið 
hafa, þau tækifæri sem bankarn-
ir hafa skapað og félögin og fyrir-
tækin í útrásinni, það hefur komið 
alveg ofboðslegur arður inn í land-
ið og auðvitað er þessum arði mis-
skipt. […] En aðalatriðið er þetta að 
öll þjóðin er að græða stórkostlega 
á þessu …“

Líklega hefir maðurinn eitthvað 
ofmælt að þessu sinni, enda stend-
ur nú til að draga ónytsama sakleys-
ingja fyrir dóm eftir löngu úreltum 
lögum, vegna þess að mál skipuðust 
á annan veg en fátæklingurinn hugði 
í nóvember 2007. Á meðan ganga 
höfuðpaurarnir lausir, Davíð, Hall-
dór og Finnur ásamt fylgifiskum, 
sem þyrftu þó nauðsynlega að lax-
érast rækilega.

Sú lygasaga gengur staflaust, að 
Alfreð Þorsteinsson, meðan hann 
var og hét, hefði selt krónuleysingj-
anum Finni alla rafmagns- og hita-
mæla höfuðborgarsvæðisins fyrir 
sex hundruð milljónir króna, sem 
öreiginn leigir svo út fyrir aðeins 
kr. þrjú hundruð milljónir á ári.

Þrátt fyrir þennan góða bisniss er 
Orkuveitan sögð greiðsluþrota. Það 
er áreiðanlega mikil nauðsyn fyrir 
margan manninn að biðja Guð að 
hjálpa sér. Aðeins er spursmál um 
milliliðinn eins og komið er fyrir 
klerkastéttinni í landinu.

Orð öreigans
Hrunið

Sverrir 
Hermannsson
frá Svalbarði
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Rauðbrystingur er hnellinn, meðalstór vaðfugl, sem fer um í 
stórum hópum á leið milli varpstöðva á Íshafseyjum, Kanada 
og NV-Grænlandi og vetrarstöðva í V-Evrópu. Íslenskar fjörur 
skipta sköpum fyrir rauðbrystingana, sem og aðra þá fugla 
sem kallaðir eru umferðarfuglar eða fargestir.  Fyrir utan rauð-
brysting eru þeir helstu blesgæs, margæs, helsingi, sanderla 
og tildra. Auk þess fara hér um umferðarfuglar, sem einnig 
verpa hérlendis, eins og sandlóa, lóuþræll og steindepill.  
Fuglar sem leggja upp í ferð frá Vestur-Evrópu til nyrstu hluta 
Kanada, eiga fyrir höndum flug yfir Atlantshafið og Græn-
landsjökul og áfram yfir íshaf og túndrur í Norður-Ameríku.  
Vegalengdin sem þeir þurfa að leggja að baki er 4–5000 km.  
Þessi farleið væri tæpast svo fjölfarin og jafnvel alls ekki til, ef 
Íslands nyti ekki við. Hér eru ákjósanleg skilyrði til hvíldar og 
mikið framboð fæðu til uppbyggingar orkuforða til áframhald-
andi flugs. Það má líkja Íslandi við bensínstöð fyrir fargesti.  

Sumarið er stutt á varpstöðvum þessara hánorrænu fugla.  
Ef þeir koma þangað of snemma getur verið snjór yfir öllu og 
enga fæðu að fá. Þeir sem lenda í því geta dáið úr hungri. Ef 
þeir koma of seint hafa þeir ekki tíma til að koma ungunum á 
legg áður en fer að hausta.  

Rauðbrystingurinn fer að sjást hér á landi á vorin um 
miðjan apríl og sést fram í júníbyrjun. Haustfarið byrjar um 
miðjan júlí og stendur fram í september. Fyrst koma fullorðnu 
fuglarnir en ungarnir síðar, þeir þurfa að rata þessa löngu leið 
uppá eigin spýtur, óstuddir af foreldrunum. Fullorðnu fuglarnir 
eru rauðbrúnir en ungfuglarnir gráir.  www.fuglavernd.is

FUGL VIKUNNAR:  RAUÐBRYSTINGUR

Gestur á leið milli 
varp- og vetrarstöðva

RAUÐBRYSTINGUR Fullorðinn rauðbrystingur í Eyrarbakkafjöru.
MYND/JÓHANN ÓLI

Edmund Gussmann prófessor lést 2. 
september síðastliðinn í Gdynia í Pól-
landi.  

Edmund Gussmann (f. 1945) var 
vel þekktur alþjóðlega sem málvís-
indamaður og sérfræðingur á sviði 
hljóðkerfisfræði. Hann ritaði margar 
bækur og greinar um þau efni, meðal 
annars almenna kennslubók í hljóð-
kerfisfræði fyrir háskóla, sem gefin 
var út af háskólaútgáfunni í Cam-
bridge. Einnig kom nýlega út á vegum 
háskólaútgáfunnar í Oxford vandað 
yfirlitsrit eftir hann um hljóðkerfi 
pólskrar tungu. Hann var lengst af 
prófessor í ensku og  málvísindum við 
Háskólann í Lublin í Póllandi og naut 
mikillar virðingar jafnt heima sem 
erlendis sem vísindamaður og fræð-
ari. Hann hafði víða sýn á tungumál, 
var mikill enskumaður og fróður um 

enska menningu og lagði einnig stund 
á írsku og írsk fræði. Síðustu árin 
gegndi hann sérstöku embætti próf-
essors í íslensku við háskólann í Poz-
nan. Hann lét þar af störfum fyrir ald-
urs sakir á þessu ári og var þá óðara 
boðin prófessorsstaða við enskudeild 
háskólans í Szczecin (Stettín) og hugð-
ist hann hefja störf þar á haustmán-
uðum. 

Edmund Gussmann var mik-
ill Íslandsvinur. Hann kom fyrst til 
Íslands rétt rúmlega tvítugur árið 
1968 til að nema íslensku og eignað-
ist þá strax fjölmarga vini. Á seinni 
árum heimsótti hann landið reglulega. 
Íslenska var alla tíð eitt af áhugamál-
um hans sem fræðimanns og hann rit-
aði margt og mikið um íslenska hljóð-
kerfisfræði, greinar sem birtust á 
alþjóðlegum vettvangi.  

Edmond Gussmann látinn

MIKILSVIRTUR FRÆÐIMAÐUR Edmund 
Gussman var þekktur alþjóðlega sem málvís-
indamaður og sérfræðingur á sviði hljóðkerf-
isfræði.

1654 Tveir menn eru brenndir á báli fyrir galdur í Trékyllisvík á 
Ströndum. 

1870 Ítalska konungsríkið hertekur Róm eftir stutt átök við her-
sveitir Páfaríkisins. Borgin er gerð að höfuðborg Ítalíu árið 
eftir. 

1963 Í borgarstjórn Reykjavíkur er samþykkt að leyfa kvöldsölu 
um lúgur til klukkan 22 og borgarráði er heimilað að fram-
lengja söluleyfi til klukkan 23.30 á kvöldin.  

1979 Til Íslands koma 34 flóttamenn frá Víetnam sem var 
stærsti hópur flóttamanna sem komið hafði til Íslands.

Þennan dag árið 2004 náði Wikipedia milljón 
greinum á 100 tungumálum og var þar með orðið 
stærsta alfræðirit veraldar. Wikipedia er frjálst 
alfræðirit á netinu sem er búið til í samvinnu 
með svokölluðu wiki-kerfi. Fyrir utan almennan 
alfræðitexta er efnið á síðunni oft tengt í almanök 
og landfræðiskrár auk þess sem haldið er utan 
um nýlega atburði. 

Mest af efnisinnihaldi Wikipedia er komið frá 

notendum og er síbreytilegt. Fyrir utan einstaka 
tæknilega örðugleika hefur enski hluti Wikipediu 
starfað óslitið frá 10. janúar 2001. Nokkuð er hins 
vegar á reiki hvenær íslenski hlutinn var stofnaður 
en oftast er miðað við 5. desember 2003, þegar 
fyrsta viðbótin á íslensku kom inn. 

Þennan dag árið 2004 fóru greinar Wikipediu 
síðan yfir eina milljón en milljónasta greinin var 
skrifuð á hebresku og var um fána Kazakhstan.

ÞETTA GERÐIST:  20 SEPTEMBER 2004

Greinar Wikipediu fara yfir milljón

Kær frændi minn, 

Herbert Jónasson Hólm 

verður jarðsunginn frá Kapellunni í Hafnarfjarðar-
kirkjugarði þriðjudaginn 21. september kl. 11.00.

Björk Rögnvaldsdóttir.

MOSAIK  

LEIKKONAN SOPHIA LOREN ER 76 ÁRA Í DAG
„Ef þú hefur ekki fellt tár geta augu þín ekki verið falleg.“

Alþjóðlega brjóstagjafavikan hefst 
í dag og stendur til 26. september. 
Þetta er í þriðja sinn sem vikan er 
haldin hátíðleg hér á landi en hefur 
verið haldin úti í heimi í nítján ár. 
„Tilgangur brjóstagjafavikunnar er 
að vekja athygli á brjóstagjöf og mik-
ilvægi hennar,“ segir Soffía Bærings-
dóttir hjá íslensku brjóstagjafasam-
tökunum en þau eiga veg og vanda af 
hátíðahöldunum hér á landi. Soffía 
segir Ísland þó vel á vegi statt varð-
andi brjóstagjöf. „Bæði varðandi tíðni 
og viðhorf til hennar en íslenskar 
konur eru almennt mjög meðvitaðar 
um kosti brjóstagjafar,“ segir hún.

Vikan verður sett í dag með því að 
bjóða konum að koma til ljósmyndara 
og láta taka mynd af sér með barn 
á brjósti. „Þessi liður hefur heppn-
ast vel en konurnar fá síðan að eiga 
myndirnar,“ útskýrir Soffía og held-
ur áfram að útlista dagskrána. „Á 
fimmtudaginn er kaffispjall stuðn-
ingskvenna íslensku brjóstagjafasam-
takanna en stuðningskonur er sjálf-
boðaliðaþjónusta fyrir konur með 
börn á brjósti,“ segir hún. Á föstudeg-
inum er boðið til fjöldagjafar á Kaffi-
tári Borgartúni en hápunktur hátíð-
arinnar er málþing á laugardeginum 
sem haldið verður í Mími, Skeifunni 
8. „Þar verða fluttir fjórir fyrirlestr-
ar tengdir brjóstagjöf fyrstu vikuna, 
fjallað verður um stuðningskonur, 10 
skref til velheppnaðrar brjóstagjaf-
ar, kengúrumeðferð nýbura og fyrstu 
brjóstagjöfina,“ segir Soffía en mál-
þingið er öllum opið og þátttaka er 
gjaldfrí.

Hver brjóstagjafavika hefur eigið 
þema. Í ár er þemað Tíu skref til vel 
heppnaðrar brjóstagjafar. Eru það 
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) 
og UNICEF sem setja fram markmið 
til að vernda og hlúa að brjóstagjöf 
en einnig að hvetja og styðja konur til 
brjóstagjafar. 

Hluti af þeirri áætlun eru tíu skref 
sem eru ætluð til að nota á fæðingar-
stofnunum til að auðvelda leiðina að 
vel heppnaðri brjóstagjöf. „Fæðing-
arstofnanir sem hafa þessi tíu skref 
að leiðarljósi hafa flestar öðlast við-
urkenninguna að vera „barnvæn eða 
brjóstagjafavæn“ sjúkrahús (baby fri-
endly hospital initiative),“ segir Soff-
ía en bendir á að engin sjúkrastofn-
un á Íslandi hafi fengið þá vottun enn 

þá. „Skrefin fela í sér að upplýsa bæði 
starfsfólk sjúkrastofnana og verðandi 
foreldra um kosti þess að hafa barn 
á brjósti, aðstoða móður við að hefja 
brjóstagjöf sem fyrst eftir fæðingu 
og halda uppi mjólkurframleiðslu 
ef móðir og barn eru af einhverj-
um ástæðum aðskilin. Einnig er lögð 
áhersla á samveru móður og barns 
allan sólarhringinn strax eftir fæð-
ingu,“ útskýrir Soffía. Tíunda skrefið 

fjallar síðan um að hvetja til myndun-
ar stuðningshópa um brjóstagjöf, þar 
sem mæður með þekkingu og reynslu 
af brjóstagjöf aðstoða aðrar mæður 
sem þurfa stuðning. Slíkur stuðnings-
hópur var einmitt stofnaður á Íslandi 
á þessu ári.

Nánari upplýsingar um dagskrá 
vikunnar er að finna á www.brjosta-
gjafasamtokin.org og á www.brjosta-
gjafavika.org solveig@frettabladid.is

ALÞJÓÐLEG BRJÓSTAGJAFAVIKA:  HEFST Í DAG

Brjóstagjöfin er svo falleg

MEÐ BRJÓSTAGJÖF AÐ ÁHUGAMÁLI Soffía Bæringsdóttir segir íslenskar konur almennt mjög 
meðvitaðar um kosti brjóstagjafar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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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

Gott er að setja  tvær til þrjár matskeiðar af matar-
sóda í opið ílát og láta það standa inni í ísskápnum 
um stund til að losna við vonda lykt úr honum. Þannig 
hverfur hún eins og dögg fyrir sólu

NÝTT

Svefnsófi
með tungu hægri/vinstri og geymslu 

Svefnflötur 140x200
Tveir litir, verð 199.000

Gerið gæða- og verðsamanburð

6 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

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

SAGA OG ÞÓR
Hágæða heilsudýnur

Queen rúm nú aðeins kr. 179.900

ÚRVAL STILLANLEGRA 
HEILSURÚMA

 

2x90x200 og 2x90x210
Nú aðeins 349.900 með okkar bestu 

IQ-CARE heilsudýnum

Glæsilegar rennibrautir 
fyrir gler eða timburhurðir. 
 
Útvegum lausnir fyrir 
skrifstofur og heimili.   
Glerskilrúm, glerveggja-
kerfi, felliveggjakerfi, 
glersturtuskilrúm og hert 
eða samlímt gler eftir 
máli. 
 
Ennfremur ýmsar gerðir 
af festingum fyrir gler 
 
 

Járn & Gler hf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900.  www.jarngler.is 

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Björn Finnsson, leiðbeinandi hjá ÍTR, kann lagið á origami-listinni

Björn er leiðbeinandi í ÍTR og segir ótrúlegt hvað börn sem eru óróleg í verunni geti dundað sér við origami ef þau fá áhuga á 
því. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Byrjaði á 
bréfbátum 
H

eimili Björns Finnssonar í Breiðholtinu er 
eins og lítið ævintýraland. Þar blasa við 
hinar ýmsu fígúrur sem eiga það sam-
eiginlegt að vera gerðar úr pappír. Hann 

segir þetta handverk heita origami og vera austur-
lenskt. „Menn kenna origami við Japani því þeir 
voru einna fyrstir til að setja það á bók 1778. Það 
hefur samt borist til þeirra frá Kína og um sama 
leyti með Márunum til Spánar,“ útskýrir Björn en 
hvenær skyldi hann hafa kynnst því? „Það fyrsta 
lærði ég að gera sem lítill drengur, það voru bátar, 
goggar, skutlur og hattar, svona eins og flest börn 
gera. Ég vissi bara ekki þá að það héti origami.“
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Þegar Björn Finnsson byrjaði 
að starfa við frístundaheimilin í 
Breiðholti fyrir tíu árum kveðst 
hann hafa þurft að finna fjöl-
breytt verkefni fyrir börnin. Þá 
dustaði hann rykið af bréfbáta-
gerðinni og segist uppúr því hafa 
sökkt sér dálítið ofan í origami og 
fjölbreytileika þess. „Ég er hrifn-
astur af því sem nefnist modular 
origami. Þá býr maður til mörg 
stykki sem öll eru eins, og raðar 
þeim saman án þess að líma,“ 
segir hann og upplýsir að í grunn-
inn sé origami hlutur sem búinn 
sé til úr einu blaði. „Ég nota alls 
konar pappír,“ segir hann 
aðspurður. „Mikið af 
venjulegum ljósrit-
unarpappír en líka 
ýmsa bæklinga 
sem koma inn 
um lúguna, svo 
og dagblöð. 
Origami er 
því ákveð-
in endur-
vinnsla.“

Björn seg-
ist vinna mest 
eftir bókum. „Það 
eru klúbbar og fólk 

úti um allan heim 
sem gefur út bækur 

og svo eru góðar 
síður á netinu. 
En stundum þarf 

maður að laga 
hluti og finna út 

góðar aðferðir við 
brotin,“ segir hann. 
Björn segir origami 

ekki útbreitt hér á landi 
en á því sé vaxandi áhugi. 

„Ég og Jón Víðis töframaður, sem 
vinnur með mér í ÍTR, stóðum að 
kynningu á origami í Ráðhúsinu 
á menningarnótt. Ég hef haldið 
námskeið í Gerðubergi í grunn-
brotum, kennarar hafa leitað til 
mín og fólk úr Listaháskólanum. 
Þess má geta að stefnt er að stofn-
un félags hér á Íslandi, Origami 
Ísland. Það eina sem komið er er 
netfangið, origami@visir.is.“ 

 gun@frettabladid.is

FUWL  Hönnunarfyrirtækið Form Us with Love hefur í gegnum tíð-
ina sérhæft sig í alls kyns sniðugum lausnum fyrir heimilið. Nýlega 
setti það á markað loftljós úr silíkoni og í nokkrum litum sem hægt 
er að beygla saman þegar það er ekki í notkun.

     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. Annar hluti. Ein-
faldar æfingar í smærri hópum með áherslu á jákvæðar hugsanir og staðhæf-
ingar. Skráning nauðsynleg. Umsjón: Valgerður Magnúsdóttir.  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 20. - 24. september
Mánudagur 20. september 

     Hjálparsíminn 1717 - Kynning - Hvernig getur Hjálparsíminn hjálpað
þér og þínum þegar aðstæður eru erfiðar? Kynning á starfsemi Hjálparsíma
Rauða kross Íslands. Umsjón: Karen Theodórsdóttir. Kl. 14:30 -15:30

Þriðjudagur 21. september

Miðvikudagur 22. september

Fimmtudagur 23. september

  Tölvuaðstoð kl. 13:30-15:30

     Kajak siglingar - Kynning á skemmtilegri íþrótt og hvað þarf til auk þess
verður sýnd kvikmynd um kajakferð.  Umsjón: Smári Ragnarsson. Kl.13-14
    Ræðuþjálfun - Fyrri hluti. Lærðu hagnýt atriði til þess að verða betri
ræðumaður.  Umsjón: Fjóla Einarsdóttir. Kl.14-15

Föstudagur 24. 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

      Offita og átröskun - Hvað veldur og hvað getum við gert til að sporna
við og meðhöndla slíkt? Fyrirlestur um offitu, sykur- eða matarfíkn og át-
raskanir. Umsjón: Esther Helga Guðmundsdóttir.  Kl. 13:30 -15
      Prjónað til góðs - Prjónað í góðum félagsskap og látum gott af því leiða.
Allt efni á staðnum. Umsjón: Erna Lúðvíksdóttir.  Kl. 13 -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

HAUSTVÖRURNAR 
KOMNAR.

TVEIR
SPLÚNKUNÝJIR

teg. 98880 - mjög flottur í BC 
skálum á kr. 4.350,-  

buxur í stíl á kr. 1.990,-

teg. 86120 - glæsilegur í BC 
skálum á kr. 4.350,- 

buxur í stíl á kr. 1.990,-

Laugavegi 178 - Sími: 551 2070
Sími 551 3366. 

Opið mán.-fös. 10-18,
Lau. 10-14

Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is

Smækkuð útgáfa af fuglinum sem Björn 
og Jón Víðis kenndu fólki að gera í 
Ráðhúsinu á menningarnótt.  

„Ég hef reynt að finna fugla sem opna gogginn eða blaka vængjum, eða froska sem 
stökkva. Það höfðar mikið til barnanna,“ segir Björn. Aðferðirnar eru með ýmsu móti.

Framhald af forsíðu Marglitur 
órói á heimili 

Björns. 

Origami gekk upphaflega 
út á að búa til hluti úr 
einu blaði.



híbýli og viðhald
MÁNUDAGUR        20. SEPTEMBER 2010

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



 20. SEPTEMBER 2010  MÁNUDAGUR2 ● fréttablaðið ● híbýli og viðhald

B
lómlaukar eru algengir í görðum og setja svip sinn á umhverf-
ið snemma vors og fram eftir sumri. Fátt vekur eins mikla at-
hygli og litsterkir og kraftmiklir laukar sem spretta upp úr 
jörðinni, fyrstir plantna á vorin. Úrval blómlaukategunda 

hefur aukist jafnt og þétt undanfarin ár. Margar af vinsælustu lauk-
plöntum okkar eru ættaðar úr suðaustanverðri Evrópu og Asíu. Hol-
lendingar eru hins vegar frægir fyrir túlípanann þótt hann sé raunar 
tyrkneskur!

Blómstrandi lauka og hnýði getum við á einfaldaðan hátt nefnt blóm-
lauka. Þeim má síðan skipta upp í haustlauka og vorlauka eftir því hve-
nær þeir koma í sölu en á ekkert skylt við blómgunartíma þeirra. Vor-
laukarnir eru mun viðkvæmari en haustlaukarnir og þola veturinn hér-
lendis alls ekki. 

Haustlauka á að gróðursetja á haustin um leið og þeir eru fáanlegir, 
oftast í september-október. Vorlaukar eru fáanlegir seinnipart febrúar-
mars. Vorlaukana er hægt að gróðursetja þegar hætta á næturfrosti er 
liðin hjá í byrjun sumars. Margir blómlaukar eru duglegir að skipta sér 
og því þarf ekki að planta ár eftir ár.

Útplöntunardýpt ræðst af þeim forða sem er í laukum eða hnýðum. 
Þannig er auðvelt að sjá að stór laukur má fara dýpra í jarðveg en lítill 
laukur. Út frá þessu hefur sú þumalfingurregla gilt hérlendis að blóm-
laukar mega fara svo djúpt sem nemur 2-3 sinnum hæð lauksins og bil 
á milli þeirra sé sem nemur tvöföldu þvermáli þeirra. Oft er laukum 
plantað í þyrpingum þar sem það þykir fallegra en að hafa blómlauka á 
stangli. Þetta er auðvitað aðeins smekksatriði. 

Holuna þarf að móta þannig að botninn sé jafn, til að tryggja sömu 
dýpt á laukunum öllum. Mikilvægt er að bleyta liggi ekki að staðaldri 
að laukunum en það getur aukið hættu á sveppasýkingu og fúa.  Mjórri 
endi lauksins snýr upp og hann situr á þeim breiðari þ.e. laukbotninum. 
Þrýsta þarf laukunum niður í botninn og skorða þannig að moldarlagið 
velti þeim ekki á hliðina. Moka skal varlega yfir og þjappa lítið eitt. 

Blómlaukar eru ekki sérlega krefjandi á næringu fyrst um sinn þar 
sem nægjanlegur forði er lauknum til að koma blöðum, stilk og blómi 
upp. Gefa má lítið magn af áburði í vökvaformi hvort sem er lífrænan 
áburð eða tilbúinn áburð, þegar frost er farið úr jörðu. Best er að blanda 
moltu eða húsdýraáburði við moldina þegar verið er að planta en það ætti 
að fullnægja áburðarþörfinni.   

Lesa má meira um blómlauka í bókinni „Vinnan í garðinum“ og á 
heimasíðunni www.horticum.is 

Haustlaukar – vorlaukar

Hulda G. Geirsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Félags hrossa-
bænda, og Bjarni Bragason 
smiður gerðu sér lítið fyrir og 
létu flytja 12 hesta hús milli 
hverfa um nótt í síðustu viku.

„Þetta var eins og hálfgert hesta-
mannamót meðan á flutningnum 
stóð, múgur og margmenni á staðn-
um og allir biðu spenntir eftir því 
að sjá hvort húsið hryndi eða ekki. 
Það slapp og þá urðu menn ánægð-
ir og sáu fram á að geta líka flutt 
sín hús,“ segir Bjarni Bragason 
smiður um flutning hesthúss úr 
hverfi hestamannafélagsins Gusts 
við Reykjanesbraut upp á nýja 
svæðið á Kjóavöllum. „Já, þetta 
var hálfgert prófmál,“ tekur kona 
hans, Hulda G. Geirsdóttir, undir. 
Hún segir undirbúninginn hafa 
tekið tíma og flutninginn talsvert 
mikið mál. 

Bjarni er smiður og lítur verk-
efnið aðeins öðrum augum. „Þetta 
gekk allt eins og í sögu – eins og ég 
vissi að það mundi ganga,“ segir 
hann hress og lýsir síðan aðferð-
inni. „Ég byrjaði á að taka niður 
allar innréttingarnar, svo mokaði 
ég innan úr grunni hússins einn 
og hálfan metra niður og jafnmik-
ið frá því að utan. Síðan var sökk-
ullinn sagaður allan hringinn, 90 
sentimetra niður og tekið úr fyrir 
stálbitum sem settir voru í gegnum 
húsið. Okkar hús var tengt öðru 

húsi svo við þurftum að losa það 
frá með því að saga þakið í sund-
ur. Eftir það var húsið híft á bíl-
inn, alls 34 tonn. Húsið og bitarn-
ir stóðu töluvert út af vagninum til 
hliðanna, en flutningsaðilinn sagði 
það ekkert tiltökumál svo lagt var 
í hann. Við gengum, eða reyndar 
hlupum, á undan bílnum uppeftir. 
Einn tók niður skilti og annar gekk 
á eftir og setti þau upp jafnóðum. 
Síðan var húsið sett niður eins og 
einingahús. Við vorum búin að 
setja hellur ofan á púðann og húsið 
var lagt niður á þær. Við lögðum 
af stað klukkan tólf, vorum komin 
uppeftir klukkan eitt og húsið var 
komið niður klukkan þrjú. Nokkr-
um dögum seinna var steypt að 
því. Þetta var ósköp einfalt.“ 

Hulda segir stutt síðan að þau 
hjón hafi tekið hesthúsið í gegn 

og því hafi borgað sig að nýta þau 
verðmæti í stað þess að byggja 
nýtt alveg frá grunni. „En við 
ætlum að stækka þetta hús þannig 
að það rúmi fleiri hesta og byggja 
litla reiðskemmu áfasta því.“

Hulda og Bjarni segja annað 
hús hafa verið flutt á milli hverf-
anna sömu nótt og þeirra og síðan 
sé búið að flytja eitt til. „Það eru 
ein ellefu hús sem hægt er að flytja 
úr hverfinu,“ segir Bjarni. „Já, það 
er hugur í Gusturum,“ tekur Hulda 
undir. „Þetta eru, held ég bara, einu 
byggingaframkvæmdirnar í Kópa-
vogi þessa stundina og gaman að 
sjá nýja hesthúsabyggð Gusts verða 
að veruleika. Við hlökkum óskap-
lega til að taka inn hross á nýja 
staðnum og erum bjartsýn á öflugt 
félagsstarf Gustara þarna uppfrá í 
framtíðinni.“    - gun

Hesthús flutt í heilu lagi

Húsið komið í loftið á leið í ný heimkynni.  MYND/LILJA SIGURÐARDÓTTIR

Bjarni og Hulda eru ánægð að vera komin út úr hringiðu umferðarinnar í Smárahverfinu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nýlega kom út bráðsniðug bók frá Forlaginu sem 
heitir Svona á að …: leiðbeiningar um allt milli him-
ins og jarðar. Bókin geymir myndskreyttar leið-
beiningar um 500 hluti sem gott er að kunna, og 
nokkrar í viðbót sem engum dytti í hug að prófa.
Höfundar bókarinnar eru Derek Fagerstrom og 
Lauren Smith en þau eru par sem hefur komið víða 
við í útgáfuheiminum. Í bókinni segja 
þau frá því hvernig meðal 
annars megi búa til 
leirskrímsli, búa til 
mottur úr gömlum inn-
kaupapokum, hvernig 
sé best að faðma brodd-
gölt og hvað skuli gera 
við drukkinn brúðkaups-
gest. 

Bókinni er skipt niður 

í nokkra flokka, frá mat og drykk upp í ást og 
heimili. Í heimilishlutanum er að finna leiðbein-
ingar sem koma sér vel. Til dæmis um hvernig 
setja eigi upp veggfóður.

Svona á að gera það

Leiðbeiningarnar í bókinni eru birtar með myndum.

iess
járnsmíði

Dalvegi 24 • 544 4884 • iess@iess.is

GARÐYRKJA & UMHVERFIÐ 
BALDUR GUNNLAUGSSON GARÐYRKJUTÆKNIR
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Fasteignasalan Hraunhamar 
kynnir glæsilega sérhæð í þrí-
býli á besta stað í Hlíðunum.

H æðin er 175,9 fermetrar en 
þar af er bílskúrinn 19,3 
fermetrar.

Eignin skiptist í forstofu, þrjú 
svefnherbergi, þvottahús, stofu, 
borðstofu, sólstofu, eldhús með 
borðkróki og bílskúr. 

Góður stigi og stigapallur eru 
að íbúðinni, forstofan er rúmgóð 
með fataskápum en inn af henni 
er gott svefnherbergi og þvotta-
hús með glugga. Í íbúðinni er gott 
hol og sérlega rúmgoð stofa og 
borðstofa. Eldhúsið er fallegt með 
smekklegri innréttingu úr rauð-
eik. Hjónaherbergið er rúmgott 
með fataskápum. 

Baðherbergið er flísalagt með 
góðri innréttingu, þar er bæði bað-
kar og lokaður sturtuklefi þar sem 
var gert ráð fyrir gufubaði. Íbúð-
inni hefur verið vel haldið við og 
er í fínu standi.

Húsið var byggt árið 1991 og 
garður er til fyrirmyndar. Stutt 
er í alla þjónustu, og þá er Hlíða-
skóli í næsta nágrenni.

Sólstofa og fallegt eldhús

Hraunhamar hefur til sölu hæð í Hörgshlíð.

Þarftu að selja fasteign? Seldu fasteignina þína hjá okkur!
20% kynningarafsláttur af söluþóknun

Þú hringir, við seljum!
512 4900

Sigurður
S. 896 2312
lögg. fasteignasali

Friðbert
S. 820 6022
Sölufulltrúi

Rúnar
S. 842 5886
Sölufulltrúi

Þórarinn
S. 770 0309
Sölufulltrúi

Magnús
S. 897 8266
lögg. fasteignasali

Mjög snyrtileg og vel skipulögð 
104,9fm 4ra herb. endaíbúð á 3 hæð 
efstu. Eignin skiptist í, forstofu, eldhús, 
stofu, borðstofu, baðherbergi og 2 
herbergi. Í kjallara er herbergi með 
sturtu og aðgangi að salerni, upplagt 
til útleigu. Sérgeymsla og sam.þv,hús 
er í kj. Endurnýjuð eldhúsinnrétting, 
fataskápar og innihurðir. Húsið nýlega 
tekið í gegn að utan. 
V-21,5millj. (6227).
Sölumenn taka vel á móti ykkur í dag milli 
kl : 18:00 – 18:30.

BOGAHLÍÐ 18 – 105 REYKJAVÍK.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 18:00- 18:30. 

OPIÐ HÚS

Karl Gunnarsson og Kristján P. Arnarsson, 



FASTEIGNIR.IS2  20. SEPTEMBER 2010

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

Fasteignasala 
snýst ekki bara 
um fasteignir... 
...heldur líka um fólk
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Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
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Skipalón - Hf
Glæsileg  120 fm með geymslu, gott 
aðgengi, lyfta, og gluggar i fjórar áttir í 
íbúðunum. 3 rúmgóð svefnherb. bjartar 
og fallegar stofur og eldhús í einu 
rými. Bílastæði í lokaðri bílageymslu. 
Sérinngangur af svölum.  Gott áhvilandi 
lán cirka 21 millj. Verð  25,2 millj. 
Sölumenn sýna. 

Norðurbakki - Hf
Hraunhamar kynnir stórglæsil. rúmgóða 
4ra herb. íbúð 121,6 fm fullbúna án 
gólfefna á efstu hæð. Íbúðin er með 
þrennum svölum þar af eru rúmgóðar 
þaksvalir. Frábært útsýni yfir bæinn og 
fjörðinn. Innfelld lýsing, góð lofthæð.

Tjarnarbraut - Hf - Einbýli
Nýkomið í sölu  einbýli/tvíbýli  á 
tveimur hæðum samtals um 204,2 fm 
á fráb. stað við tjörnina  í Hafnarfirði. 
Eignin skiptist í forstofu, hol, gang 
stofu, borðstofu, eldhús, baðherb., tvö 
herb. ásamt geymslulofti. Á neðri hæð 
er tveggja herb. íbúð með sérinng. 
og skiptist í forstofu, gang, eldhús, 
stofu, baðherb., herb., geymslu ásamt 
sameiginl. þvottah. Frábær staðsetn.. 
Verð 45. millj. Uppl. Þorbjörn Helgi 
gsm. 8960058.

Suðurgata - Hf - Einbýli
Nýkomið glæsilegt  171,2 fm einbýli 
ásamt bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, 
hol, tvöfalda stofu, borðstofu, eldhús, 
baðherb. og fatageymslu. Í risi eru 
þrjú herb., baðherb. og fataherb.. 
Í kjallara er geymsla, þvottahús og 
stórt vinnuherb. Bílskúr 32,7 fm með 
vinnuherbergi og salerni inn af. 
Fallegur gróinn garður. Verð 44 millj.

Fjóluhlíð - Hf - Einbýli
Nýkomið sérl. skemmtilegt rúmgott 
nýl. einb. með innb. bílskúr á þessum 
vinsæla stað samtals ca 220 fm.  5 
svefnherb. Frágenginn garður.  Góð 
staðsetn. Verð 48 millj.

Kaplaskjólsvegur - Rvík
Falleg íbúð í annarri hæð í snyrtilegu 
fjölbýli á þessum vinsæla stað í 
vesturbæ Rvk, íbúðin er 90,4 fm. Íbúðin 
er vel umgengin og nýtist sérlega vel 
öll. Stutt í alla þjónustu. V. 21,5 millj. 

Berjavellir - Hf - 
M.bílageyms
Glæsil. 3ja herb. 107 fm íbúð á 
jarðhæð ásamt stæði í bilageymslu. 
Glæsilegar innréttingar og gólfefni. 
Parket og flísar. Áhv. hagstæð lán 16,4 
millj. Verð 23,9 millj.

Glitvellir - Hf - Einbýli
Hagstætt verð Glæsilegt nýtt einbýli 
á 1 hæð m/innb. bílskúr, samtals ca. 
250 fm. Húsið afhendist fokhelt, þ.e. 
uppsteypt, (einangrað að utan og innan) 
gler og gluggar ísett, timburklæðning 
á þak komin, lóð í núverandi ástandi. 
Allar hurðir utanhúss fylgja ísettar, nema 
aðalhurð og bílskúrshurð. Járn á þaki.  
Arkitekta teikningar á skrifstofu Áhv. 
hagstæð lán 29,5 millj. Verð 29,9 millj

Garðavegur - Hf - Einbýli
Nýkomið í sölu sérlega skemmtilegt 150 
fm tvílyft einbýli í Vesturbæ Hafnarfj. 
Þónokkuð endurnýjuð eign á sl. árum. 
Stór afgirt verönd, tvennar svalir. 
Frábært útsýni og staðsetning.
Verð 33,5 millj.

Berjavellir - Hf 
Falleg 3ja herb. 95 fm.íbúð á efstu hæð 
í lyftuhúsi. Forstofa, hol, þvottaherb., 
stofa. 2 svefnherb. baðherb., eldhús og 
geymsla. Laus fljótlega. Áhv. hagstætt 
lán 16 millj. Verð 19,9 millj

Merkurgata - Hf - Einbýli
Glæsilegt u. á  þessum einstaka stað í vesturbænum. Eign í mjög góðu standi utan sem innan. 
3 svefnherb, rúmgóðar stofur og eldhús. Skjólgóð veröld í bakgarði. Vönduð og falleg eign .
 Verð  29,5 millj.

Álfaberg - Hf - Einbýli
 Nýkomið í einkasölu sérlaega fallegt 
einlyft einbýli m. góðum bílskúr 
samtals 191 fm. 4 svefnherb. Glæsil. 
garður frábær staðsetning innst í 
botnlanga. Verð 49 millj. 

Furuvellir - Hf - Einb.
Fallegt einlyft einbýli með innbyggðum 
bílskúr samtals 214 fm. Gestasnyrting. 
Glæsilegt eldhús opið inn í stofu. 
Svefnherb. með fataherb. innaf.  
Glæsil. baðherb. 2 barnaherb. Parket 
og flísar. Verönd með heitum potti. 
Skipti á nýlegri 4ra herb. íbúð í 
Hafnarfirði. Verð 49 millj.

Einbýlis-, rað-, parhús

 3ja herbergja

-Krosseyrarvegur - Hf- Einbýli
 Sérlega fallegt tvílyft einbýli samtals ca 
160 fm. 4 svefnhb., stofa. eldhús ofl.
Glæsilegur garður og pallar. Útsýni 
út á fjörðinn. Hús í góðu standi. 
Frábær staðsetning. Skipti möguleg. 
Verðtilboð.

Miðvangur - Hf - Einbýli
 Sérlega skemmtilegt 250 fm einbýli 
á einni hæð með innb. tvöföldum 
bílskúr. Hús í mjög góðu standi, 
arinn, sólstofa, góð herbergi. Frábær 
staðsetning, stutt í skóla og alla 
þjónustu. 

Erluás - Hf- Parhús
 Nýkomið mjög gott 193 fm parhús á 
þessum frábæra stað. 4 góð svefnherb. 
Gott skipulag.  Útsýni.Fallega ræktuð 
lóð með potti, gosbrunni og fallegum 
gróðri. 
Til greina koma skipti á 
minni eign. Verð 42,7 millj.

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

Einihlíð - Hf - Einbýli
Nýkomið  sérlega fallegt vel innréttað einbýli  á tveimur hæðum með innb. bílskúr, samtals 
226,8 fm. 4 svefnherb. Vandaðar innréttingar og tæki. Flísar og parket á gólfum. Búið er 
að innrétta hluta af tvöföldum bílskúr sem íbúðarrými. Verönd með heitum potti. Fallegur 
Garður. Verð 56 millj.

Lyngholt - Álftanes - Raðhús
Sérlega fallegt endaraðhús á þessum fína útsýnisstað á Álftanesinu. Húsið er á tveimur hæðum 
og er 193,6 fm. Sérlega smekklega innréttað, 3 rúmgóð svefnherb. stofa, borðstofa, Skipti 
skoðuð á minni eign í Hafnarfirði . Hagstætt áhvílandi lán cirka 35 millj. V. 44,9 millj. 

Breiðvangur - Hf - Raðhús
Nýkomið í sölu  sérlega fallegt raðhús á einni hæð með bílskúr samtals 171 fm. Frábær 
staðsetning í hrauninu í botlanga. Forstofa, hol. Stofa, borðstofa. Eldhús með borðkrók. 
Svefnálma með 4 svefherb. Frábær staðsetn. í botnlanga. Verð 41,5 millj.

Blómvellir- Hf - Einbýli
Blómvellir-Glæsilegt einb.- Hf.
Nýkomið í einkasölu nýl. glæsil. tvílyft einb. m/innb. bílskúrsamtals ca. 275 fm. Fullbúin eign í 
allgjörum sér flokki. Góð staðsetning í botnlanga.myndir á mbl.is Tilboð.

- Til afhendingar strax.
Dalsás - Hf - Frábært útsýni
Nýjar glæsilegar íbúðir 3ja - 4ra með eða án bílskýli.
Á frábærum stað í Áslandi í Hafnarfirði. Íbúðirnar afhendast fljótlega fullbúnar en án gólfefna. Vandað hús á tveimur til 
þremur hæðum. Sérinngangur í hverja íbúð, stæði í bílahúsi.
3ja herb. 90,8 fm verð 22,6 millj. 
4ra herb. 124,5 fm 32,5 millj.
Teikningar á skrifstofu  og nánari upplýsingar.

Hörgshlíð - Rvk -  Sérhæð m. bílskúr
Sérlega glæsileg sérhæð í þríbýli á besta stað í Hlíðunum, rétt við Hlíðaskóla. Hæðin er 175,9 
fm. þar af er bílskúr sem er 19,3 fm.
Íbúðinni hefur verið vel viðhaldið og í fínu standi.
Það er sérlega glæsilTegur heildarsvipur á eigninni, húsið er nýlegt byggt 1991 og garður og 
lóð til fyrirmyndar. Stutt í alla þjónustu s.s. skóla og verslun.
Falleg eign á frábærum stað sem hægt er að mæla með.  Nánari 
uppl. veitir Hlynur í síma 698-2603

Skipalón 16-20- Hf - Létt Kaup
Góð hagstæð lán frá Íbúðarlánasjóði. Allt að 90 % lán. 50 ára og eldri.
11 íbúðir eftir. 
- 3ja herb. íbúðir frá 92,2 til 122,2 m2
- 4ra herb. íbúðir frá 127, til 133 m2
- Tvennar svalir á stærri íbúðum á stærri íbúðum, bæði út frá eldhúsi og stofu.
- Frábært útsýni.
- Stórar stofur.
- Tvö baðherbergi í stærri íbúðum, annað innaf  hjónaherbergi.
- Þvottaherberg í öllum íbúðum.
- Innréttingar í hæðsta gæðaflokki frá Brúnási.
- Heimilistæki frá  AEG. 
- Uppþvotttavék og ísskápur fylgja.
- Hreinlætistæki frá Tengi. 
- Ljóst granít á borðum og sólbekkjum frá S. Helgasyni.
- Sérbílsstæði í lokaðri bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
- Innangengt úr bílgeymslu í 3 lyftur.
- Hefbundin sameign ásamt 55 fm2 samkomusal.
- Golfvöllur í göngufæri. 
Hagstætt verð

Krókamýri - Gbæ - Parhús
 Nýkomið glæsilegt vandað tvílyft 
parhús með innbyggðum bílskúr 
samtals 173 fm. 4 svefnherbergi. 
Stofa borðstofa, Glæsilegt eldhús, 
baðherbergi ofl. Fullbúin eign. 
Sölumenn sýna. Laust strax. 

Háholt - Gbæ - Einbýli
 Í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýli 
m/innb tvöföldum bílskúr samtals ca 310 
fm. Húsið stendur á glæsilegri hornlóð 
og er stórglæsilegt útsýni yfir Flóann ofl. 
Í húsinu er góð 2ja herb. íbúð ef vill. 
Verönd m/heitum potti. Hellulagt bílaplan 
ofl.  Myndir á mbl.is. Nánari uppl veitir 
Helgi Jón sölustjóri í síma 893-2233.

Skjólvangur -Hf - Einbýli
Glæsilegt tvílyft einbýli með 
innbyggðum bílskúr og aukaíbúð 
samtals 408 fm. Frábær staðsetning, 
garður með pöllum og hellulagðri 
verönd. Eign í algjörum sérflokki. 
Myndir á mbl.is.

Smyrlahraun - Hf - Sérhæð 
m. bílskúr
 Nýkomin sérl. glæsil. efri sérhæð í 
vönduðu tvíbýli á þessum frábæra stað. 
Eignin er 173 fm með bílskúr. Eign í 
toppstandi. Verð 35,9 millj. 

5-7 herbergja

Nú fer hver að verða síðastur - Aðeins 11 íbúðir eftir
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Hagafl öt – Garðabæ
Fallegt og vel skipulagt 137,5 fm einbýlishús auk um 18,0 fm sólskála, 45,0 fm 
bílskúrs og um 7,5 fm sólstofu á þessum eftirsótta stað. Húsið hefur verið nokkuð 
endurnýjað og skiptist m.a. í samliggjandi stofur með útgangi í sólskála, eldhús með 
nýlegum innréttingum, 4 herbergi og baðherbergi. Á baklóð eru stórar hellulagðar 
– og viðarverandir með skjólveggjum og rúmgóðri geymslu. Innkeyrsla og stéttar fyrir 
framan hús eru nýlegar. Verð 49,0 millj.

Seilugrandi. 4ra herb.
Góð 87,0 fm 4ra herb. endaíbúð 
með sérinngangi af svölum og sér 
stæði í bílageymslu í fjölbýlishúsi í 
vesturbænum. Stofa með útgangi 
á svalir til suðurs. Þvottaaðstaða á 
baðherbergi. Eldhús með hvíttuðum 
innréttingum og góðri borðaðstöðu. Tvö 
svefnherbergi með fataskápum auk lítils 
herbergis innaf stofu. 
Verð 19,9 millj.

Safamýri. 2ja herb.
59,3 fm 2ja herb. íbúð á 4. hæð með 
stórum suðvestursvölum. Íbúðin 
skiptist í hol, rúmgóða stofu, opið 
eldhús við hol, 1 svefnherbergi og 
baðherbergi. 
Laus til afhendingar strax. 
Verð 15,3 millj.

Stigahlíð. 3ja herb.
Björt og vel skipulögð 84,3 fm. 3ja 
herb. íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í 
hol, stofu, eldhús, 2 svefnherbergi og 
baðherbergi. Svalir í suðvestur. Sér 
rúmgóð geymsla í kjallara. Stutt í skóla 
og þjónustu. Verð 19,7 millj.

Hrísmóar-Garðabæ. 3ja 
herb.
Falleg og vel skipulögð 89,2 fm 3ja 
herb. íbúð með tvennum svölum á 
3. Hæð í nýviðgerðu fjölbýli í miðbæ 
Garðabæjar. Góð borðaðstaða í 
eldhúsi og útgangur á svalir til norður. 
Úr hjónaherbergi eru svalir til austurs. 
Þvottaherb. innan íbúðar.
Laus fljótlega.

Leifsgata. 4ra herb. með 
bílskúr 
Góð 91,1 fm. 4ra herb. íbúð auk 
sér geymslu á jarðhæð og 32,9 fm 
bílskúrs. Íbúðin skiptist í forstofu/hol, 
eldhús með nýlegri innréttingu í 
eldhúsi, 2 – 3 herbergi og baðherbergi, 
flísalagt í gólf og veggi. Verð 24,9 millj.

Laugavegur. 2ja herb.
64,8 fm íbúð á 2. hæð að meðt. 
7,9 fm sér geymslu. Íbúðin skiptist 
í forstofu/gang, opið eldhús með 
nýlegum innréttingum og útgangi á 
suðursvalir, bjarta stofu, 1 svefnherbergi 
og baðherbergi með sturtuklefa. Mikil 
lofthæð. Búið er að endurnýja m.a. 
gler, raflagnir, gólfefni, baðherbergi og 
eldhús. Verð 19,9 millj.

Kristnibraut. 4ra herb. með bílskúr.
Mjög falleg 105,3 fm 4ra herb.ásamt sér geymslu og 26,2 fm bílskúr í góðu fjölbýli 
í Grafarholtinu. Rúmgóð og björt stofa/borðstofa með útgengi á suðursvalir. Ljósar 
viðarinnréttingar í eldhúsi og 2 rúmgóð herbergi. Hús í góðu ástandi að utan og 
sameign til fyrirmyndar. Verð 27,5 millj.

Gerðhamrar- efri sérhæð.
Glæsileg 161,5 fm efri sérhæð í tví-
býlishúsi í suðurhlíðum Hamrahverfis auk 31,5 fm bílskúrs. Hæðin skiptist í forstofu, 
hol, samliggjandi borð- og setustofu með arni, rúmgott eldhús, 3 herb., baðh., þvottah. 
og gestasnyrtingu. Hátt til lofts í stofu og eldhúsi. Stórar suðursvalir og þaðan á 
timburverönd í garði. Glæsileg eign á rólegum og skjólsælum stað. 

Háaleitisbraut.4ra herb.
Falleg 88,3 fm 4ra herb. íbúð auk sér 
geymslu í kj. Stofa með útgengi á 
svalir til suðurs, 3 herbergi og eldhús 
með góðri borðaðstöðu og útg. á 
svalir. Húsið var tekið í gegn að utan 
fyrir nokkrum árum sem og sameign. 
Nýlegt gler í gluggum íbúðarinnar.
Verð 21,5 millj.

SÉRBÝLI / HÆÐ ÓSKAST TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK, NÆRRI AUSTURBÆJARSKÓLA.

Eskihlíð- 4ra herb. m. 
bílskúr.
Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 79,0 
fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð auk 34,2 fm 
bílskúrs í Hlíðunum. Nýlegar innréttingar 
og vönduð tæki í eldhúsi. Rúmgóð og 
björt stofa. Í litlum hluta bílskúrs eru 
leigutekjur af símstöð kr. 55 þús. pr. 
mán., en samt vel nothæfur sem bílskúr. 
Afar vel staðsett eign með tilliti til 
fjarlægðar frá leikskóla og skóla. 
Verð 26,9 millj.

Stórholt- efri hæð og ris 
Falleg og vel skipulögð 131,1 fm íbúð 
á tveimur hæðum í góðu steinhúsi. Í 
dag er hæðin og risið nýtt sem tvær 
sérstæðar íbúðir. Húsið er í góðu 
ástandi að utan. Suðursvalir út af 
stigapalli. 
Verð 29,0 millj. 

Maríubakki. 4ra herb.
4ra herb. 97,6 fm vel skipulögð íbúð á 1. 
hæð auk 21,4 fm sér geymslu í kjallara. 
Stórar svalir til suðurs. Þvottaherbergi 
innan íbúðar. Rúmgott eldhús með 
ljósum viðarinnréttingum. Rúmgóð og 
björt stofa. 
Verð 21,5 millj.

Hverfi sgata- 3ja herb. 
74,0 fm 3ja herb. íbúð í ágætu 
steinhúsi ofarlega við Hverfisgötu. 
Íbúðin skiptist í forstofu, samliggjandi 
stofur, eldhús, 1 svefnherbergi og 
baðherbergi. Mögulegt er að nýta 
aðra stofuna sem svefnherbergi. Sér 
geymsla í kjallara. 
Verð 15,9 millj.

Aðalstræti. 2ja herb.
Falleg 49,2 fm 2ja herb. íbúð á 5. 
hæð, efstu, í hjarta borgarinnar. Góðar 
svalir til suðvesturs út af stofu. Útsýni. 
Þvottaherb./geymsla innan íbúðar. 
Húsið var allt endurnýjað að utan 
2009. Verð 21,3 millj. 

Frjóakur – Garðabæ
Mjög glæsilegt og vandað 274,8 fm. einbýlishús með innb. 36,3 fm. bílskúr í 
Akralandinu. Húsið er innréttað á vandaðan og smekklegan hátt. Allar innréttingar 
eru sérsmíðaðar úr hnotu. Stofur og eldhús eru í einu stóru opnu rými með tveimur 
útgöngum á verönd. Hjónaherbergi með sér baðherbergi innaf. 4 stór barnaherbergi. 
Lofthæð í húsinu er um 3,0-3,2 metrar. Gólfhiti í öllu húsinu. Gólfsíðir gluggar í stofum. 
Stór viðarverönd með heitum potti. Húsið er lagt marmarasalla og harðviði að utan.

Glæsibær.
Fallegt 167,2 fm einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 31,2 fm bílskúr á þessum 
frábæra stað við Elliðaárdalinn. Eignin skiptist m.a. í hol með útgangi á verönd, 
samliggjandi stofur með arni, eldhús með góðri borðaðstöðu0, þrjú herbergi (fjögur á 
teikn.) og baðherbergi. Húsið er nýmálað og viðgert að utan. Ræktuð lóð með viðar- og 
hellulögðum skjólgóðum veröndum og skjólveggjum. Verð 57,5 millj.

FOSSVOGUR- 
SMÁÍBÚÐAHVERFI

ÓSKUM EFTIR UM 150-200 
FM. RAÐHÚSI- PARHÚSI EÐA

EINBÝLISHÚSI FYRIR 
TRAUSTAN KAUPANDA

Lyngmóar – Garðabæ. 
2ja herb. með bílskúr.
2ja herb. 67,8 fm íbúð á efstu hæð 
auk 6,5 fm geymslu í kjallara og 
bílskúrs. Rúmgóð stofa meö glæsilegu 
útsýni yfir borgina og til sjávar. 
Yfirbyggðar rúmgóðar svalir til suðurs. 
Þvottaherbergi/búr innan íbúðar. Húsið 
að utan nýlega viðgert og málað. 
Verð 16,5 millj.

Bogahlíð. 5 herb.
 5 herb. útsýnisíbúð á 3. hæð 
(efstu) í nýlega viðgerðu og máluðu 
fjölbýlishúsi. Rúmgott eldhús, 
samliggjandi stofur með útgangi á 
suðursvalir og 3 herbergi. Glæsilegt 
útsýni út stofum. Möguleiki að bæta 
við einu herb. innan íbúðar. Íbúðinni 
fylgir sér íbúðarherb. í kj. með að-
gangi að baðherb. og er það í útleigu í 
dag. Verð 28,9 millj.

Hrefnugata. 4ra herb. 
íbúð til leigu.
88,8 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð í góðu 
steinhúsi í Norðurmýrinni. Íbúðin 
skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, 
samliggjandi stofur, eldhús og 
baðherbergi. 
ÍBÚÐIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR 
STRAX . LEIGUTÍMI ER TIL 01.0.2011. 
LEIGUVERÐ KR. 140 ÞÚS. PR. MÁN. 

Efstihjalli-Kópavogi. 4ra 
herb.
Falleg 4ra herb. 102,9 fm íbúð á 
jarðhæð með sér inngangi. Íbúðin 
skiptist í forstofu, rúmgott hol, rúmgóða 
og bjarta stofu, eldhús með borðkrók, 
3 svefnherbergi og baðherbergi með 
þvottaaðstöðu. Lítill reitur framan við 
íbúð þar sem möguleiki er að setja 
sólpall. Hús málað að utan sl. sumar. 
Verð 21,9 millj.

Brekkubyggð – Garðabæ
Mjög fallegt 89,4 fm 3ja – 4ra herb. 
miðjuraðhús á tveimur hæðum auk 
bílskúrs á fallegum útsýnisstað í 
Garðabænum. Húsið skiptít í forstofu, 
hol, samliggjandi stofur, opið eldhús, 
2 svefnherbergi, baðherbergi og 
þvottaherbergi. Útsýnis nýtur til sjávar, 
að Snæfellsjökli og víðar. Ræktuð 
lóð. Stutt í skóla, leikskóla og aðra 
þjónustu. Verð 24,9 millj.

Skólavörðustígur – tvær 
íbúðir á efstu hæð
Um er að ræða tvær íbúðir á 4. hæð í 
hjarta miðborgarinnar . Möguleiki er að 
sameina íbúðirnar. 3ja herb. 91,9 fm 
sem skiptist í forstofu, 2 herbergi, stofu 
með útgengi á góðar svalir, eldhús og 
baðherbergi.Verð 29,5 millj. 
2ja herb. 43,4 fm sem skiptist í stofu/
eldhús, 1 herbergi með útgangi á svalir 
og baðherbergi. Verð 15,0 millj.

TIL LEIGU
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 Einbýli

 Ekrusmári - falleg eign

Fallegt og velskipulagt 172,7 fm einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr og glæsilegum 
garði með útihúsi og geymsluskúr. Húsið hefur nýlega verið endurnýjað að innan m.a. böð og 
eldhús. V. 56,0 m. 5985

 Hofgarðar - Seltjarnarnes

Fallegt 193,7 fm einbýlishús á einni hæð með tvöföldum bílskúr. Húsið skiptist í: Forstofu, 
gestasnyrtingu, eldhús, þvottahús, borðstofu, stofu, þrjú svefnherbergi og innbyggðan bílskúr. 
Hús og þak er nýmálað auk þess sem skipt hefur verið um gler í gluggum.  V. 53,0 m. 6013

Skúlagata - 60 ára og eldri
Falleg og björt 62,9 fm tveggja herbergja 
íbúð á fjórðu hæð við Skúlagötu fyrir 60 ára 
og eldri, fallegt útsýni yfir sundin og vestur 
yfir borgina. Sér bílastæði í bílageymslu fylgir 
íbúðinni. V. 19,9 m. 5990 

Týsgata - gott einbýlishús.
Mjög vel staðsett einbýlishús á baklóð 
við Týsgötu í hjarta borgarinnar. Húsið er 
steinsteypt 86,8 fm á tveimur hæðum ásamt 
15 fm þvottahúsi/geymslu á baklóðinni samt. 
101,8 fm. Mjög góður staður. V. 25,9 m. 5933 

-Heiðvangur - einbýli á einni hæð. 
Fallegt og mjög vel skipulagt einbýlishús á 
einni hæð, 121,6 fm ásamt 35,3 fm bílskúr. 
Húsið hefur verið talsvert endurnýjað á 
undanförnum árum, m.a. ofnalagnir, inni- og 
útidyrahurðir, eldhúsinnrétting o.fl. Mjög 
góður ræktaður garður með sólpöllum og 
fallegum gróðri. Bílskúrinn er innréttaður sem 
stúdíóíbúð. V. 39,5 m. 5945 

Skógarhæð  Garðabæ - vandað hús
Fallegt og vel umgengið 205 fm einbýlishús 
á einni hæð. Húsið skiptist í forstofu, gang, 
hol, stofu, eldhús með borðkrók, garðstofu, 
sjónvarpshol, þrjú herbergi, baðherbergi, 
þvottaherbergi og innbyggðan bílskúr. 
Verðlaunagarður með góðri verönd og 
skjólgirðingum.  V. 62,9 m. 5765 

Langagerði 62 - töluvert endurnýjað
Fallegt og velstaðsett 172,6 fm einbýli á 
tveimur hæðum ásamt 32,2 fm sérstæðum 
bílskúr, samtals 204,8 fm. Húsið stendur efst í 
botnlanga við opið svæði. Húsið er laust strax, 
sölumenn sýna. V. 51,9 m. 5973

Bleikjukvísl 9 - gott útsýni
Fallegt og vel byggt 335,1 fm tvílyft 
einbýlishús með innbyggðum 42,6 fm 
bílskúr við Bleikjukvísl í Reykjavík. Húsið 
er einstaklega bjart og með rúmgóðum 
vistarverum og stendur efst í botnlanga með 
útsýni til norðurs og útgangi í glæsilegan garð 
til suðurs. V. 74,9 m. 3749

Logafold - vandað parhús m. bílskúr.
Vandað vel skipulagt parhús/tvíbýli á mjög 
góðum stað í lokuðum botnlanga samtals 
stærð 133,9 fm. Góðar innréttingar. Góðar 
flísalagðar svalir. Stór timburverönd með 
heitum potti og geymsluskúrum. Glæsilegt 
útsýni. V. 33,0 m. 5928 

Blikahjalli - glæsilegt
Glæsilegt um 198,3 fm (+50 fm) tvílyft 
endaraðhús á fallegum útsýnisstað. Lóðin er 
öll nýlega standsett og mjög glæsileg. Hún 
er með stölluð og með góðri verönd, stóru 
upphituðu bílaplani er fyrir 4 bíla o.fl. Hér er 
um mjög glæsilega eign að ræða. V. 60 m. 
7327 

 Parhús

 Raðhús

 Logaland - fallegt raðhús

Fallegt 198 fm endaraðhús á fjórum pöllum ásamt 24 fm bílskúr. Gott aðgengi er að húsinu og 
hægt er að leggja við enda hússins ofan á bílskúrunum. Húsið er þó nokkuð endurnýjað m.a. 
eldhús, þak og fl. Útsýni er úr stofu og skjólgóður suðurgaður. V. 51,9 m 6000

Eskiholt - mikið endurnýjað
Fallegt og vel staðsett 300 fm einbýlishús 
sem stendur á einstökum útsýnisstað. Arki-
tektar eru Helgi Hjálmarsson og Vilhjálmur 
Hjálmarsson. Húsið hefur verið mikið 
endurnýjað á s.l. árum og er í góðu ástandi 
jafnt að innan sem að utan. V. 79,0 m. 5957 

Langagerði - glæsileg eign
Glæsilegt og vel viðhaldið, samtals 302,7 fm, 
einbýlishús með 2 aukaíbúðum og bílskúr. 
Húsið er mun stærra heldur en skráðir fm. 
segja til um. Húsið stendur innst í litum 
botnlanga við Langagerði og hentar vel stórri 
fjölskyldu. Hægt að hafa góðar leigutekjur af 
kjallaraíbúð og íbúð í risi. V. 59,5 m. 5497 

Vallargerði - neðri hæð
Falleg, vel skipulögð og einstaklega vel 
staðsett neðri sérhæð í góðu tvíbýlishúsi. 
Sérinngangur. Sólskáli. Stór og góð hornlóð. 
Björt og góð íbúð. 3 svefnherbergi. 
Endurnýjað baðherbergi. V. 28,5 m. 5930

Stigahlíð - mikið endurnýjuð
Glæsileg mikið endurnýjuð 165 fm neðri 
sérhæð í fallegu þríbýlishúsi ásamt bílskúr 
26,6 fm og stórri sameiginlegri verönd ofan á 
bílskúr. Tvennar svalir. Mikið endurn. eign m.a. 
allar innréttingar, skápar, gólfefni, baðherbergi 
og fl. V. 46,0 m. 5890 

Kambasel - endaraðhús
Vandað og vel viðhaldið 226,6 fm enda-
raðhús á tveimur hæðum auk baðstofulofts. 
Innbyggður bílskúr. Afgirt verönd til suðurs. 
Eignin er öll mjög snyrtileg og í góðu ástandi. 
Stutt er í skóla og leikskóla. V. 41,9 m. 5925 

Fjarðarsel
Hér er um að ræða þrílyft 239,2 fm miðjuhús 
ásamt 21,3 fm bílskúr. Í kjallara getur verið 
séríbúð. Húsið stendur mjög vel innan 
hverfisins. Fallegur sameignar garður og leik-
tæki eru fyrir framan húsið. V. 41,9 m. 7599 

Grófarsel - fallegt hús
Sérlega fallegt og vel staðsett, samtals 252 
fm, einbýlishús með auka íbúð sem er 3ja 
herbergja. Endurnýjað eldhús og baðherbergi. 
Hús nýlega málað og hefur fengið gott 
viðhald. Arinn í stofu. Innbyggður 30,8 fm 
bílskúr. V. 55 m. 5956

 Barmahlíð 23 - sérhæð - 4ra herb.

OPIÐ HÚS

Glæsileg og mikið endurnýjað efri sérhæð í þríbýlishúsi með sérbílastæði á lóð/bílskúrsrétti. 
Húsið lítur vel úr og hefur m.a. verið endur steinað að utan. Að innan hefur verið skipt um 
innréttingar og gólfefni á s.l. árum. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 27,9 m. 5827 

Fallegt tvílyft 201 fm raðhús. Tvær samliggjandi. 3 stór svefnherbergi (4 samkvæmt 
upphaflegum teikningum. Garðurinn er mjög fallegur en hann snýr að mestu til suðurs. Ekkert 
hús er fyrir framan og er útsýni mjög fallegt. Innangengt er í bílskúrinn. V. 46 m. 5969 

 Laxakvísl - fallegt raðhús

 Klapparstígur - vönduð íbúð

Falleg, vönduð, björt og opin 105 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi í miðbænum. Stæði í 
bílageymslu. Gott útsýni er yfir höfnina og til vesturs. Íbúðin er hönnuð af Margréti Sigfúsdóttur 
arkitekt og er vönduð á allan hátt. Upphaflegar teikningar gerðu ráð fyrir að íbúðin væri 3ja 
herbergja. V. 37,0 m. 5999

Grænlandsleið 25 - 50 fm sérverönd
Sérlega falleg 3ja herbergja 117, 4 fm neðri 
sérhæð, í tvíbýlishúsi, með ca 50 fm afgirtri 
sólríkri timburverönd og miklu útsýni. 
Sérinngangur. Íbúðin skiptist í forstofu, 
þvottaherbergi/geymslu, hol, stofu/borðstofu, 
eldhús og tvö rúmgóð svefnh. Áhvílandi lán 
frá Íbúðalánasj. 22,2 m. V. 26,9 m. 5719 

Kleppsvegur - 60 ára og eldri
Sérlega falleg og vel umgengin 102 fm 3ja 
herb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi fyrir 60 ára og 
eldri. Suður svalir. Íbúar í þessu húsnæði, sem 
er í einkaeign, geta sótt ýmsa þjónustu til 
Hrafnistu og eru með neyðarhnappa tengda 
Hrafnistu. V. 29,0 m. 592

Hvassaleiti - Fyrir eldri borgara
Falleg 72,5 fm íbúð. Rúmgóð stofa með 
útgengi út á verönd til suðvesturs. Húsvörður 
í húsinu. Hægt að fá keyptan heitan mat í 
hádeginu. Ýmiss þjónusta í húsinu svo sem 
hárgreiðslu- og fótaaðgerðastofa. Skipulagt 
félagsstarf. Heitur matur í hádeginu. Íbúðin 
fæst mögulega leigð. V. 22,3 m. 3961 

Hólmvað 46 - fullbúið vandað hús
Fallegt og fullbúið 172,4 fm nýlegt raðhús á 
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. 
Húsið er innréttað á mjög smekklegan og 
vandaðan hátt. Sjón er sögu ríkari. 
V 44,9 m. 5971

Álfhólsvegur - glæsilegt útsýni.
134,2 fm efri hæð í þríbýlishúsi við Álfhólsveg 
í Kópavogi. Bílskúr 23,8 fm. Mjög góður 
útsýnisstaður. Hús klætt að utan á þrjár 
hliðar. Endurnýjaðar ofnalagnir og ofnar 
ásamt eldhúsi. Laus strax, lyklar á skrifstofu.  
V. 28,9 m. 5815 

Klettakór  - glæsileg sérhæð
Glæsileg íbúð  á tveimur hæðum með 
sérinngang og stæði í lokaðri bílageymslu. 
Úr íbúðinni er einstaklega fallegt útsýni til 
vesturs út á sjó og til austurs yfir Elliðavatn. 
Mikið er lagt í innréttingar og tæki. 
Einstaklega vönduð og góð sérhæð sem vert 
er að skoða. V. 45,5 m. 5802 

 Hæðir

Hlíðarvegur - með glæislegu útsýni
Efri hæð og ris í tvíbýlishúsi ásamt 40 fm 
bílskúr.  Hæðin skiptist í forstofu, geymslu, 
innra hol, baðherbergi, herbergi, tvær 
samliggjandi stofur og eldhús. Í risi er hol, 
baðherbergi, og þrjú herbergi. V. 37 m. 5966

Aflagrandi - 11. hæð
Mjög falleg ca. 70 fm 2ja herb. íbúð á 11. hæð 
í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri. Stórglæsilegt 
útsýni er úr íbúðinni. Sér geymsla í kjallara. 
Sameiginleg geymsla er á hæðinni. Sameigin-
legt þvottahús er í kjallara en einnig er lögn f. 
þvottavél á baðherbergi.  V. 19,750 m. 5422 
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 3ja herbergja

Sóltún - með stæði í bílageymslu
Falleg 3ja herbergja 81,7 fm íbúð á 2. hæð 
í nýlegu lyftuhúsi við Sóltún. Íbúðinni fylgir 
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist þannig: 
stofa, eldhús, tvö herb., baðherbergi og hol. 
Sér geymsla fylgir í kjallara. V. 25,9 m. 5657 

Bergþórugata - falleg íbúð
Falleg 4ra herbergja 82,3 fm íbúð á 1.hæð 
í fallegu húsi í miðbænum. Gott skipulag, 
tvö svefnherbergi og tvær saml. stofur. 
Endurnýjað eldhús. Mjög gott skipulag. Laus 
lyklar á skrifstofu. V. 19,6 m. 5904 

Krummahólar- Mikið uppgerð íbúð
Góð og mikið uppgerð 4ra herbergja íbúð 
á annarri hæð í lyftuhúsi. Húsið er klætt og 
lýtur vel út. Íbúðin var nýlega endurnýjuð og 
lítur mjög vel út. Svalirnar voru yfirbyggðar og 
nýtast nú sem hluti íbúðar. V. 19,9 m. 5867 

Suðurvangur - efsta hæð með útsýni
Rúmgóð 4ra herbergja 115,5 fm íbúð á 3. 
hæð (efstu) í góðu fjölbýlishúsi. Þvottahús 
innan íbúðar. Tvennar svalir. Fallegt útsýni. 
Íbúðin er til afhendingar strax. 
V. 19,9 m. 5677 

Háaleitisbraut - með bílskúr
Góð 112,8 fm íbúð ásamt 20,7 fm bílskúr, 
samtals 133,5 fm. Svefnherbergin eru þrjú 
samkvæmt teikningu en opnað hefur verið 
á milli tveggja herbergja sem auðvelt er að 
breyta aftur. V. 24,4 m. 5988 

Hvassaleiti - endaíbúð
Góð 5 herbergja 115 fm endaíbúð á 4. hæð 
til hægri í fjölbýli. Tvennar svalir. Húsið er 
klætt með steni. Stutt í alla þjónustu. Blokkin 
var öll standsett fyrir nokkrum árum síðan. 
V. 21,9 m. 5926 

Stóragerði - með bílskúr
4ra herbergja 102,1 fm íbúð á 4. hæð við 
Stóragerði. 18,5 fm bílskúr. Íbúðin skiptist í 
hol, eldhús, tvö barnaherbergi, baðherbergi, 
stofu og hjónaherbergi. Lítil geymsla er inn af 
holinu. Íbúðin er laus strax. V. 21,9 m. 5961 

Háteigsvegur - 3ja m/aukaherbergi
Góð 3ja herbergja íbúð á miðhæð ásamt 
aukaherbergi í kjallara. Mjög góð staðsetning. 
Eignin er ágætlega skipulögð. Rúmgott 
séreldhús, Stór gróinn garður. Gæti losnað 
fljótlega V. 15,9 m. 5978 

Suðurhólar - yfirbyggðar svalir
Mjög góð 3ja herbergja 103,2 fm endaíbúð á 
2. hæð í litlu fjölbýli. Sérinngangur af svala-
gangi. Yfirbyggðar svalir. Glæsilegt útsýni. 
Íbúðin er til afhendingar strax. 
V. 16,9 m. 5942 

Sunnuvegur - Hafnarfjörður
Falleg 3ja herbergja mikið endurnýjuð íbúð 
á neðri hæð í góðu frábærlega vel stað-
settu tvíbýli rétt við lækinn í Hafnarfirði. 
Nýl. eldhús, innihurðir og fl. Sameiginlegt 
þvottahús á hæðinni. Góður ræktaður garður. 
Fallegt steinhús. Laus strax.  -V. 18,9 m. 5932

Sólvallagata - sjávarútsýni
Einstaklega falleg 71,6 fm tveggja herbergja 
íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi ásamt bílastæði í 
bílgeymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, 
stofu, baðherbergi, herbergi, sér geymslu 
í kjallara og sér bílastæði í bílageymslu. 
Stórglæsilegt sjávarútsýni. V. 24,5 m. 5923 

Skemmuvegur - atvinnuhúsnæði.
Atvinnuhúsnæði á götuhæð við Skemmuveg í 
Kópavogi. Húsnæðið er samtals 320 fm skipt 
í tvo hluta og eru báðir hlutarnir í leigu. Annar 
hlutinn hefur verið mikið endurnýjaður. Mjög 
góð staðsetning. V. 32,0 m. 5922

Austurberg - efsta hæð
Falleg og vel staðsett íbúð á efstu hæð. 
Íbúðin skiptist í hol, svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, stofu og sér geymslu 
í kjallara. Húsið lítur vel út og er útsýni úr 
íbúðinni. V. 12,9 m.5911 

Álfheimar- Góð yfirtakanleg lán.
Góð ca 60 fm 2ja herb íbúð á jarðhæð með 
mikilli lofthæð og útgengi út í afgirtan stóran 
garð með leiktækjum. Um er að ræða mjög 
skemmtil. íbúð sem er útbúin seinna en 2. 
hæðir í húsinu. Stutt er í alla helstu þjónustu 
en húsið stendur við Glæsibæ. V. 15,0 m. 5305

 2ja herbergja

 Atvinnuhúsnæði

Efstaleit - vönduð íbúð
4ra herbergja 157,8 fm íbúð á 1. hæð í 
Breiðablikshúsinu. Mjög mikil og vönduð 
sameign, setustofur, bar, samkomusalur m/
eldhúsi, billiardstofa, líkamsrækt, gufubað, 
heitir pottar, sundlaug og sameiginleg 
geymsla. Húsvörður er í húsinu. 
V. 47,0 m. 5752 

Efstaleiti - mikið útsýni
4ra herbergja 154,3 fm falleg íbúð á 1. hæð í 
Breiðablikshúsinu sem er trúlega glæsilegasta 
hús sinnar tegundar í Reykjavík. Mikið útsýni. 
Mjög mikil og vönduð sameign, setustofur, 
samkomusalur, billiardstofa, líkamsrækt, 
gufubað, heitir pottar, sundlaug og fl. 
Húsvörður. V. 47,9 m. 5624 

Sigtún - mikið endurnýjuð íbúð í risi. 
Vel skipulögð og mikið endurnýjuð 3ja 
herbergja íbúð í risi í fallegu endurnýjuðu 
þríbýli á fínum stað í austurborginni .  Góðar 
innréttingar, parket, endurnýjað baðherbergi 
og fl. Nýl gluggar, þak og húsið nýlega 
endursteinað að utan. Frábær staðsetning. 
V. 17,9 m. 5913 

Tröllateigur - stór og rúmgóð
Um er að ræða mjög glæsilega 4ra herbergja, 
samtals 151,4 fm íbúð á 1. hæð með 
sérinngangi af opnum svalagangi og mjög 
stórum svölum. Rúmgott stæði í góðri 
bílsgeymslu. Öllum aðalinngöngum í húsið 
er stýrt með aðgangskerfi og þráðlausum 
lykilkortum. V. 29,0 m. 5901 

Hraunbær
Mjög góð 2ja herbergja 58 fm íbúð á 2. hæð. 
Íbúðin skiptist hol, baðherbergi, eldhús, 
svefnherbergi og rúmgóða stofu. Góðar 
vestursvalir eru á íbúðinni. V. 13,5 m. 5970 

Kleppsvegur - endurnýjað hús
Falleg vel skipulögð 3ja herb. 84,5 fm íbúð 
á 2.hæð í mikið viðgerðu lyftuhúsi á fínum 
útsýnisstað neðst við Kleppsveg. Nýl. gluggar, 
gler, svalahurð og fl. Laus við kaupsamning  
V. 17,9 m. 5429

Berjarimi - með bílskýli.
Glæsileg 3ja herbergja 94,5 fm mjög vel 
umgengin og rúmgóð íbúð á 3.hæð /efstu 
í fallegu fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. 
Fallegar innréttingar. Gott útsýni. Mjög góður 
staður. V. 20,9 m. 5797 

Vindás - með stæði í bílageymslu
Rúmgóð og björt 2ja herbergja 58,0 fm 
íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu við 
Vindás í Reykjavík. V. 14,9 m. 5941 

 Trönuhraun - ósamþykktar íbúðir
Endurnýjað atvinnuhúsnæði sem er nýlega 
innréttað sem 2ja herbergja íbúð(ósamþykkt) 
en samþykkt sem vinnustofa. Nýl. innré., 
gólfefni, baðherbergi, eldhúsinnr. og fl. 
Einstaklega gott verð 5,0 millj. V. 4,7 m. 5425

Grensásvegur - skrifstofuhúsnæði
Gott 226,6 fm skrifstofuhúsnæði á 2.hæð. 
Eignin er björt og falleg með loftræstingu. 
Mögulega er hægt að fá eignina leigða. 
Eign á mjög góðu verði.  V. 17,9 m. 539

Vindakór - falleg íbúð
Góð 104,6 fm 3ja herbergja íbúð við Vindakór 
í Kópavogi. Íbúðin er á 2. hæð í lyftu-húsi. 
Húsið er byggt árið 2007. V. 21,5 m. 5697 

Fífusel - glæsilegt útsýni
Falleg og björt 98,1 fm 4ra herbergja 
endaíbúð á 3. hæð (efstu) er skiptist í hol, 
stofu, eldhús, baðherbergi, þrjú herbergi og 
þvottahús. Mjög falleg útsýni er úr íbúðinni. 
V. 18,5 m. 5939 

Eignir óskast
3ja - 4ra óskast í 107 eða 101
Óskað er eftir er 3-4 herbergja íbúð í sölu í  107 (vesturbænum), 
viðkomandi skoðar einnig í hverfi 101. Allt að 25 milj, helst með 
áhvílandi lánum.
Frekari upplýsingar gefur Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur 
fasteignasali.

Íbúð óskast í Fossvogi
Traustur kaupandi óskar eftir 100-120 fm íbúð í Fossvoginum. 

Útsýnisíbúð óskast - staðgreiðsla
Traustur kaupandi óskar eftir 120-160 fm íbúð með sjávarútsýni. 
Æskileg staðsetning: Sjálandshverfið í Garðabæ eða 
Skuggahverfið. Fleiri staðir koma þó til greina. 
Nánari uppl. veitir Sverrir Kristinsson.

Jörð í nágrenni Reykjavíkur óskast
Traustur kaupandi óskar eftir jörð (ekki bújörð) í nágrenni 
Reykjavíkur, þó innan 30 mín. akstursfjarlægðar. Allar nánari uppl. 
veitir Sverrir Kristinsson.

Einbýlis- og raðhús í Fossvogi óskast
Höfum fjársterka kaupendur að góðum einbýlis- og raðhúsum í 
Fossvogi. Allar nánari upplýsingar veita Kjartan Hallgeirsson í síma 
824-9093 eða Sverrir Kristinsson í síma 861-8514.

Einbýlishús í Vesturborginni óskast. Traustur 
kaupandi óskar eftir 400-500 fm einbýlishúsi í Vesturborginni.  
Góðar greiðslur í boði. 

Óskum eftir 3ja- 4ra í hverfi 104
Höfum kaupanda að góðri 3ja- 4ra herbergja íbúð, helst í 
lyftuhúsi í hverfi 104 (Sundin, Heimar, Vogar eða nágrenni). Um 
staðgreiðslu yrði að ræða ef um semst. Nánari uppl. veitir Magnús 
Geir Pálsson í síma 892-3686

2ja herbergja íbúðir óskast
Fjársterkur kaupandi óskar eftir nokkrum 2ja herbergja íbúðum í 
lyftuhúsum á Höfuðborgarsvæðinu. Íbúðirnar verða staðgreiddar 
ef um semst. Allar nánari uppl. veitir Magnús Geir Pálsson 
sölumaður á Eignamiðlun.

Einbýlishús í Þingholtunum óskast - 
staðgreiðsla
Óskum eftir 300-400 fm einbýli í Þingholtunum. Verð mætti vera 
á bilinu 80-150 milljónir. Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir 
Kristinsson.
 

Einbýlishús í Vesturborginni óskast Óskum eftir 
250-350 fm einbýli í Vesturborginni. Verð mætti vera á bilinu 90-
150 milljónir. Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson.

Vantar - sérbýli í Vesturbænum
Ákveðinn kaupandi leitar að sérbýli í Vesturborginni eða nágrenni 
í skiptum fyrir 121 fm sérhæð ásamt 30 fm bílskúr í Vesturbænum.  
Þorleifur St. Guðmundsson veitir nánari upplýsingar  6015

Skrifstofubygging – 2000-3000 fm óskast til 
kaups. 
Traustur aðili hefur beðið okkur að útvega 2000-3000 fm 
skrifstofubyggingu í Reykjavík. Staðgreiðsla í boði. Nánari uppl. 
veitir Sverrir Kristinsson í síma 861-8514

Reynimelur - með bílskúr
Glæsileg neðri sérhæð í fjórbýlishúsi 
ásamt bílskúr.  Hæðin er skráð 146,7 fm og 
bílskúrinn 28,0 fm. Samtals 174,7 fm.   Húsið 
lítur vel út og var tekið í gegn fyrir um tveimur 
árum.  Tvennar svalir eru á íbúðinni. Fallegur 
og snyrtilegur garður í suður.  Húsið er 
staðsett innarlega í botnlangagötu og er lítil 
umferð í götunni. 

 4ra-6 herbergja

Blönduhlíð - Góð risíbúð
Góð 3ja herbergja rishæð við Blönduhlíð í 
Reykjavík. Íbúðin er á þriðju hæð. Lóðin er 
gróin og falleg. Að sögn eiganda þá hefur 
húsið verið endurnýjað töluvert síðustu ár. 
V. 17,9 m. 5746 

Úthlíð - neðri sérhæð - skipti
Falleg og rúmgóð 6 herb. 152,5 fm neðri 
sérhæð í góðu húsi. Tvær stórar samliggjandi 
stofur til suður og 4 svefnherbergi. Parket og 
flísar eru á gólfum.  Skipti á góðri 4ra herb. 
íbúð miðsvæðis, t.d. Hlíðum eða Vesturbæ, 
æskileg. V. 36,0 m. 4756 
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Búmenn hsf
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.
is
www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir
Minni sérbýli á einni hæð

Tilbúnar íbúðir með stæði í bílakjallara við 
Smyrlaheiði 19-22 og 24-27 í Hveragerði
• Raðhús á einni hæð
• Stærð íbúða um 97 fm
• Fullbúnar íbúðir
• Búseturéttur um 3 millj.
• Mánaðargjöld um kr. 127.000.-.
• Allt innifalið nema rafmagn og hiti
• Stæði í bílageymslu ásamt geymslu fylgir öllum íbúðum 
• Sólpallur og fullfrágengnar lóðir
• Sameiginleg aðstaða í sér húsi

Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband við skrifstofu Búmanna til 
að panta tíma fyrir skoðun á íbúðum, bílageymslu og samkomuhúsi. 
Umsóknafrestur er til 4. október. Sjón er sögu ríkari.
Hægt er að fá gögn og nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins 
í síma 552-5644 milli kl. 9-15.

 Svöluhöfði 12 - 270 Mosfellsbær

Falleg 57,7 m2, 2ja herbergja íbúð á jarðhæð (ósamþykkt) með sérinngangi við Þverholt 9. Íbúðin 
skiptist í forstofuhol, stofu, eldhús, svefnh. og geymslu. Eignin er miðsvæðis í Mosfellsbæ og mjög 
stutt er í alla þjónustu, verslanir og leikskóla. Eignin er laus til afhendingar strax! V. 10,8 m. 4979

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 

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. 

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

 Þverholt 9 - 270 Mosfellsbær

Urðarholt - 270 Mosfellsbær
Rúmgóð 91 m2, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
ásamt 22,3 m2 bílskúr. Íbúðin skiptist í forstofuhol, 
tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofu. 
bílskúrinn er 22,3 m2. Íbúðinni fylgir sérgeymsla 
á sömu hæð, ásamt hlutdeild í sameiginlegu 
þvottahúsi. V. 21,5 m. 4963

Hjallahlíð - 270 Mosfellsbær
Falleg og vel skipulögð 94,4 m2 4ra herb. íbúð 
á 2 hæð með sérinngangi, ásamt 27,7 m2 bílskúr. 
Eignin skiptist í þrjú svefnh., baðh., þvottahús/
geymslu, eldhús og stofu. Við hlið inngangs er 
köld útigeymsla. Skipti á 2 - 3ja herb. íbúð á 
höfuðborgarsv. koma til greina V. 24,5 m. 4992

Aðaltún - 270 Mosfellsbær
Mjög fallegt 142,4 fm parhús á tveimur hæðum, 
með innbyggðum bílskúr. Á jarðhæð er eldhús, 
stofa, baðherbergi, vinnuherbergi og forstofa. Á 
2. hæð er sjónvarpshol og þrjú svefnherbergi. 
Rúmgóður bílskúr og stórt hellulagt bílaplan. Stór 
vesturgarður með fallegu útsýni.  V. 36,9 m. 3475

 Rauðamýri - 270 Mosfellsbær

Mjög flott 108,4 m2, 3ja herbergja endaíbúð sér inngangi á jarðhæð í 3ja hæða fjölbýli við 
Rauðumýri 3 í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, baðherbergi, þvottahús, tvö mjög rúmgóð 
svefnherbergi, eldhús, stofu og borðstofu. Fallegar innréttingar. Tvær timburverandir. V. 23,7 m. 4981

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

 Frostafold - 112 Reykjavík

Vel skipulögð 59,8 m2, 2ja herbergja íbúð á annari hæð við Frostafold 21 í Reykjavík. Íbúðin skiptist 
í  hol, svefnherbergi, baðherbergi, stofu og eldhús. Eigninni fylgir 9,2 m2 sér geymsla á jarðhæð. 
Falleg og björt eign með mjög stórum svölum í suður. Frábær staðsetning! Stutt í skóla, leikskóla og 
alla þjónustu. Lækkað verð!  V. 14,9 m. 4960 

Blikahöfði - 270 Mosfellsbær
Falleg 100,2 m2, 4ra herbergja íbúð á efstu hæð 
í 3ja hæða fjölbýli, ásamt 27,6 m2 bílskúr. Falleg 
eign á vinsælum stað. Mjög stutt er í skóla, 
leikskóla og sundlaug auk þess sem golfvöll ur 
Mosfellsbæjar er í næsta nágrenni. V. 25,9 m. 4911

Þórðarsveigur - 4ra herbergja
Sérlega glæsileg 107 m2, 4ra herbergja endaíbúð 
á efstu hæð við Þórðarsveig í Grafarholtinu, 
ásamt bílastæði í bílageymslu. Falleg gólfefni og 
innréttingar. Vönduð tæki. Glæsileg íbúð með 
fallegu útsýni! V. 24,8 m. 4715

Kríuhólar - 111 Reykjavík
2ja herbergja íbúð á 2. hæð í 8 hæða lyftuhúsi. 
Íbúðin skiptist í hol, baðherbergi m/sturtu, 
hjónaherbergi, eldhús og stofu. Svalir eru 
yfirbyggðar, en kaldar. Áhvílandi er ca. 11,8 m. 
Eignin er laus til afhendingar! V. 12,9 m. 4631

...ég sá það á Vísi

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

Fasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi.

Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir kaupendur og seljendur
Góð ráð og aðstoð við leigu á íbúð.

Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR 
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

Akrasel – einbýli
275,2 fm tvílyft einbýlishús með 40,7 fm bílskúr við Akrasel í Breiðholti ásamt aukaíbúð. Húsið hefur alla tíð fengið gott viðhald. 
Aukarými er í húsinu upp á ca. 55 fm  Verð 69,9 millj.

Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Skúlatún 2 • 105 Rvk

Seljugerði - einbýli
296.3 fm einbýlishús á hornlóð við Seljugerði sem er í 
rótgrónu og vinsælu hverfi.  Húsið er tvílift og er í dag 
skipt í 2 íbúðir og  tvöfaldan bílskúr
Nánari uppl á skrifst.

Leiðhamrar - einbýli 
 281 fm einbýlishús á tveimur hæðum þar af 61 fm 
innbyggðum bílskúr. Mikils útsýnis nýtur frá húsinu 
yfir sundin og Esjuna.  Nánari uppl á skrifst. 

Arnarás - 4ra herb.
129,8 fm  4ra herbergja íbúð í Garðabæ.  Sér 
inngangur, gaseldavél í eldhúsi og þvottah í íbúð. 
Stórar og skjólsælar svalir.  
Nánari uppl. á skrifstofu.

Smárarimi - einbýli 
 Vandað 183,6 fm hús á einni hæð. Rúmgóður bílskúr 
og heitur pottur. Vönduð og vel skipulögð eign. 
Verð 56,8 millj. 

Reynimelur- 3ja herbergja m/bílskúr 
Mikið endurnýjaða 86,9 fermetra 3ja herbergja íbúð 
ásamt 33,6 fermetra bílskúr við Reynimel í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í forstofugang, barnah., hjónah., stofu, 
eldhús, baðherbergi, ásamt sérgeymslu í sameign og 
sameiginlegu þvottah., bílskúr. Nánari uppl. á skrifst.

Arnarsmári - 4ra herb.
Góð 4ra herbergja íbúð við Arnarsmárann í Kópavogi. 
Parket og flísar á gólfum. 
Verð. 23 millj. 

Nönnustígur 14 - einbýl
Einstaklega fallegt og sjarmerandi einbýlishús í 
hjarta Hafnarfjarðarbæjar. Húsið er steypt, með 
bárujárnsklæðningu og hefur verið mikið endurnýjað 
á smekklegan hátt Verð 38 millj. 

Drápuhlíð - hæð 
hæð og ris ásamt vinnustofu/bílskúr.  Stór og 
skemmtileg eign í Hlíðunum með mikla möguleika.  
Eignin er samtals 172.3  fm2. Laus strax. 
Nánari uppl. á skrifst

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali
www.stakfell.is

Þrastarhöfði - 4ra herb. 
121,6 4ja herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu. 
Eignin skiptist í forstofu, stofu og borðstofu, eldhús, 
hjónaherbergi, tvö barnaherbergi, baðherbergi og 
þvottahús. Verð 29,9 millj.

SÖLUMENN SÝNA ALLAR EIGNIR. 

Sjafnargata - einbýli 
Virðulegt og reisulegt sérlega vel staðsett 384 fm. 
einbýlishús í Þingholtunum, þar af eru 37 fm. skráðir 
sem bílskúr og geymsla 
Nánari uppl. á skrifstofu

Sunnuflöt - einbýli
6 herb. einbýli í grónu og góðu hverfi í Garðabæ. 
Vönduð og vel skipulögð eign. 
Nánari uppl. á skrifst. 

Álfkonuhvarf - 4ra herb. 
130,8 fm íbúð á 1. hæð með sérinngang ásamt stæði 
í bílageymslu. Vandaðar innréttingar, eikar parket á 
gólfi. Nánari uppl. á skrifst.

Mánatún - 3ja herb
102,4 fm falleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð, með 
verönd. Sér þvottahús og geymsla innan íbúðar. 
Húsið er álklætt að utan, byggt árið 2002.  
Nánari uppl. á skrifst. 

Barmahlíð - hæð
167 fm mikið endurnýjaða hæð, þar af tvö herbergi 
í kjallara og 31,5 fm bílskúr. Hæðin skiptist í þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi, stofu og eldhús. 
Glæsileg eign.  Verð 38 millj. 

Gullsmári - Útsýnisíbúð á 7. hæð. 
Glæsileg og björt penthouse íbúð með stórum 
þakgluggum. Tvennar svalir. Mögul. að yfirtaka 
hagstæð lán. Laus strax.  
Verð 26,9 millj. 

Skipalón - 4ra herb. 
Glæsileg 120 fm íbúð með sér inngang af svölum og 
stæði í bílageymslu. Plankaparket er á gólfi. Vandaðar 
sér smíðaðar innréttingar með granít borðplötum. 
Áhvílandi hagstæð lán. 
Verð 29,9 millj 

Þingholtsstræti - 2ja herb. í miðbæ 
Rvk.
65,7 fm flott íbúð sem skiptist í opið rými með stofu, 
eldhúsi og borðst., svefnh. og bað. Útsýnissvalir. 
Sam. þvottah. í kjallara. Mögul. að yfirtaka hagstæð 
lán.  Húsið og sameign öll endurnýjuð.  

Barðastaðir - penthouse 
154 fm íbúð á efstu tveim hæðum í 7 hæða lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er öll mjög 
snyrtileg. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni. 
Verð 33 millj

Hvannakur - einbýli
 Fallegt og vel skipulagt 299,3 fm. einbýlishús á tveimur hæðum og stendur á hornlóð í Akrahverfinu í Garðabæ. Sér íbúð er á neðri hæð 
húsinss með sér inngang (möguleiki að opna á milli)  Verð 79 millj.

Langalína - 3ja og 4ra herb. 
Erum með í sölu íbúðir við Löngulínu í Garðabæ. 
Um er að ræða stórglæsilegar íbúðir á góðum stað 
í Sjálandinu. Tvö stæði í bílageymslu fylgja flestum 
íbúðum. Nánari uppl. á skrifst. 

Eignir óskast
 
Einbýli, rað eða parhús 

Traustur leigjandi óskar eftir húsi til leigu á 
höfuðborgarsvæðinu.

 
Einbýli óskast í Garðabæ

Traustur kaupandi óskar eftir góðu einbýli 
í Garðabæ.

 
Einbýli óskast í Hafnafirði

Traustur kaupandi óskar eftir einbýli á verðbilinu 
50 -70 millj. í Hafnafirði. 

 
Einbýli óskast í skiptum fyrir fimm herb. íbúð

Óskum eftir einbýli með stórum bílskúr í skiptum 
fyrir fimm herb. íbúð.

 

2ja – 3ja herb. íbúðir á höfuðborgarsvæðinu

Óskum eftir 2ja – 3ja herb. íbúðir á 
höfuðborgarsvæðinu fyrir fjárfesti.
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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

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

Krókháls
Atvinnuhúsnæði
Innréttað milliloft
Lán getur fylgt
Skipti möguleg
162 fm

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 

Hverfisgata 101
2. hæð 116 fm 
5 herbergja 
góðar leigutekjur 
skipti á sumarbústað 
æskileg
mjög gott verð

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

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

Steinagerði
Frábær staðsetning
Lítið einbýli m/bílskúr
Stór garður
Gott verð
8090

Hæðargarður
Efri hæð
4 svefnherbergi
Sérinngangur
Góður garður
Laus til afhendingar 
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Naustabryggja
4ra herbergja
Rúmgott bílskýli
Jarðhæð með palli
SKIPTI Á SÉRBÝLI

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 

Safamýri
Mjög góð 4ra herb
Endaíbúð
Glæsilegt útsýni
Miðsvæðis

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

Vesturgata
Rúmgóð 2ja herb 66 fm
Fyrir eldri borgara 67 ára+
Mikil þjónusta í húsi
Gott verð
Laus við kaupsamning

Kríuhólar
Góð kaup
3ja herbergja
6.hæð í lyftublokk
Er laus til afhendingar

Garðhús
Vel staðsett endaraðhús
Aukaíbúð í kjallara
Stór sólstofa
Pallur með heitum potti 

 Einbýli v. 39,5 m.

3ja v. 18,1 m.

3ja v. 36,0 m.

2ja v. 18,5m.

 Atvinnuh. v. 22,8 m.

 Atvinnuh. v. 17,4 m.

4ra v. 22,0 m.

 Raðhús v. Tilboð.

Einbýli v. 41,5 m.

3ja v. 20,9 m.

4ra v. 25,9 m.

4ra v. 24,9 m.

Einbýli v. 36,0 m.

3ja v. 21,5 m.

4ra v. 28,0 m.

2ja v. 17,5 m.

2ja v. 16,9 m.

3ja v. 17,9 m.

3ja v. 19,9 m.

4ra v. 21,5 m.

Akrase
Glæsilegt e
garður Mjög

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

3ja v. 23,9 m.

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

Sérhæð v. 24,9 m.

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

 Rað. v. 22,0 m.

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

4ra v. 22,5 m.

Tvíbýli v. 31,9m.

M I K L A B O R G  -  Ö R U G G  S A L A  -  M I K L A B O R G  -  Ö R U G G  S A L A  -  M I K L A B O R G  -  Ö R

Efstasund
Sjarmerandi tvíbýlishús - Bílskúr og stór garður - 6 herbergja íbúð - 
Möguleg skipti á minni eign
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Sunnuflöt
Fallegt 270 fm einbýli
Góðar stofur
Vel viðhaldið
Eignin snýr til suðurs 

Naustabryggja
Glæsileg 135 fm endaíbúð
4 - 5 herbergi
Vandaðar innréttingar
Stæði í bílageymslu
Falleg eign í alla staði 

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

Espigerði
16 fm útsýnisíbúð 
4ra herbergja 
Vinsælt hús f. eldri 
borgara
Miðsvæðis í Reykjavík
Stæði í bílageymslu fylgir

Sogavegur
Fallegt 106 fm einbýli - Góður garður - 
Mikið endurnýjað - Miðsvæðis 

Andrésbrunnur
Falleg 96 fm 3ja herbergja
Efsta hæð
Lyftuhús
Stæði í 3 bíla bílageymslu
Skipti á stærri eign

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

Hjálmholt
Glæsileg sérhæð
9 herbergja
202 fm
Byggt 1964

569-7000 |  miklaborg. is

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!

Hjallabraut
Rúmgóð 4ra herbergja
Stór stofa
Miðsvæðis í Hafnarfirði
1. hæð

3ja v. 19,9 m.

 4ra v. 21,5 m.

el
inbýlishús - Stærð 275,2 Stórt og rúmgott - Aukaíbúð Gróinn 
g vel við haldið Einbýli v. 69,9m.

3ja. v. 23,5 m.

5 herb v. 31,9 m.

3ja v. 22,8 m.

4ra v. 28,5 m.

4ra v. 28,5 m.

Hæð v. 46,0 m.

 4ra v. 25,0 m.

3ja v. 29,9 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

Parhús v. 59,9 m.

Arnarhraun
Gott einbýli í Grindavík

166,2 fm 
Fullbúið hús
HREIN YFIRTAKA!

Einbýli v.23,0 m.

Álakvísl
Vel staðsett, mikið 
endurnýjuð
145 fm í rólegu umhverfi.
Skipti skoðuð

4ra v. 29,7 m.

Kríuhólar
Laus við kaupsamning
Falleg útsýnisíbúð
6. hæð
Snyrtileg og smekkleg

3ja v. 17,9 m.

Fjallalind
Parhús 228,9 fm - Fallega innréttað - Gott skipulag - Innbyggður bílskúr
Frábær staðsetning 

R U G G  S A L A  -  M I K L A B O R G  -  Ö R U G G  S A L A  -  M I K L A B O R G  -  Ö R U G G  S A L A  -

Einbýli v. 30,0 m.
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Karl Gunnarsson og Kristján P. Arnarsson, 
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Hús í lausu/Smáhýsi.
Trésmiðjan Akur hefur til sölu 
smáhýsi. Þau geta hentað ein og sér 
fyrir þá er reka ferðaþjónustu eða 
sem gestahús við sumarbústaði. 
Húsin eru 20 m2, 25 m2 og 30 m2 
og 6116

Hagasel -Seljahverfi
185 fm raðhús  á tveimur hæðum. 
Innbyggður bílskúr. Öll efri hæðin 
hefur verið endurnýjuð, m.a. nýjar 
hurðir, skápar, gólfefni og innrétting 
í eldhúsi. Gólfhiti. Góð staðsetning, 
stutt í skóla og fl..
V. 39,7 m. 6053

Laugarnesvegur - efri hæð.
Björt og falleg 3ja herb. 74 fm efri 
hæð í tvíbýli  í lokuðum botnlanga 
við Laugarnesveg. Skipti möguleg 
á stærra sérbýli  t.d. raðhúsi eða 
parhús á verðbilinu 30 til 35 millj.   
V. 21,9 m. 5364

4ra hebergja skemmtilegt 
risloft við Miðtún í Reykjavík. 
Rúmgóð og björt 4ra herbergja 
risíbúð í í 3-býli (portbyggt ris).  
Stórir gluggar mót suðri og góðar 
svalir. Rúmgóð stofa. 2 til 3 herbergi. 
“Bóhemisk” íbúð.  
V. 18,9 m.< 6054

Fossvogur- Dalaland 
- sérgarður
Í göngufæri við Borgarspítalann. 
Falleg 3-4ra herb.ca.98fm íbúð á 
jarðhæð. Sérgarður og garðstofa.
Forstofa, hol, rúmgóð stofa með  Öll 
sameign einstaklega vel um gengin 
og í góðri hirðu, upplýstir gangstígar.  
V. 29,9 m. 3091

Heklubyggð - Svínhagi - lóðir.
Tvær samliggjandi eignarlóðir 
7400 fm og 9600 fm (samtals 
um 1,7hektari) í landi Svínahaga 
ofarlega á Rangárvöllum.  verð lóð 
kr.0,65mlj en óskað er eftir tilboði í 
þær saman. Engin skipti.  6027

Völvufell - Mikið endurnýjuð 
eign.
 Mikið endurnýjað raðhús á einni 
hæð, 125,6fm ásamt 23,5fm bílskúr.
Góðar stofur, nýjar innréttingar í 
eldhúsi og á baði.Góður garður.
V. 34,9 m. 6114

Fossvogur - Kópavogur- Skipti
Talsvert standsett einbýli á 2 hæðum, 
ca. 210fm og sérstæður 40 fm bílskúr 
samt.ca.250fm. staðsett austanvert í 
Fossvogsdal. Efri sérhæð og á neðri  
hæð eru tvær 2ja herb.ca. 2X50 fm 
búðir í útleigu.Lóð rúml.920fm Skipti 
á ca 100fn ibúð með stórum bílskúr.  
V. 54,9 m. 4143

Raðhús í Bústaðahverfi 
- Tunguvegur. 
Gott ca 115 fm raðhús á 3 hæðum. 
3. sv.herbergi. Suður garður. Talsvert 
endurnýjuð eign, m.a. gluggar, gler, 
lóð og verönd.
V. 28,9 m. 6042

Sérhæð - Norðlingaholt 
- Kólguvað.
Ca 130 fm 4ra til 5. herbergja íbúð. 
Ný og fullbúin neðri sérhæð í tvíbýli 
- hornlóð og bílskúrsréttur.  Góður 
kostur - lítil útborgun og hagstætt 
lán.  Áhvílandi er um 33.500.000 
með 4,15% vöxtum.
 V. 35 m. 6081

Sólheimar - sérhæð á 
jarðhæð. 
135 fm 4ra til 5. herbergja íbúð á 
jarðhæð. Í dag eru sv.herbergin 
3 og 2 stofur. Gestasnyrting og 
baðherbergi.  Sérþvottahús. Eign í 
góðu ástandi. Húsið er nýlega klætt 
að utan og þak var málað 2008.       
V. 29,9 m. 6033

5 herb. íbúð ásamt bílskúr við 
Hrísmóa í Garðabæ
Góð 5. herbergja íbúð á 2. hæðum 
ásamt góðum bílskúr.Íbúðin er 145 
fm, neðri hæðin 110 fm, loftið 35 og 
bílskúrinn 29 fm, samtals um 174 
fm. Tvennar svalir, suður og vestur 
og frábært útsýni. 6087

Grafarv. Veghús - lyftuhús 
/bílag.
Laus við kaupsamning. Stór 3ja 
herbergja 101,4fm íbúð á 5. hæð í 
lyftuhúsi, ásamt sérmerktu stæði 
í lokaðri bílgeymslu,  Þvottahús í 
íbúð. Gott útsýni. 
V. 21,3 m. 5708

Patreksfjörður - Merkisteinn.
Sjarmerandi ca 245 fm einbýlishús, 
kjallari, hæð og ris, á einstökum 
útsýnistað við sjávarkambinn. 
Húsið hefur verið mikið endurbætt 
m.a. gluggar, klæðning, leiðslur og 
lagnir. Í kjallara var áður verkstæði 
- upplagt fyrir dúttlarann og/eða 
listamannin í þér.  V. 10,8 m. 
6200

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ EIGN ÞÍN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR.

 ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. ÞAÐ KÖLLUM VIÐ SANNGJARNT.

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ 

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ. 

ÞAÐ ER  L ÍKLEGR A AÐ  E IGN Þ ÍN  VERÐI  SELD  EF HÚN ER  Á  SÖLUSKRÁ HJÁ  OKKUR .  ÞÚ  BORGAR EKKERT EF V IÐ  SEL JUM EKKI .  ÞAÐ KÖLLUM V IÐ  SANNGJARNT.

www.lundur.Is 
Sími: 533 1616
lundur@lundur.Is 

Þjónustusími eftir lokun: 891-9916 
– fax: 533 1617
Karl Gunnarsson, löggiltur fasteignasali. 
Kristján P. Arnarsson, löggiltur fasteignasali

Sextugum og eldri gefst tækifæri til að tryggja sér glæsilega íbúð í vönduðu íbúðarbyggingunum við 
Suðurlandsbraut 58-62. Lifandi samfélag og fjölbreytt þjónusta í boði.

Glæsilegar íbúðir fyrir 60 ára og eldri

Sjón er sögu ríkari. 
Hafið samband í síma 8978080 eða sendið tölvupóst á morkin@morkin.is. 

Heimasíða okkar er www.mörkin.is
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Stærð: 335,5 m²
Herbergjafjöldi: 7
Sölumaður: Guðmundur, 891-7107

Verð: tilboð óskast
Byggingarár: 1967

104 Norðurbrún 

203 Drekakór 

Stærð: 158,8 m²
Herbergjafjöldi: 4
Sölumaður: Guðmundur, 891-7107

Verð: 49,900.000 kr.-
Byggingarár: 2006

221 Kríuás

Stærð: 85,5 m²
Herbergjafjöldi: 3
Sölumaður: Guðmundur, 891-7107

Verð: 21.900.000 kr.-
Byggingarár: 2002

108 Hörðaland

Stærð: 88 m²
Herbergjafjöldi: 4
Sölumaður: Lárus, 823-5050

Verð: 23.900.000 kr.-
Byggingarár: 1969

221 Þrastarás

Stærð: 86,5 m²
Herbergjafjöldi: 3
Sölumaður: Lárus, 823-5050

Verð: 21.900.000 kr.-
Byggingarár: 2002

112 Grundarhús

Stærð: 128,9 m²
Herbergjafjöldi: 5
Sölumaður: Lárus, 823-5050

Verð: 34.900.000 kr.-
Byggingarár: 1990

220 Fagrakinn

Stærð: 131,9 m²
Herbergjafjöldi: 5
Sölumaður: Guðmundur, 891-7107

Verð: 28.900.000 kr.-
Byggingarár: 1956

104 Njörvasund 

Stærð: 57,7 m²
Herbergjafjöldi: 2
Sölumaður: Guðmundur, 891-7107

Verð: 10,900.000 kr.-
Byggingarár: 1953

112 Berjarimi 

Stærð: 85,8 m²
Herbergjafjöldi: 3
Sölumaður: Guðmundur, 891-7107

Verð: 24.900.000 kr.-
Byggingarár: 1992

220 Klettagata

Stærð: 250,8 m²
Herbergjafjöldi: 5
Sölumaður: Lárus, 823-5050

Verð: 69.900.000 kr.-
Byggingarár: 1984

101 Framnesvegur

Stærð: 178,6 m²
Herbergjafjöldi: 5
Sölumaður: Lárus, 823-5050

Verð: 32.900.000 kr.-
Byggingarár: 1925

105 Gunnarsbraut

Stærð: 134,1 m²
Herbergjafjöldi: 5
Sölumaður: Lárus, 823-5050

Verð: 26.900.000 kr.-
Byggingarár: 1940

270 Bjarkarholt

Stærð: 134,4 m²
Herbergjafjöldi: 5
Sölumaður: Guðmundur, 891-7107

Verð: 42.000.000 kr.-
Byggingarár: 1974

210 Hárgreiðsustofa

Stærð: 76,5 m²
Herbergjafjöldi: 2
Sölumaður: Guðmundur, 891-7107

Verð: tilboð óskast
Byggingarár: 1985

112 Ljósavík

Stærð: 129,6 m²
Herbergjafjöldi: 4
Sölumaður: Lárus, 823-5050

Verð: 27.900.000 kr.-
Byggingarár: 2001

201 Logasalir

Stærð: 97,3 m²
Herbergjafjöldi: 3
Sölumaður: Lárus, 823-5050

Verð: 26.900.000 kr.-
Byggingarár: 2006

200 Víðihvammur

Stærð: 74,2 m²
Herbergjafjöldi: 3
Sölumaður: Lárus, 823-5050

Verð: 15.900.000 kr.-
Byggingarár: 1955

101 Tryggvagata

Stærð: 101,3 m²
Herbergjafjöldi: 3
Sölumaður: Lárus, 823-5050

Verð: 33.500.000 kr.-
Byggingarár: 1936

104 Nökkvavogur 

Stærð: 66,7 m²
Herbergjafjöldi: 3
Sölumaður: Guðmundur, 891-7107

Verð: 12.500.000 kr.-
Byggingarár: 1953

108 Markarvegur 

Stærð: 225,2 m²
Herbergjafjöldi: 9
Sölumaður: Guðmundur, 891-7107

Verð: tilboð óskast
Byggingarár: 1982

107 Reynimelur

Stærð: 88 m²
Herbergjafjöldi: 4
Sölumaður: Lárus, 823-5050

Verð: 22.900.000 kr.-
Byggingarár: 1967

200 Ásbraut

Stærð: 81,4 m²
Herbergjafjöldi: 3
Sölumaður: Lárus, 823-5050

Verð: 18.900.000 kr.-
Byggingarár: 1969

200 Trönuhjalli

Stærð: 92,4 m²
Herbergjafjöldi: 3
Sölumaður: Lárus, 823-5050

Verð: 23.900.000 kr.-
Byggingarár: 1989

220 Garðstígur

Stærð: 236,6 m²
Herbergjafjöldi: 5
Sölumaður: Lárus, 823-5050

Verð: 42.900.000 kr.-
Byggingarár: 1955

Turninum, Smáratorgi 3
201 Kópavogi
domusnova.is
        Axel Axelsson, Löggiltur fasteignasali

Sími: 527 - 17 17
Fax: 527 - 17 18

domusnova@domusnova.is

Fasteignasalan Domusnova hefur nú hafið starfsemi á 12. hæð í Turninum, Smáratorgi 3.  
Domusnova sérhæfir sig í framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini sína - bæði kaupendur og 
seljendur.  Hafðu samband við okkur og ræðum málin - finnum út hvað við getum gert fyrir þig.

Aldrei fyrr hefur verið mikilvægara að hafa öfluga fasteignasölu sér til fulltingis þegar staðið er 
frammi fyrir fasteignaviðskiptum.

Við hlökkum til að heyra í þér!
Domusnova teymið.



FASTEIGNIR.IS12  20. SEPTEMBER 2010

ÞÓRÐARSVEIGUR - 113 RVK.  
Verð 22,8   

Falleg 3-4ra herb. 101,2 ferm íbúð á jarðhæð með góðum sólpalli ásamt s
tæði í bílageymslu.

100% yfirtaka lána 4,15% vextir
Skipti möguleg á dýrari eign á svæði 113

FRIGGJARBRUNNUR - 113 RVK.  
Verð 46,9

6 herb 197,8 ferm parhús á góðum stað í Úlfarsfellinu.

Skipti möguleg á ódýrari eign á höfuðborgarsvæðinu

 

Útboð skila árangri!

14935 – Fullbúið skrifstofuhúsnæði óskast á leigu fyrir 
Landspítala vegna hönnunar nýs spítala.
 
Landspítali óskar eftir að taka á leigu skrifstofuhúsnæði í 
tengslum við hönnun á nýjum Landspítala. 

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á leigu í 5 – 10 ár, fullbúið til 
notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um að staðsetning sé í 
námunda við lóð Landspítala við Hringbraut þó ekki í meiri fjarlægð 
en uþb. 1 km frá svæðinu. 
Húsrýmisþörf  er áætluð 675 m². 

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að upp-
fylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is 
þriðjudaginn 21. september 2010. 

Fyrirspurnir skulu sendar Ríkiskaupum á netfangið 
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á heimasíðu Ríkiskaupa.

Fyrirspurnarfrestur rennur út 27. september 2010, en svarfrestur 
er til og með 30. september 2010.
 
Leigutilboðum þar sem kemur fram nafn bjóðanda, staðsetning 
húsnæðis, stærð, ástand ásamt leiguverði, skal skila til Ríkiskaupa, 
Borgartúni 7, 105 Reykjavík fyrir kl. 16:00 þriðjudaginn 5. október 
2010.

INNRÖMMUN-Tæki
Viltu setja upp verkstæði í innrömmun?

Til sölu góður og vandaður tækjakostur til innrömmunar. 
Verð búnaðar með lager í efni aðeins 750 þús. Frábært 

tækifæri. Uppl. gefur Fyrirtækjasala Ísl. S: 773-4700

www.atv.is 

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

Allar nánari upplýsingar veitir Ólafur B Blöndal lgf. 
Gsm. 6-900-811

VILTU SELJA FASTEIGN
ERUM MEÐ ÁKVEÐNA 

FJÁRSTERKA KAUPENDUR AÐ 
EFTIRTÖLDUM EIGNUM:

• Erum með tvo kaupendur að einbýlishúsum á Seltjarnarnesi allt frá 250- 350 fm. 
 Staðsetning á Nesinu ekki atriði. Verðhugmynd allt að 75- 85 millj.
 Um er að ræða bein kaup. 

• Erum með kaupanda að einbýlishúsi á Seltjarnarnesi eða í vesturbæ Rvík. 
 Verðhugmynd allt að kr. 75 millj. í skiptum fyrir glæsilega140 fm sérhæð ásamt bílskúr á  
 Reynimel.

• Erum með kaupanda að einbýlishúsi á Seltjarnarnesi .
 Verðhugmynd allt að kr. 90 millj. í skiptum fyrir glæsilegt nýstandsett raðhús á Nesinu. 

• Erum með kaupanda að einbýlishúsi á Seltjarnarnesi eða í vesturbæ Rvík. 
 Verðhugmynd allt að kr. 70 millj. í skiptum fyrir íbúð á Sólvallagötu.                 

• Erum með kaupanda að einbýli á svæðinu við Laugardalinn eða Fossvog, Flatir eða 
 Akraland í Garðabæ.  
 Verðhugmynd 80-100 millj. Um er að ræða bein kaup. 

• Erum með kaupanda að einbýli, rað- eða parhúsi vestan Elliðaár. 
 Verðhugmynd allt ca. 70 millj. í skiptum fyrir sérhæð á Melunum í Rvík. 

Allar nánari upplýsingar gefur Ólafur B Blöndal, lgf. gsm. 
og Helgi Snorrason sölufulltrúi.

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

Ólafur B Blöndal lgf.  

Ólafur B Blöndal, lgf. 
Íris Hall lögg.leigumiðlari
Gísli Rafn Guðfinnsson sölufulltrúi
Helgi Snorrason sölufulltrúi.

SÝNISHORN ÚR SÖLUSKRÁ FASTEIGN.IS

Allar stærðir og gerðir af
 íbúðum og atvinnurýmum

 óskast á söluskrá
Skoðið söluskrána á heimasíðunni 

www.AlmennaEignaSalan.is

Suðurlandsbraut 46, 108 Reykjavík (Bláu húsunum). Sími 588 1020
Þorsteinn Ó. Þorsteinsson rekstrarverkfræðingur B.Sc., M.Sc.,

 viðskiptafræðingur M.Acc., lögg. fasteigna-, leigu- og verðbréfamiðlari

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

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

RIR

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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SÆLUREITUR
Lögbýlið Þórufell í Grímsnes- og 
Grafningshreppi milli á milli Ljósafoss og 
Írafoss. Jörðin er 7.701 fm og er lögbýli og á 
henni eru einbýlishús og bílskúr. Golfvöllur 
er við hliðina á húsinu hinum megin við 
þjóðveginn. Verð 23,5 millj. 

VESTURBERG - GOTT VERÐ
Snyrtileg 128 fm raðhús á einni hæð ásamt 
rými í kjallara við Vesturberg í fimm húsa 
lengju. Stutt í alla þjónustu s.s. verslanir, 
sundlaug, heilsugæslu, leikskóla, grunnskóla, 
framhaldsskóla og útivistarsvæði. Verð 29 millj. 

NORÐUBAKKI - ÚTSÝNI
4ra herbergja 135,80 fm endaíbúð í reislulegu 
lyftuhúsi á 2. hæð með frábæru útsýni ásamt 
stæði í lokaðri bílgeymslu. Húsið er staðsett 
fremst á Noðurbakkanum með óskertu útsýni 
út á hafflötinn. Húsið er einangrað að utan og 
klætt með litaðri álklæðningu. Verð 37 millj. 

HELGUBRAUT - LAUST
265,20 fm endaraðhús með aukaíbúð sem er 
kjallari, hæð og rishæð ásamt innbyggðum 
23,30 fm bílskúr í sex húsa lengju eða samtals 
288,50 fm. Skipti möguleg á ódýrari eign. Mjög 
gott verð, 45 mil  

MIKIL SALA – VANTAR EIGNIR Á SKRÁ. 
30 ÁR Á FASTEIGNAMARKAÐI. 

Ármúla 19 – Sími 575-8500 Pálmi Almarsson, lögg.fasteignasali

ANDRÉSBRUNNUR - LYFTA
5 herb. 127 fm íbúð á 3. hæð (efstu hæð) í 
lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu. 3 til 
4 svefnh., vandað eldhús, þvottaherb. í íbúð 
o.fl. Suðursvalir. Verð 29,9 millj. 

MIÐHOLT - YFIRTAKA LÁNA
Snyrtilega 47,5 fm 2ja herb. íbúð í 
Mofellsbænum. Íbúðin er á efstu hæð og 
möguleiki er að fá íbúðina með yfirtöku lána. 
Þetta er góð staðsetning í barnvænu hverfi, 
stutt í alla þjónustu, skóla og útivistarsvæði. 
Verð 13,2 millj. 

SELD

Viltu vita hvers virði eignin þín er í dag? 

Pantaðu frítt söluverðmat án skuldbindinga.

Hringdu núna

 699 5008
Hannes Steindórsson

Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Sími: 699 5008

Þórarinn 

Jónsson hdl. 

lögg. Fasteignasali

Einbýli í Fossvogi óskast
Erum að leita að einbýli í 
Löndunum í Fossvogi 
fyrir mjög ákveðna 
kaupendur.  Má vera 
nýlega standsett eða 
þarfnast endurbóta.

Rúmur afhendingartími í boði.

Allar upplýsingar veitir
Sigurður Samúelsson í síma 

896-2312

www.landmark.is - sími: 512 4900 - Bolholti 4
Löggiltir fasteignasalar Magnús Einarsson og Sigurður Samúelsson

VEITINGASTAÐUR Í 101
Einn af glæsilegustu veitingastöðum borgarinnar er til 
sölu. Staðurinn tekur liðlega 100 manns. Staðurinn er 

þekktur fyrir frábæran mat og glæsilega aðstöðu

Uppl. á Fyrirtækjasölu Ísl. S: 773-4700

 www.atv.is

go@fgo.is

lögg. fasteigna-
& skipasali

Fasteignasala

Gunnar Ólafsson

sími 421 8111
gsm 892 0125

Hafnargötu 79 - 230 Keflavík

Gunnar Ólafsson löggiltur fasteigna- & skipasali kt. 280446-2899      
Hafnargata 79, 230 Keflavík  • sími 421 8111 • go@fgo.is • www.fgo.is

Reykjanesbær. Til sölu verslunar og skrifstofuhús-
næði við aðalverslunargötu bæjarins. 
 
Á götuhæð eru þrjár rúmgóðar skrifstofur, móttökusalur og fleira. Á efri hæð fundarsalir, eldhús og 
fleira. Geymslur í kjallara. Bílastæði á baklóð. Eignin er í ágætu ástandi, til afhendingar við kaupsam-
ning. Hentug eign fyrir ýmis þjónustufyrirtæki. Brunabótamat kr.88.650.000 og fasteignamat samtals 
kr.31.765.000. Húsið var upphaflega teiknað hærra, þ.e. 3ja hæð ofan á og inndregin 4ða hæð efst. 
Góð fasteign sem býður upp á ýmsa möguleika fyrir framsækið fólk.  
Upplýsingar veitir Gunnar 892 0125 frá kl.9 – 17 eða go@fgo.is

HÁRSNYRTISTOFA
Til sölu þekkt og velbúin hársnyrtistofa á höfurborgar-

svæðinu í góðu húsnæði. 4 stólar og 2 vaskar. 
Mjög gott verð. 

Uppl. Fyrirtækjasala Ísl. S: 773-4700, 

www.atv.is

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn
bíður þín
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Þú hringir, við seljum!
512 4900

Einbýlis- rað- eða parhús óskast
Höfum traustan kaupanda, sem
leitar að 200 til 300 fm einbýlis-, 
rað- eða parhúsi í Garðabæ eða 
Kópavogi á einni hæð. 
Lágmark 4 svefnherbergi og 2 
baðherbergi.

Íbúð í Kópavogi:
Vantar 2ja til 3ja herbergja íbúð 

Kópavogi.  Bein sala.

Upplýsingar veitir:

Rúnar Árnason, 
sölufulltrúi
Beinn sími:  512 4905
GSM:           842 5886

Óska eftir einbýlis- eða raðhúsi í Garðabæ/Kópavogi og 2ja til 3ja herbergja íbúð í Kópavogi.

Vallarbarð 
220 Hafnarfjörður

-161 fm. 5-6 herbergja íbúð 
ásamt 22,9 fm. Bílskúr, 
samtals 183,9 fm.
-Eign í frábæru ástandi,
hagstæð lán áhvílandi.
-Frábært fyrir stóra 
fjöldskyldu.

Verð 31,5 milljónir

Allar upplýsingar veitir Þórarinn Thorarensen
fasteignasali í síma 770 0309

www.landmark.is - sími: 512 4900 - Bolholti 4
Löggiltir fasteignasalar Magnús Einarsson og Sigurður Samúelsson

www.landmark.is - sími: 512 4900 - Bolholti 4
Löggiltir fasteignasalar Magnús Einarsson og Sigurður Samúelsson

Kambsvegur 33 - 104 Reykjavík
Opið hús miðvikudaginn 22. Sept kl. 18.30 til 19.00

Virkilega fallegt og mikið 
endurnýjað einbýlishús á frábærum 
stað í Reykjavík.  Húsið er alls 210 
fm, þar af 40 fm bílskúr.  Stofa, 
borðstofa og opið rými ( var áður 
herbergi, ásamt 3 svefnherbergjum 
- 2 baðherbergi.  Mikið búið að 
endurnýja húsið eins og þak, 

Upplýsingar veitir Sigurður Samúelsson 
fasteignasali í síma 896-2312Verð 59,9 milljónir

GÓÐAR FRÉTTIR 
FYRIR NORÐURLAND
Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 27 stöðum 

á Norðurlandi og 90 stöðum um land allt. 

Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing.

N1 Staðarskála
Kaupfélagið Hvammstanga
Verslun Víðigerði
N1 Blönduósi
Potturinn og pannan, Blönduósi
Olís, Skagaströnd
Hlíðarkaup, Sauðárkróki
Kaupfélag Skagfirðinga, Sauðárkróki
N1 Sauðárkróki
Shellskáli, Sauðárkróki
10-11, Akureyri
N1 Hörgárbraut, Akureyri

Bónus, Akureyri
N1 Leiruvegi, Akureyri
Olís, Akureyri
N1, Dalvík
Olís, Dalvík
Olís, Ólafsfirði
Eyjabúðin/Eyjaljósið, Hrísey
N1, Húsavík
Shellskáli, Húsavík
Olís, Húsavík
Goðafossveitingar, Fosshóli
Búðin, Kópaskeri

Fjöldi lausasölustaða á Norðurlandi
Verslunin Ásbyrgi
Verslunin Urð, Raufarhöfn
N1, Þórshöfn

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

GÓÐAR FRÉTTIR 
FYRIR SUÐURLAND
Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 23 stöðum 

á Suðurlandi og 90 stöðum um land allt. 

Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing.
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

Fjöldi lausasölustaða á Suðurlandi
Olís, Selfossi
Krónan, Selfossi
Bónus, Selfossi
N1 Fossnesti, Selfossi
N1 verslun Selfossi
Verslunin Árborg, Selfossi
Bjarnabúð, Brautarhóli (Reykholti)
Ferðaþjónustan Úthlíð
Þrastalundur, Grímsnesi
Minni-Borg, Grímsnesi
N1, Hveragerði
Bónus, Hveragerði

Glóðarsel, Laugarvatni
Olís, Hellu
Söluskálinn Landvegamótum
N1, Hvolsvelli
Söluskálinn Björk, Hvolsvelli
N1 Skaftárskáli, Kirkjubæjarklaustri
Skýlið, Vestmannaeyjum
Vöruval, Vestmannaeyjum
N1, Vestmannaeyjum
Olís, Vestmannaeyjum
Krónan, Vestmannaeyjum

Í haust kemur út vegleg ferilsplata
Bubba Morthens með 60 bestu lögunum
frá glæsilegum 30 ára ferli.
Þér býðst að velja lögin á plötuna!

Veglegir vinningar!
Geislaplötur · Miðar á tónleika · Áritaður kassagítar.

Kíktu á Vísi.is fyrir 13. september
og veldu þau 10 lög sem þér finnst best.



BÍLAR &
FARATÆKI

Suzuki Swift GL 4WD 06/2007 5 gíra 
ek. 65 þ.kmverð 1.690.000.-

Skoda Octavia Ambiente Combi 
05/2007 ek. 65 þ.km verð 1.980.000.-

Skoda SoperB Comfort 2.0 L árg. 
07/2005 5 gíra e72 þ.km verð 
1.540.000.-

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

ATH. ERUM FLUTT AÐ SKÚLAGÖTU 19

Hringiðan Internetþjónusta
Skúlagata 19, 101 Reykjavík

Sími: 525 2400
WWW.HRINGIDAN.IS

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 Land Rover Range Rover Sport HSE, 
árg. 2006, ek 43þús.km, dísel, sjálfsk, 
Vel búinn bíll, Frábært eintak sem 
lítur mjög vel út,Umboðsbíll, Ásett verð 
6990þús.kr, bíllinn er í salnum hjá 
okkur,

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

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

Tilboð 150þús!
Subaru legacy st.4wd.Árg-98.Beinsk. 
skoðaður‘11.Ekinn ca.185þús.Þarfnast 
smá lagfæringa.Uppl-S. 615 1715

 0-250 þús.

Plexiform og bólstrun faratækja og við-
gerðir Dugguvogi 11 104 Rvk. 5553344

Sparibaukur á 180 þús!
Nissan Micra GX 1,3 árgerð 1996 
ek.200 þús,beinskiptur,ný skoðaður 
2011,heilsársdekk,verð 180 þús með 
gjöldum s. 841 8955.

Toyota Corolla ‚94, gott eintak en þarfn-
ast lagf. V. 135 þús. S:861-9501.

 2 milljónir +

Volvo XC70 2004. sj. Keyrður 104 þ km. 
Nýlegar bremsur. Klassa bill. Verð 2990 
þ. Uppl i s 6941699 6176265

 Bílar óskast

ÓSKA EFTIR BÍL Á 0-150 
ÞÚS STGR!

Óska eftir bíl á 0-150 þús stgr. má 
þarfnast lagfæringa s. 691 9374.

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

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.

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

Honda CRF250R, árg 2008, ekið 8klst, 
eins og nýtt! Engin skipti, verð 790þ. 
s.898-2001

 Kerrur

Kerra til sölu ný ónotuð 2,5x1,25m 
opin aftan nýdekk og felgur heit galv 
og krossviður verð 250.000 kr upl 
8927687

 Vinnuvélar

 Lyftarar

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

 Bátar

Skrúfur beint frá framleiðanda og flest 
annað fyrir bátinn. www.somiboats.is

Vantar grásleppuleyfi 4,16 bt. Vantar 
einnig minni og stæri leyfi. Mikil eftir-
spurn og góð verð. 893 3985 addiat@
simnet.is

 Hjólbarðar

Óska eftir notuðum jeppadekkjum, 
38“-40“ fyrir 15“ felgur. Einnig áhugi á 
Land Rover dekkjum í sömu stærð ef 
felgur fylgja með. Uppl. í s. 616 6368.

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.

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

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

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 og ‚99 Civic 
‚99. Golf ‚95, Nissan ‚94. Kaupi bíla til 
niðurrifs. S. 896 8568.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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.

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

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

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

VW, Skoda, Audi, vara-
hlutir og viðgerðir 

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

Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar 
gerðir nýlegra bíla. partatorg@parta-
torg.is 565-6020

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.

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Garðyrkjufræðingurinn Hellulagnir, 
hleðslur, pallasmíði, skjólgirðingar, trjá-
fellingar, lóðahönnun. Jóhann og Mímir 
garðyrkjufr. S 869 1600.

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

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

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

 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

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Tökum að okkur parket-
slípun

um allt land. 15 ára reynsla í park-
etlögnum, parketslípun,sólpallasmíði 
og sólpallaslípun. Þröskuldar, slípaðir, 
innifaldir í verði. Sjáið myndir á www.
parketsliparinn.is Uppl. í s. 772 8100.

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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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

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

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

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

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

 Nudd

Great whole body message S: 696 
4399.

Whole body massage. S. 849 5247

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

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

908 1888
Spásími Daddýar alla daga 

næstu viku.
250 kr. mínótan.

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

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

Steinunn visa/euro

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Smiðir geta bætt við sig verkefnum. 
Uppl. í s. 856 5555.

 Önnur þjónusta

Skemmtisiglingar í 
ANDREUNNI

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari, kaupi gull, gull 

peninga og gull skartgripi. 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

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frí-
merki póstkort. Verðmet heil söfn. S. 
615 2715.

Kaupi gamla skartgripi. Borga hæsta 
verðið á markaðinum fyrir gull. Kaupi 
einnig hluti úr dánarbúi, postulín, silf-
ur og margt fleira. Upplýsingar í s. 
6945751 GEYMÐ AUGLÝSIGUNA

 Sjónvarp

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

 Tölvur

Til sölu nýr Ipad 32G WIFI+3G sími 
898 0912

 Vélar og verkfæri

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

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

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

 Verslun

AMOR SKÚLAGÖTU 40 & DALVEGI 
16A 5622433 & 5622445 HÖFUM 
GRÍÐARLEGT ÚRVAL AF ERÓTÍSKU DVD 
Á 1500 KR

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

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

NUDD - 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.

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

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

 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

Til sölu westie hvolpar, ættbókafærðir 
frá hundaræktarfelaginu Rex. Tilbúnir 
að fara 25. sept. Uppl í www.solnes.
webs.com, sveinbjorn@heimsnet eða 
897 2256.

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna okkar: 

www.dalsmynni.is Hundaræktun 
með starfsleyfi.

S. 566 8417 Tökum visa/euro

Gullfallegir hreinræktaðir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 690 8091. 
123.is/viking.

Tvær sheafer tíkur til sölu HRFÍ ætt-
bækur, tilbúnar til afhendingar sími 
8471057.

Chihuahuahvolpar í leit að nýju heimili. 
Tilbúnir til afhendingar http://vatns-
tak.123.is/ S:856-1772 Helga Lilja.

 Ýmislegt

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

TILBOÐSDAGAR
Skór frá kr. 7900 Úlpur frá kr. 19900   
Hestar og menn, Ögurhvarf1, 203 
Kópavogur s. 567 3300.
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Fyrir 

229
krónur

færð þú:
6 mínútur í 

keilu

 vhs spólu í 

kolaportinu

einn

barnaís

tertusneið í 

bakaríi

eða eða eða eða

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

frábæra skemmtun í heilan sólar-

hring fyrir alla fjölskylduna

TRYGGÐU ÞÉR

ÁSKRIFT Í

SÍMA 512 5100

EÐA Á STOD2.IS

a eða eða eða

EÐA

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

● FEITIR STÓLAR  Breski hönnuðurinn Charlotte Kingsnorth kynn-
ir nýja stólalínu á sýningunni Designersblock í London sem hald-
in verður 23. til 26. september. Stólalínan kallast Hybreed en Kings-
north breytti gamaldags stólum og bólstraði þá á mjög sérstakan hátt 

þannig að þeir bunga út á furðulegustu stöðum. Er þessum bungum 
ætlað að endurspegla ofholdgunina á of feitum eigendum stólanna. 

Verkefnið er framhald af útskriftarverkefni Kingsnorth árið 2009. 
Designersblock fer fram sem hluti af hönnunarhátíð Lundúna.

www.dezeen.com

Notuðum viðarhúsgögnum sem eru 
keypt á flóamörkuðum og víðar 
fylgir stundum óþægileg lykt. Hafi 
fyrri eigendur reykt er næsta víst 
að frá þeim leggi súr reykingafýla. 
Að úða þau með Ajaxi dugar ekki 
alltaf til og er niðurstaðan oftar 
en ekki reykingalykt með blóma-
ívafi. 

Hér eru nokkur ráð:
- Fyrst ætti að þvo viðinn vand-

lega með mildu sápuvatni en gæta 
þess að nota sápu sem hentar við-
komandi viðartegund. 

- Þá er gott að þurrka vel af hús-
gagninu með þurrum klút og helst 
láta það standa utandyra daglangt 
eftir það. Albest er að þurrka það 
á sólríkum degi.

- Þá er gott að setja litlar skálar 
með ediki inn í skúffur og skot en 
það sýgur lyktina í sig. 

-Það sama gildir um dagblöð. 
Með því að krumpa þau saman og 
geyma í lokuðum skúffum í nokkra 
daga hverfur lyktin oftast nær.

Reykingalyktin 
fjarlægð

Notuðum viðarhúsgögnum getur fylgt 
súr reykingalykt.

Öryggið í eldhúsinu skiptir miklu 
enda eiga óhöppin á heimilinu það 
oftar en ekki til að gerast þar. Hér 
eru nokkur atriði sem ber að hafa 
í huga:

1. Gætið þess að lýsingin sé í 
lagi. Sérstaklega á þeim stöðum þar 
sem venja er að skera niður hráefni 
og munda hættuleg eldhústæki.

2. Gætið þess að gólfin séu þurr 
enda hættulegt að renna til með 
beittan hníf í hendi. Notið ekki 
glansandi bón á gólfin.

3. Hafið slökkvitæki ávallt innan 
handar.

4. Gætið þess að rafnmagnsnem-
ar og innstungur séu fjarri vatni og 
blautum höndum.

5. Setjið barnalæsingu á ofna ef 
börn eru á heimilinu.

6. Sjáið til þess að kraninn sé 
þannig útbúinn að heita vatnið 
verði ekki skaðlega heitt.

7. Hugsið um hvernig raðað er í 
skápa. Ekki hafa þunga hluti sem 
eru mikið í notkun í efstu skápun-
um enda hætt við því að fá þá yfir 
sig þegar verið er að teygja sig eftir 
þeim í amstri dagsins. Sömuleiðis 
ætti ekki að geyma hluti sem eru í 
mikilli notkun neðarlega enda vont 
að þurfa stöðugt að beygja sig.

8. Gætið að hvössum hornum á 
eyjum og borðum þar sem mikill 
umgangur er. Látið rúnna þau eða 
setjið á þau plastvörn.

Ekki bjóða 
hættunni heim

Það þarf að umgangast beitta hnífa og 
heitt vatn með varúð.



Yfirburðir Fréttablaðsins algjörir!
Fréttablaðið er með 201% meiri lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í maí til júlí 2010.

Nýjasta könnun Capacent Gallup staðfestir 

hinn gríðarlega mun sem er á lestri 

Fréttablaðsins og Morgunblaðsins.

Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum 

góða árangri og bendum auglýsendum á að 

notfæra sér forskot okkar þegar þeir velja 

auglýsingamiðil.

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

74,9%

24,9%
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„Þetta er í fyrsta sinn sem verið 
er að sýna þetta vörumerki utan 
landsteinanna og sýningargestir 
voru almennt mjög hrifnir. Þannig 
að það er alveg óhætt að segja að 
þetta hafi gengið vel í alla staði,“ 
segir Teitur Þorkelsson, talsmað-
ur íslenska hönnunarfyrirtækis-
ins Studio Bility, sem hlaut góðar 
viðtökur á húsbúnaðarsýning-
unni Maison et Objet í París fyrir 
skemmstu.

Hönnuðir Bility sýndu þar ýmsar 
vörutegundir, svo sem kertastjaka, 
veggskraut og nýja línu af bóka-
merkjum sem er væntanleg í nóv-
ember. „Útsendarar frá bókabúð-
um voru eðlilega mjög áhugasamir 
um bókamerkin, sem eru sérstök 
fyrir þær sakir að líkjast skordýr-
um og bæði Frökkum og Japönum 
fannst veggskrautið stórkostlegt, 
fiðrildin sem breiða úr vængjun-
um fyrir tilstuðlan samspil ljóss og 
skugga,“ segir hann og getur þess 
að fyrirtækinu hafi 
borist fjöldi fyrir-
spurna erlendis 
frá síðan sýning-
unni lauk.

„Við erum að 
fá fullt af pönt-
unum að utan, 
bæði minni fyr-
ir tækjum sem 
vilja kannski 50 
eintök og upp í stór-
ar keðjur sem eru að 
óska eftir því að við 
gerum þeim verð-
tilboð fyrir allt að 
3.000 eintök,“ segir 
Teitur en bætir við 
að þótt útlitið sé 
gott sé ekkert fast í 
hendi.  

Þegar hefur verið fjall-
að um framlag Bility á sýn-

ingunni í Frakklandi í vefmiðlum 
á borð við Core77 og virt tímarit í 
hönnunarheiminum eins og Marie 
Claire Maison, franska útgáfan 
af Elle og Elite Interior hafa sýnt 
áhuga á því að fjalla um íslenska 
vörumerkið. „Þau hafa verið að 
óska eftir frekari upplýsingum um 
Bility ásamt myndefni; það verður 
bara spennandi að sjá hvort eitt-
hvað kemur út úr því,“ segir Teit-
ur og viðurkennir að hópurinn hafi 

ekki átt von á því 
að fá svona sterk 
viðbrögð ytra.

„Satt best að 
segja renndum 
við blint í sjó-
inn með þátttöku 
á sýningunni. 

Sumir höfðu nefni-
lega haft orð á 
því að vörur Stu-

dio Bility væru 
eitthvað sem 

aðeins 
Íslending-
ar fíla, en 

svo kom 
annað 

heldur betur á daginn,“ 
útskýrir hann glaður og segir 
viðbrögðin sannkallað gleði-

efni fyrir hönnuði Bility.
  roald@frettabladid.is

Skordýrin vöktu 
hrifningu í París
Hönnuðir á bakvið íslenska vörumerkið Bility tóku þátt í stórri hús-
búnaðarsýningu í París fyrir skemmstu. Íslenskt veggskraut og bóka-
merki í líki skordýra vöktu almenna hrifningu meðal sýningargesta.

Vörumerkið Bility vakti athygli í París á dögunum, en Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir, 
Alma Olsen og Rúna Thors standa meðal annarra að baki því. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Bíldshöfða 18  |  Sími 567 1466  |  Opið frá kl. 8–22
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no limits  
in details 
 Bility. Snigill, bókamerki. Hönnuður 

Rúna Thors.

Bility. Humla, ísskáps-
segull. Hönnuður 

Jenny Ekdahl.
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HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

3ja herb. í Hafnarfirði.
Örugg leiga, þvottavél, þurrkari, 
ísskápur, uppþvottavél, gardínur 
og öll ljós. Dýrahald ekki leyft.

www.heimahagar.is 
Upplýsingar í síma 772 7553

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

120fm íbúð á efri hæð í tvíbýli með 
bílskúr í Reykjanesbæ. Húsgögn geta 
fylgt. Laus strax. Leigist til trausta aðila 
og reyklausa. Einnig 90fm neðri hæð í 
tvíbýli. S. 698 3521 Pálmi.

120fm íbúð á 2 hæðum í Naustabryggju 
í Rvk til leigu með húsgögnum. Leigist 
til trausta og reyklausa aðila. Laus strax. 
S. 698 3521 Pálmi.

ÓDÝR DAGS-VIKU OG MÁNAÐARL. 
ALLT INNIFALIÐ INTERNET- 
SAMEIGINLEG SNYRTI-ÞVOTTA OG 
ELDUNARAÐSTAÐA. HÓTEL FLÓKI S. 
660-7799 BJARNI.

Herbergi í 101 til leigu. Aðgangur að 
eldhúsi og baðherbergi. Uppl. í síma 
773 3182.

Til leigu herbergi við Maríubakka. 
Snyrting og aðgangur að baði mögu-
legur. S. 893 3985 addiat@simnet.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.

Til leigu 3. herb. nýleg íbúð í lyftu blokk 
í Salahverfi í Kópavogi, bílskýli fylgir. 
Uppl. í s. 694 1751

 Húsnæði óskast

Húsn.á róleg stað í 101,107 óskast strax 
af kvk.Greiðslug. ca 70-80þ. s:6594019

Óska eftir íbúð á leigu, í hv. 101, 107 
& 170. Greiðslub. frá 80-130þ. S. 659 
6959 & 866 0180

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu hluti af atvinnuhúsnæði. 
Innkeyrsludyr, Wc, eldhús og skrifstofa. 
Verð 40 þús, pr mán. Uppl. í s. 898 
4202.

til leigu einbýlishús i vesturbæ kópa-
vogs 5herb 150fm2 upplýsingar hjá 
leiga1@visir.is

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

Bifhjólaklúbbur óskar eftir hússnæði 
miðsvæðis í Rvk frá 100-120 þús helst 
með góðri lofthæð. 8572349 Einar

 Geymsluhúsnæði

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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

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

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

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

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

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

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

Geymslupláss!
Upphitað á höfuðborgarsvæðinu. Pláss 
til 1. maí fyrir hjólhýsi, fellihýsi, tjald-
vagna eða annað. Verð 5.000kr. á m2. 
Uppl. í s. 862 4685 / 893 9777.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Spjalldömur 908 1616
Opið þegar þér hentar.

Ný upptaka hjá Rauða Torginu! 
Dimmrödduð, svolítið hás ung kona í 
gríðarlegu stuði hljóðritaði sjálfa sig í 
mikilli fantasíu þar sem þú(!) kemur 
við sögu Þú heyrir upptökuna hjá Kynl.
sögum Rauða Torgsins í s. 905-2002 
(símatorg) og 535-9930 (kreditkort), 
upptökunr. 8184.

46 ára kona sem á sitt eigið hús, leitar 
að sambandi við rafvirkja, smið, pípara, 
málara, o.sv.frv. Auglýsing hennar er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8249.

Kona komin yfir miðjan aldur hefur 
áhuga á að kynnast heiðarlegum 
manni, 65-70 ára. Auglýsing hennar 
er á Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-
2000 (símatorg) og 535-9920 (kredit-
kort), augl.nr. 8184.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Mosfellsbakarí - 
Mosfellsbæ.

Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 
til starfa í afgreiðslu í verslun 

okkar í Mosfellsbæ. 
Vinnutími er virka daga frá 

13:00-18:30 og aðra hverja helgi 
annann daginn.

Nánari upplýsingar veitir 
Áslaug í síma 5666145, 6602155 
eða á staðnum. Einnig er hægt 
að senda inn umsókn á netinu. 
Slóðin er www.mosfellsbakari.

is/umsókn.asp

Mosfellsbakarí - 
Reykjavík.

Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 
til starfa í afgreiðslu í verslun 
okkar á Háaleitisbraut 58-60. 
Vinnutími er virka daga frá 

13:00-18:30 og aðra hverja helgi 
annann daginn.

Áhugasamir geta sótt um á 
heimasíðunni okkar, slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

umsókn.asp

Melabúðin, Hagamel 39, óskar eftir 
röskum starfsmanni til heilsdags og/
eða hlutastarfs. Um er að ræða almenn 
afgreiðslustörf, afgreiðslu á kassa, 
vinnu við áfyllingu ofl. Ekki yngri en 18 
ára. Upplýsingar gefur verslunarstjóri í 
s:551-0224 sem og í versluninni. mela-
budin@thinverslun.is

Nú leitum við í Veisluturninum að 
traustum einstaklingum í ræstingar 
en um er að ræða 75% vaktavinnu. 
Umsóknir óskast sendar á thorey@
veisluturninn.is

!! AVON !!
Við hjá AVON óskum eftir sölufulltrúum 
um allt land við sölu á snyrtivörum. 
Nánari upplýsingar í síma 577-2150 
Avon@avon.is

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

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



70%
Á ELDHÚSTÆKJUM
ALLT AÐ 70% AFSLÁTTUR

Brandt háfur
Verð áður 189.900, nú 49.990 
– Afsláttur 70%

DeDietrich espressókaffivél
Verð áður 399.900, nú 179.990 
– Afsláttur 56%

DeDietrich uppþvottavél 
Verð áður 269.900, nú 119.990 
– Afsláttur 56%

DeDietrich eyjuháfur
Verð áður 315.900, nú 149.990 
– Afsláttur 53%

 hrærivélar
- lítið útlitsgallaðar 
Verð frá 67.990

 ofn
Verð áður 243.000, nú 149.990 
– Afsláttur 38%

 háfur
Verð áður 359.000, nú 149.990 
– Afsláttur 58%

Blomberg uppþvottavél
Verð áður 149.900, nú 99.990 
– Afsláttur 33%

Blomberg kæliskápur stál 
Verð áður 169.990, nú 119.990 
– Afsláttur 29%

Panasonic þvottavélar: 10% kynningarafsláttur
Severin kæliskápar: 15% afsláttur
Saeco kaffivélar: 2kg af Kimbo kaffi fylgir með
Pottar, pönnur, búsáhöld og gjafavörur með 20-30% afslætti

Nokkur 
verðdæmi:

Mjög 

takmarkað 

magn!

Rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum því eldhústæki með allt að 70% 
afslætti. Ofnar, viftur, háfar og helluborð í hæsta gæðaflokki frá merkjum 

á borð við DeDietrich, Brandt, Blomberg og –– –––––––––––  

OFNAR • ELDAVÉLAR • HELLUBORÐ • HÁFAR • KAFFIVÉLAR • ÖRBYLGJUOFNAR • KÆLISKÁPAR • UPPÞVOTTAVÉLAR • ÞURRKARAR ofl.

RÝMINGARSALA
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. vísupartur, 6. samanburðart., 8. 
að, 9. stormur, 11. svörð, 12. framrás, 
14. ránfugl, 16. sjó, 17. aðstoð, 18. 
sprækur, 20. fyrir hönd, 21. faðmur.

LÓÐRÉTT
1. land í S-ameríku, 3. tveir eins, 
4. gufuskip, 5. skordýr, 7. nýta, 10. 
knæpa, 13. fiskur, 15. innyfla, 16. 
gras, 19. ónefndur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. stef, 6. en, 8. til, 9. rok, 
11. mó, 12. útrás, 14. fálki, 16. sæ, 17. 
lið, 18. ern, 20. pr, 21. fang. 

LÓÐRÉTT: 1. perú, 3. tt, 4. eimskip, 
5. fló, 7. notfæra, 10. krá, 13. áll, 15. 
iðra, 16. sef, 19. nn. 

... og hér er 
reikningurinn 
frá fæðingar-
lækninum.

Ekki sitja bara og 
pota í matinn, Maggi, 

borðaðu!

Er ekki 
svangur.

Það er til nóg af fólki 
sem ekki fær neitt að 
borða. Hefurðu hugsað 
út í það?

Þannig að ef ég 
borða þetta allt 
þá verður allt í 

lagi?

Pondus... 
segðu 

eitthvað.

Brokkólí er 
bara ágætt! 
Það er nú 

bara þannig!

Gemsareikn-
ingurinn kom í 

dag, Palli.
Já?

Viltu giska 
hversu 

hár hann 
er?

Uuu, 
stærri en 

venjulega?

UM 50 ÞÚS-
UND KRÓNUM 

STÆRRI EN 
VENJULEGA! Ha?

Er yfir 
höfuð 

hægt að 
senda 
svona 
mörg 
SMS?

Veit ekki, ég 
skal spyrja 
Stanislaw.

Stóri sárs-
aukinn við 
barneignir

ÝTA HRINDA SKELLA

ÝTA! HRINDA! SKELLA! HRINDA! Þetta er 
ágætis tíma-
punktur til 

að fara með 
þau að sofa.

Grallaralegt
ævintýri
fyrir stelpur
og stráka  

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

GRÍMAN 2010
Barnasýning ársins

JVJ, DV

„Ein besta barna-sýning síðasta árs... skemmtileg tónlist, 
fallegt mál, smekkleg umgjörð og góður leikur.“
SG, Mbl.

„Gaman!!!! Listamennirnir slá
hvergi af kröfum sínum.“
EB, Fbl. 

í samstarfi við GRAL

Forsala
aðgöngumiða

hafin
Sýningadagar

Lau. 18/9  kl. 14  örfá sæti

Sun.  19/9  kl. 14  örfá sæti

Lau.  25/9  kl. 14  örfá sæti

Sun.  26/9  kl. 14  örfá sæti

Lau.  2/10  kl. 14

Sun.  3/10  kl. 14
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Allt sem þú þarft…

Mannkynið á í sífelldum metingi um 
hver eigi stærsta og flottasta bíl-

inn, fallegasta heimilið, mikilfenglegustu 
fjöll in, hreinustu orkuna og fallegustu kon-
urnar. Metingurinn fylgir okkur í daglegu 
lífi, við berum okkur saman við vinnufé-
lagana, fólkið á götunni og nágrannana. 

Það verður til þess að við högum lífi 
okkar oft á allt annan máta en við 
myndum kannski innst inni kjósa.

ÞAÐ ER þetta með fegurðina og 
okkur konurnar. Sumir segja að 
fegurðin komi að innan, aðrir 
telja að slíkt segi aðeins ljót-
ar konur. Hvað sem því líður 
þurfum við konurnar að leggja 

heilmikið á okkur til að stand-
ast kröfurnar sem gerðar eru 

í samfélaginu. Við þurfum 
að vera smekklega til fara, 

setja upp andlitið og ekki 
gleyma að brosa perlu-

hvítum tönnum. 

SJÁLF er ég yfirleitt 
óttalega tætingsleg. 
Líður best í heima-
buxum með ógreitt 

hár. Þannig nennti ég 
varla í myndatöku fyrir 

þennan pistil því það þýddi 
að ég þyrfti að hafa mig til. 

ÞVÍ ER ekki að furða að mér þyki fjalla- og 
hestaferðir sérstaklega heillandi. Þar get 
ég verið eins og mér sýnist og allir í kring-
um mig eru ámóta druslulegir. Spóka sig 
jafnvel í föðurlandinu í fjallaskálum án 
þess að neitt þyki að því. 

ÞVÍ ÞÓTTI mér leitt að heyra eina vinkonu 
mína segja um daginn að hún treysti sér 
ekki í sveitaferð því henni þætti hún alltaf 
svo ljót í slíkum ferðum. Er þá ekki fokið 
í flest skjól ef maður má ekki einu sinni 
vera haldinn ljótunni í náttúrunni?

SAMT sem áður er ég vel meðvituð um að 
verða að fylgja hinum samfélagslegu regl-
um. Ég fer ekki í heimabuxum í vinnuna, 
ég reyni að setja upp andlitið áður en ég 
fer í Kringluna og fer hjá mér ef ég fer í 
joggingbuxunum út í matvörubúð og hitti 
gamla kunningjakonu, sérstaklega ef við-
komandi er sjálf mjög vel til höfð. 

ÉG RIFJAÐI upp skemmtilegan brandara 
á dögunum. „Góði guð, gerðu mig granna. 
Ef ekki, gerðu þá vinkonur mínar feitar.“ 
Kannski er það draumur minn að allar 
konur verði haldnar ljótunni dag hvern 
svo ég geti verið eins og mér líður best. Þá 
gætum við líka hætt að metast og farið að 
sinna því sem máli skiptir eins og vinskap, 
fjölskyldu og hver veit, jafnvel uppbygg-
ingu atvinnulífsins.

Bara ef ljótan væri algild
BAKÞANKAR

Sólveigar 
Gísladóttur
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Nú er ræktin málið
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 á www.ms.is.

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

Vertu með og taktu á því í ræktinni!

www.ms.is

Mjólk er góð

Leggðu rækt við 

líkama og sál

Á nýju 

mjólkurfernunum 

finnur þú heilræði 

frá Lýðheilsustöð.
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NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 564 0000

L
L
16
16
12
L
L
L
12
16

SÍMI 462 3500

L
16
12
L

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

SÍMI 530 1919

L
16
12
L
L
16

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

SUMARLANDIÐ kl.  3.30 - 6 - 8 - 10
SUMARLANDIÐ LÚXUS kl.  4 - 6 
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D kl.  5.50 - 8 - 10.10
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D LÚX kl.  10.40
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.  3.40
SCOTT PILGRIM VS THE WORLD kl.  10.10
SALT kl.  10.15

.com/smarabio

NÝTT
Baltasar Kormákur kynnir nýja íslenska 

gamanmynd eftir Grím Hákonarson. 

Er í lagi að selja 
álfastein úr landi?

BESTA SKEMMTUNIN

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI
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L
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12

12
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„Hinn síungi Polanski sýnir á sér óvænta hlið
í hörkugóðri spennumynd, stútfullri af pólitískum launráðum

og bullandi ofsóknaræði.“
Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið

"Leikstjórn Polanskis grípur áhorfandann ásamt
athyglisverðum söguþræði.

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

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

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

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

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

og bullandi ofsóknaræði.“
Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið

"Leikstjórn Polanskis grípur áhorfandann ásamt
athyglisverðum söguþræði.

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

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

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

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

���

EMPIRE

���

EIN BESTA RÓMANTÍSKA GRÍNMYND ÁRSINS!

PRESSAN

����
MOGGINN

GOING THE DISTANCE kl. 5:50 - 8 - 10:20
GOING THE DISTANCE kl. 8 - 10:20
ALGJÖR SVEPPI-3D kl. 6 - 8 
ALGJÖR SVEPPI kl. 6 
REMEMBER ME kl. 8 - 10:20
AULINN ÉG-3D M/ ísl. Tali kl. 6 
THE GHOST WRITER kl. 8 - 10:30
THE GHOST WRITER kl. 5:30
STEP UP 3-3D kl. 10:10
HUNDAR OG KETTIR 2-3D M/ ísl. Tali kl. 6
LETTERS TO JULIET kl. 8
INCEPTION kl. 10:20

GOING THE DISTANCE kl. 5:50 - 8 - 10:20
ALGJÖR SVEPPI-3D kl. 6
THE GHOST WRITER kl. 10:10
STEP UP 3-3D kl. 8
INCEPTION kl. 8
SHREK SÆLL ALLA DAGA M/ ísl. Tali kl. 6

GOING THE DISTANCE kl. 8 - 10:20
THE OTHER GUYS kl. 8
THE EXPENDABLES kl. 10:20

ALGJÖR SVEPPI-3D kl. 6 
GOING THE DISTANCE kl.  8 - 10:10
STEP UP 3 kl. 6 
REMEMBER ME kl. 8
GHOST WRIGHTER kl. 10:10

HALTU UPP Á AFMÆLIÐ Í BÍÓ 

SENDIÐ FYRIRSPURNIR Á 

HOPAR@SAMBIO.IS

- bara lúxus
Sími: 553 2075

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

H.H. -MBL

Áheyrnarprufur fyrir nýj-
asta myndband Haffa Haff 
voru haldnar á Austur á 
dögunum. Óskað var eftir 
myndarlegum körlum í 
prufurnar og þeir létu sig 
ekki vanta.

„Það var hellingur af æðislegum 
strákum sem mættu,“ segir Haffi 
Haff, sem var ánægður með þátt-
tökuna í áheyrnarprufum fyrir 
myndband sitt. Hátt í tuttugu 
strákar, í góðu formi og óhræddir 
við myndavélar, mættu á staðinn 
og sýndu sig fyrir Haffa og dóm-
nefnd hans. Hún var skipuð ein-
valaliði, eða rapparanum Emm-
sjé Gauta, hönnuðinum Sir Hákoni 
Hildibrand, Völu Grand, Atla Frey, 
Díönu Omel og að sjálfsögðu Haffa 
sjálfum. „Þetta var frábær hópur og 
þegar ég leit yfir hann minnti hann 
mig dálítið á America’s Next Top 
Model-þáttinn,“ segir Haffi. Eftir 
prufurnar var síðan haldið partí 
þar sem fólk fékk tækifæri til að 
kynnast betur. 

Myndband Haffa, við lagið Dirty 
Side, verður tekið upp um næstu 
helgi í Reykjavík og fer það í loft-
ið um tveimur vikum síðar. „Ég 
hlakka mikið til. Ég vil að þetta 
verði kúl, ferskt og öðruvísi mynd-
band. Mig langar að segja sögu og 
setja hlutina upp á ákveðinn hátt 
fyrir fólk. Mig langar að setja mark 
mitt á þetta myndband.“  -fb 

Æðislegar áheyrnarprufur

DÓMNEFNDIN Emmsjé Gauti, Sir Hákon Hildibrand, Vala Grand, Haffi Haffi, Atli Freyr 
og Díana Omel voru í dómnefndinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ÞRÍR HRESSIR Sindri, Guðmundur og 
Sveinn voru hressir í áheyrnarprufunum.

ÞRJÚ Á AUSTUR Davíð, Svava Magdalena 
og Frikki voru á staðnum.

SIGRÚN OG ÁRNI Sigrún Eyfjörð og Árni 
Gestur voru á meðal gesta.

GAMAN Elín, Baldvin, fyrrum kærasti 
Völu Grand, og Guðrún skemmtu sér á 
Austur.

PLÖTUSNÚÐUR Haldið var partí eftir 
áheyrnarprufurnar þar sem góð tónlist 
hljómaði.

Rokksveitin Who Knew er á leiðinni í tónleika-
ferð um Þýskaland og Sviss til að fylgja eftir sinni 
fyrstu plötu, Bits and Pieces of a Major Spectacle, 
sem kom út í vor.

Ferðin hefst í dag og fimm dögum síðar spilar 
sveitin á undan Wolf Parade á tónleikum í Berl-
ín. Söngvarinn Ármann Ingvi Ármannsson hlakk-
ar mikið til, enda hefur kanadíska sveitin lengi 
verið í miklum metum hjá honum. 
„Þetta er ákveðinn draumur en mér 
finnst aðallega skemmtilegt að sjá 
þá spila. Það er skrítið að við 
skulum vera settir saman með 
bandi sem er alltaf verið að líkja 
okkur við en þetta er allt voða 
skemmtilegt,“ segir Ármann.

Who Knew var á þriggja 
mánaða tónleikaferðalagi um 
Evrópu í sumar þar sem hún 
spilaði mestmegnis í Þýska-
landi, enda er sveitin með 

útgáfusamning við þarlent fyrirtæki. „Þetta var 
fyrsti stóri túrinn okkar og ég myndi segja að hann 
hafi gengið mjög vel. Það er núna verið að bjóða 
okkur meira og meira.“ Til að mynda hefur banda-
rískt útgáfufyrirtæki sýnt Who Knew áhuga og 
hugsanlega mun eitthvað koma út úr því á næstunni. 

Ýmislegt skemmtilegt gerðist í tónleikaferðinni 
þar sem þeir spiluðu fyrir allt að 2.500 

manns. Sveitin var aðalnúmerið á tón-
listarhátíð á Ítalíu þar sem viðtök-
urnar voru ótrúlegar. „Fólk brjál-

aðist og braust í gegnum girðingar 
og upp á svið,“ útskýrir Ármann. 

Einnig birtist grein í tímaritinu 
Rolling Stone þar sem farið var 
fögrum orðum um hljómsveit-
ina.   -fb

Draumur að spila með Parade

WHO KNEW Rokksveitin efnilega er á 
leiðinni í tónleikaferð um Þýskaland og 
Sviss.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Plötusnúðakeppni verður haldin á 
Nasa laugardaginn 25. september. 
Þar verður keppt í tveimur aldurs-
hópum, fyrir 12 til 20 ára og 20 til 
40 ára.

„Okkur finnst senan hérna á 
Íslandi vera svo lokuð. Við viljum fá 
að sjá hvað krakkarnir eru að gera 
í kjallaranum heima hjá sér,“ segir 
Andrés Bertelsen, sem skipulegg-
ur keppnina ásamt Pétri Kristófer 
Oddssyni. 

Dómnefndin verður ekki af 
verri endanum. Hún verður skip-
uð reynslu boltunum Dj Margeiri, 
Jóni Atla, Casanova, Adda Exos og 
Dj Sóleyju. Hver keppandi hefur tíu 

mínútur til að sýna listir sínar og 
vinningshafar fá síðan að láta ljós 
sitt skína að keppni lokinni. Gefin 
verða verðlaun fyrir þrjú efstu 
sætin í hvorum flokki. Sérsmíðaðir 
hringir verða í verðlaun, inneign á 
húðflúrstofu, plötusnúðagræjur og 
fleira. Kynnir verður Erpur Eyvind-
arson.

Andrés og Pétur vilja með keppn-
inni breyta viðhorfi fólks gagnvart 
raf- og hip hop-tónlist sem þeim 
finnst hafa verið full neikvætt. „Álit 

fólks á þessari tónlist hefur verið 
tengt svolítið eiturlyfjum og öðru. Á 
sínum tíma var rokkið tónlist djöf-
ulsins og hip hoppið tengt glæpa-
menningu en það hefur breyst. Við 
stefnum á að gera þetta á hverju 
ári og vonum að þetta verði enn þá 
stærra,“ segir Andrés.

Keppnin fyrir yngri keppendurna 
hefst klukkan 14 og sú síðari 21. 
Ágóði af 12-20 ára keppninni renn-
ur óskiptur til Vímulausrar æsku. 
Meðal annarra flytjenda sem troða 
upp verður breski plötusnúðurinn 
King Unique, Captain Fufanu, Ori-
ginal Melody og Dj Leibbi. Skráning 
fer fram á Djkeppni.is.  - fb

Stór plötusnúðakeppni haldin

SKIPULEGGJENDUR Andrés Bertelsen 
og Pétur Kristófer Oddsson skipuleggja 
plötusnúðakeppni á Nasa 25. septemb-
er. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ný bók Tims Gunn, sem gerði 
garðinn frægan í sjónvarpsþátt-
unum Project Runway, hefur reitt 
Önnu Wintour, ritstjóra banda-
ríska Vogue, til reiði. Í bókinni 
segir Gunn frá því þegar hann sá 
lífverði Wintour bera hana niður 
tröppur eftir eina tískusýninguna. 
Samkvæmt Gunn varð Wintour 
ævareið vegna ummæla hans en 
hann segist þó ekki kvíða því að 
hitta hana aftur á næstunni. „Ég 
var ekki að gagrýna hana, það var 
fjöldi fólks sem sá lífverðina bera 
hana niður tröppurnar. Það er 

ólíklegt að ég muni rek-
ast á hana á næstunni 
og enn ólíklegra að ég 
gæti séð hana fyrir 
lífvarðastóðinu sem 
umkringir hana,“ 

sagði Gunn. 

Móðgaði 
ritstjórann

EKKI HRÆDD-
UR Tim Gunn 
gaf nýverið út 
bók þar sem 
hann segir frá 
lífinu innan 
tískubransans.

Leikarinn Sascha Baron Cohen 
hefur tekið að sér að leika söngv-
arann Freddie Mercury í nýrri 
mynd sem fer í tökur eftir ára-
mót. Freddie Mercury, sem var 
söngvari hljómsveitarinnar 
Queen, lifði dramatísku lífi en 
hann dó úr eyðni árið 1991. Cohen 
er hvað þekktastur fyrir að leika 
karakterana Borat og Bruno og 
eru framleiðendur myndarinnar 
fullvissir um að hann fari á kost-
um sem söngvarinn heimsfrægi. 

Leikur Fredd-
ie Mercury

MERCURY Sacha Baron Cohen ætlar 
að bregða sér í hlutverk söngvara hljóm-
sveitarinnar Queen. 

Leikarinn Liam Neeson er kominn 
með nýja kærustu, átján mánuð-
um eftir að eiginkona hans, Nata-
sha Richardson, lést í skíðaslysi. 
Kærastan heitir Freya St. John-
ston, starfar sem upplýsingafull-
trúi og er tveggja barna móðir. 
Nýlega sást til þeirra haldast í 
hendur í London en sambandið er 
á byrjunarreit. Neeson á tvo syni, 
12 og 14 ára, og hefur einbeitt sér 
að uppeldi þeirra síðan Richard-
son lést. Fyrir nokkru sagði hann 
feðgana taka einn dag í einu eftir 
fráfall hennar. „Okkur 
gengur vel. Við erum 
enn að fá ótrúleg 
samúðarbréf frá 
fólki. Þau hafa snert 
okkur djúpt.“

Kominn með 
nýja kærustu

 Ég er búinn að smyrja nesti fyrir 

alla önnina hjá dóttur minni. 

Setti það í númeraða poka.

 www.ms.is/gottimatinn

�

2010
s m m f f lþ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

– fyrir alla sem elda –

gott í matinn alla daga
– Þú finnur fjölda girnilegra uppskrifta á www.gottimatinn.is

LIAM NEESON Nee-
son er byrjaður 
að hitta aðra 
konu, átján 
mánuðum 
eftir fráfall eig-
inkonunnar.
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sport@frettabladid.is

Fylkisvöllur, áhorf.: 1.187

Fylkir Haukar

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  12–9 (8–4)
Varin skot Fjalar 4 – Daði 5
Horn 4–4
Aukaspyrnur fengnar 7–11
Rangstöður 5–2

HAUKAR 4–3–3  
Daði Lárusson  7
Grétar Grétarsson 4
Daníel Einarsson 4
Jamie McCunnie 4
Kristján Björnsson 5
Guðjón Lýðsson 4
Arnar Gunnlaugsson 6
Hilmar G. Eiðsson 5
Úlfar Hrafn Pálsson 4
(58. Magnús Björgv.  5
Hilmar Rafn Emilsson 5
(80. Garðar Geirsson -)
Ásgeir Ingólfsson 4
(58. Hilmar Arnarss.  4

*Maður leiksins

FYLKIR 4–3–2–1  
Fjalar Þorgeisson 7
Ásgeir Arnþórsson 6
Þórir Hannesson 7
Davíð Ásbjörnsson    5
(18. Kristján Valdim. 6)
Kjartan Á. Breiðdal    7
Ingimundur Óskarss. 6
Valur Fannar Gíslason 7
Ásgeir B. Ásgeirsson 6
*Andrés Jóhannes. 8
(66. Ólafur Stígsson  6)
Tómas Þorsteinsson 6
Albert B. Ingason 5
(40. Andri Herma.  6)

1-0 Andrés Már Jóhannesson (7.)
2-0 Ingimundur N. Óskarsson (30.)
3-0 Andrés Már Jóhannesson (40.)

3-0
Einar Örn Daníelsson (7)

BREIÐABLIK 3-0 SELFOSS

1-0 Guðmundur Kristjánsson (59.)
2-0 Elfar Freyr Helgason (73.) 
3-0 Alfreð Finnbogason (88.)
Kópavogsvöllur, áhorf.: 2.202
Dómari: Erlendur Eiríksson (7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  13–3 (5–1)
Varin skot Ingvar 0 – Jóhann 2
Horn 6–1
Aukaspyrnur fengnar 14–8
Rangstöður 2–3

Breiðablik  4–3–3  Ingvar Þór Kale 6 - Kristinn 
Jónsson 6, Kári Ársælsson 6, Elfar Freyr Helgason 
7, Arnór Sveinn Aðalsteinsson 5 (46., Andri Rafn 
Yeoman 6) - Jökull Elísabetarson 6, *Guðmundur 
Kristjánsson 7, Finnur Orri Margeirsson 7 - Hauk-
ur Baldvinsson 6 (84., Tómas Óli Garðarsson -), 
Kristinn Steindórsson 6 (90., Rannver Sigurjónsson 
-), Alfreð Finnbogason 7.

Selfoss  4–5–1  Jóhann Ólafur Sigurðsson 5 - Andri 
Freyr Björnsson 4, Jón Guðbrandsson - (16., Agnar 
Magnússon 7), Stefán Guðlaugsson 7, Ingþór 
Guðmundsson 6 (80., Jean YaoYao -) - Ingólfur Þór-
arinsson 3, Martin Dohlsten 2, Arilíus Marteinsson 
4, Jón Daði Böðvarsson 4, Sævar Þór Gíslason 3, 
Viktor Unnar Illugason 4 (46., Viðar Kjartansson 5)

ALFREÐ FINNBOGASON  lék væntanlega sinn síðasta leik fyrir Blika í gær. 
Hann er í leikbanni í lokaumferðinni eins og fyrirliði liðsins, Kári Ársælsson. ÍBV 
verður líka án Tryggva Guðmundssonar í lokaumferðinni.

Ármúli 36 • 108 Reykjavík
s. 588 1560 • joiutherji.is

Kr. 19.990.- 

Adidas
Pro Model kvenna 

Kr. 19.990.- 

Adidas 
CC7 herra 

Kr. 29.990.- 

Adidas 
Court Dynamic barna

Kr. 11.990.- 

Adidas 
Court Dynamic barna

 
Kr. 11.990.- 

Adidas
CC5 womans

 
Kr. 26.990.- 

Adidas 
CC3 womans

 Kr. 17.990.- 

Adidas 
Court Rock herra

 
Kr. 12.990.- 

Adidas 
Court Rock kvenna

 
Kr. 12.990.- 

Adidas 
Pro Model herra

Adidas 
Pro Model herra

Kr. 19.990.- 

Adidas 
Floater Glide barna

Kr. 12.990.- 

Pepsi-deild karla:
Valur-Fram   1-3
Guðmundur Steinn Hafsteinsson - Joe Tillen, 
Almarr Ormarsson, Daði Guðmundsson.
Grindavík-KR    3-3
Gilles Ondo 2 (1 víti), Orri Freyr Hjaltalín - Baldur 
Sigurðsson 3.
STAÐAN:
Breiðablik 21 13 4 4 47-23 43
ÍBV 21 13 3 5 35-23 42
FH 21 12 5 4 45-31 41
KR 21 10 5 6 42-31 35
Fram 21 9 5 7 42-29 32
Valur 21 7 7 7 33-39 28
Keflavík 21 7 6 8 26-31 27
Stjarnan 21 6 6 9 39-42 24
Fylkir 21 7 3 11 36-39 24
Grindavík  21 5 6 10 26-34 21
Haukar 21 3 8 10 27-44 17
Selfoss 21 4 2 15 27-49 14

FÓTBOLTI Blikastrákarnir sýndu 
það gegn Selfossi í gær að þar eru 
drengir orðnir að mönnum. Blika-
liðið sýndi yfirvegun og fór ekki 
á taugum í erfiðum leik sem þeir 
unnu 3-0.

Selfossliðið múraði hreinlega 
fyrir framan teiginn hjá sér og 
það var engu líkara en leikmönn-
um liðsins væri bannað að fara 
fram yfir miðju. Þess utan leið Sel-
fyssingum illa með boltann og það 
heyrði til undantekninga ef liðið 
náði þrem sendingum sín í milli. 
Frammistaða liðsins fram á við 
var hörmuleg í einu orði sagt.

Varnarleikurinn var þó fínn 
lengstum og Breiðablik náði aðeins 
einu skoti á markið í fyrri hálfleik. 
Það reyndi á taugar Blikanna í síð-
ari hálfleik og þeir sýndu gríðar-
lega yfirvegun í sínum leik. Það 
var ekkert óðagot á leikmönnum 
liðsins og þeir héldu áfram að spila 
sinn leik. Það skilaði sér síðan í 
marki eftir klukkutíma leik.

Eftir að fyrsta markið kom var 
aldrei spurning hvernig leikurinn 
færi. Selfoss ógnaði ekki af neinu 
viti og Blikarnir bættu við tveimur 
mörkum áður en yfir lauk og unnu 
verðskuldaðan sigur.

„Það eru engir leikir auðveldir 
og Selfoss var bananahýði. Þeir 
voru vel skipulagðir og gerðu 
okkur erfitt fyrir í fyrri hálfleik. 
Við vorum líka sjálfum okkur 
verstir því við vorum að klikka 
á úrslitasendingum eftir að hafa 
komið okkur í ágætar stöður. Í 
hálfleik töluðum við um að vera 
áfram þolinmóðir og reyna að 
keyra upp hraðann. Það gekk ágæt-

lega,“ sagði brosmildur þjálfari 
Breiðabliks, Ólafur Kristjánsson.

„Auðvitað var ég ekkert allt-
af rólegur á bekknum en ég hafði 
samt alltaf trú á því að þetta myndi 
detta fyrir okkur. Við eigum líka 
vopn á bekknum eins og Andra 
Yeoman sem hefur komið inn með 
mikinn hraða. Tómas Óli kom einn-
ig sterkur inn og lagði upp þriðja 
markið með glans.“

Blikaliðið er aðeins einum leik 
frá því að verða Íslandsmeistari 
í fyrsta skipti í meistaraflokki 
karla. Ólafur er bjartsýnn á að 
hans menn muni klára dæmið um 
næstu helgi í Garðabænum.

„Það er góð tilfinning að eiga 
eitt skref eftir og að örlögin séu í 
okkar höndum. Við verðum að nýta 
vikuna vel og auðvitað á spennu-
stigið eftir að magnast eftir því 
sem líður á vikuna. Það er samt 
búin að vera spenna í síðustu þrem-
ur leikjum og við hljótum að vera 
farnir að sjóast. Ég hef fulla trú á 
því að við verðum Íslandsmeistar-
ar um næstu helgi.“

Blikarnir hafa staðist nánast 
öll próf hingað til í deildinni og 
virðast vaxa með hverjum leik. 
Lokaprófið er þó eftir og þar mun 
reyna verulega á andlegan styrk 
leikmanna. Miðað við það sem 
Blikarnir hafa sýnt hingað til er 
nákvæmlega ekkert sem bendir 
til annars en að liðið klári dæmið 
um næstu helgi.

Selfoss hefur lokið keppni í deild 
þeirra bestu eftir skamma við-
veru. Félagið mætti til leiks með 
ungmennafélagsandann að vopni. 
Það átti að leyfa heimamönnum að 
spila í efstu deild og því styrktu 
Selfyssingar sig sama og ekkert 
fyrir mótið.

„Reynsluleysið lét til sín taka 
eftir því sem leið á mótið og við 
vorum einfaldlega ekki nógu 
góðir. Það er auðvelt að segja eftir 
að við erum fallnir að það voru 
mistök að styrkja ekki liðið meira 
fyrir mótið. Ég held samt að þess-
ir strákar eigi eftir að koma sterk-
ari til baka fyrir vikið,“ sagði Guð-
mundur Benediktsson, þjálfari 
Selfoss, en hann vildi lítið tjá sig 
um framtíðaráform.

Uppsagnarákvæði af beggja 
hálfu er í samningi hans og málin 
verða skoðuð eftir tímabilið.

 henry@frettabladid.is

Aðeins einu skrefi frá titlinum
Breiðablik heldur áfram að standast öll próf með glans. Liðið sýndi mikla þolinmæði og þroska er það 
lagði varnarsinnað lið Selfoss og sendi Selfoss niður í 1. deild um leið. Blikar hafa alla ása á hendi fyrir 
lokaumferðina. Vinni liðið Stjörnuna í lokaumferðinni verður Breiðablik Íslandsmeistari.

GLEÐIN VIÐ VÖLD Blikastrákarnir stigu stríðsdans eftir leikinn gegn Selfossi í gær.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Fylkismenn sendu Hauka aftur niður í 
fyrstu deildina er þeir skelltu þeim sannfærandi, 
3-0, í Árbænum í gær. Andrés Már Jóhannes-
son var allt í öllu í liði heimamanna en hann 
skoraði tvö mörk og Ingimundur Níels Ósk-
arsson eitt.

 Leikurinn byrjaði fjörlega og kom fyrsta 
mark eftir aðeins sjö mínútur. Þá fékk Andr-
és Már boltann rétt fyrir utan vítateig og 
hamraði knöttinn snyrtilega í fjærhorn-
ið. Ingimundur Níels bætti við öðru mark-
inu eftir hálftíma með skoti frá vítateigsl-
ínunni og staða Fylkismanna ansi góð gegn 
andlausu liði Hauka.

Andrés Már var svo aftur á ferðinni tíu 
mínútum síðar og skoraði úr stuttu færi 
eftir mikil læti í teig gestanna. Haukarn-
ir komu með örlítið lífsmark inn í síðari 
hálfleikinn og virtist sem þeir ætluðu sér 
að taka þátt í leiknum en svo varð ekki. 
Heimamenn sköpuðu sér fullt af færum 
í leiknum og áttu að skora fleiri mörk en 
Daði Lárusson var einn af fáum Hauka-
mönnum sem mætti til leiks gegn Fylki 
og varði oft á tíðum frábærlega. Engin 
mörk voru skoruð í seinni hálfleik og 
þegar Einar Örn Daníelsson, góður 

dómari leiksins, flautaði var ljóst að Haukar 
voru að kveðja Pepsi-deildina þar sem 
Grindvíkingar náðu jafntefli gegn KR. 
„Við getum andað aðeins léttar þar sem 

okkur brá í síðustu umferð þegar við frétt-
um að Haukar hefðu stolið sigrinum. Við 
ákváðum að halda áfram að gera það sem 

við höfum verið að gera í síðustu leikjum og 
það skilaði sigri hér í dag,“ sagði Valur Fan-

nar Gíslason, leikmaður Fylkis, en honum var létt 
í leikslok þegar ljóst var að Fylkir ætti öruggt sæti 
í Pepsi-deildinni að ári.

„Það er alltaf leiðinlegt þegar lið falla en það eru 
ekki síðustu leikirnir sem skipta máli heldur allt 
sumarið. En úr því sem komið var hjá okkur þá er 
ég bara sáttur að klára þetta með sæmd og gera 
þetta almennilega. En ég er engan veginn sáttur 
við tímabilið og menn vildu miklu meira. Ég verð 
klárlega með á næsta ári og tek eitt til tvö tíma-
bil í viðbót,“ sagði Valur Fannar.    

 - rog

Haukar brugðust á ögurstundu er liðið mætti Fylki í sex stiga leik í Árbænum:

Fylkir sendi Hauka niður í 1. deild

Á LEIÐ NIÐUR Daði Lárusson og félagar í 
Haukum fara beint niður aftur.
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NÝTT! MARGFALDUR ÁVINNINGUR 
ÞEGAR ÞÚ SPILAR GOLF 
HÉR HEIMA OG ERLENDIS
Korthafar Premium Icelandair American Express
greiða ekkert árgjald í Icelandair Golfers.

SLÁÐU HOLU Í HÖGGI!
Þú getur sótt um Premium Icelandair American 
Express á icelandairgolfers.is 

Kaplakriki, áhorf.: 1.858

FH Keflavík

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  16–4 (11–3)
Varin skot Gunnleifur 0 – Lasse 6
Horn 5–1
Aukaspyrnur fengnar 10–15
Rangstöður 6–2

KEFLAV. 4–5–1  
Lasse Jörgensen 5
Guðjón Antoníusson 4
Haraldur Guðm. 5
Bjarni Aðalsteins. 6
Alen Sutej 3
Brynjar Guðmunds. 5
Hólmar Rúnarsson 6
Andri Birgisson 4
(68., Jóhann Guðm.  4)
Guðm. Steinarsson 4
(78., Magnús Matth.  -)
Hörður Sveinsson 4
Haukur Ingi Guðnas. 8

*Maður leiksins

FH 4–3–3  
Gunnleifur Gunnleifs. 5
Pétur Viðarsson 5
Freyr Bjarnason 5
Tommy Nielsen 3
Hjörtur Valgarðsson 4
Hákon Hallfreðsson 6
*Björn Sverrisson 8
Ólafur Snorrason 6
Matthías Vihjálmsson 8
Atli Guðnason 7
Atli V. Björnsson 8
(75., Gunnar Krist.  -)

1-0 Atli Viðar Björnsson (5.)
1-1 Haukur Ingi Guðnason (10.)
1-2 Bjarni H. Aðalsteinsson (17.)
2-2 Björn Daníel Sverrisson (25.)
3-2 Atli Viðar Björnsson (44.)
3-3 Brynjar Guðmundsson (51.)
4-3 Björn Daníel Sverrisson (63.)
5-3 Matthías Vilhjálmsson, víti (74.)

5-3
Gunnar Jarl Jónsson (6)

Hásteinsvöllur, áhorf.: 1.053

ÍBV Stjarnan

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  12–6 (8–2)
Varin skot Albert 1 – Bjarni 6
Horn 6–1
Aukaspyrnur fengnar 9–5
Rangstöður 5–1

STJARN. 4–5–1  
Bjarni Halldórsson 6
Bjarki Eysteinsson 6
Tryggvi Bjarnason 6
Daníel Laxdal 7
Hilmar Hilmarsson 5
Atli Jóhannsson 6
Björn Pálsson 6
Halldór O. Björnsson 6
Þorvaldur Árnason 5
(75., Arnar Björgv.  -)
Jóhann Laxdal 7
Ólafur Finsen 6

*Maður leiksins

ÍBV 4–4–2  
Albert Sævarsson 6
Matt Garner 6
Eiður Sigurbjörns. 6
Rasmus Christiansen 7
Arnór Ólafsson 6
Þórarinn Valdimars. 6
Finnur Ólafsson 7
Tony Mawejje 6
Tryggvi Guðmunds. 6
(90., Anton Bjarna.  -)
*Denis Sytnik  7
(83., Danien Warlem -)
Eyþór Birgisson 6
(69., Yngvi Borgþ.  5)

1-0 Denis Sytnik (16.)
2-0 Þórarinn Ingi Valdimarsson (24.)
2-1 Jóhann Laxdal (45.)

2-1
Magnús Þórisson (6)

FÓTBOLTI Það voru Eyjamenn sem byrjuðu leik-
inn af miklum krafti og settu mikla pressu á 
Stjörnuna. Það skilaði sér í tveimur mörkum á 
átta mínútna kafla. Það var Denis Sytnik sem 
kom Eyjamönnum yfir með marki á 16. mínútu, 
Matt Garner átti þá fyrirgjöf á Denis sem skall-
aði boltann upp í hægra hornið framhjá Bjarna 
Þórði í marki Stjörnunnar.

Arnór Eyvar átti svo glæsilega sendingu 
inn fyrir vörn Garðbæinganna, Eyþór Helgi 
náði boltanum og lagði hann á Þórarin Inga 
sem gerði vel með að leggja boltann í netið og 
koma ÍBV þar með í 2-0 eftir aðeins 24. mín-
útna leik.

Stjörnumenn náðu svo að klóra í bakkann 
með marki rétt fyrir hálfleik, þar var að verki 

Jóhann Laxdal sem klóraði sig í gegnum 
vörn Eyjamanna áður en hann kom boltan-
um framhjá Albert Sævarssyni, mark-
manni ÍBV, einstaklingsframtak af 
bestu gerð.

Fátt marktækt gerðist svo í síð-
ari hálfleik þar sem Eyjamenn 
ætluðu sér að halda í fenginn 
hlut og lágu aftarlega á vellinum 
síðustu 20 mínúturnar af leiknum og 
gáfu fá færi á sér.

Eyjamenn eru því enn þá einu stigi 
á eftir Blikum sem eru í efsta sæti 
með 43 stig. Það eru því Breiðablik, 
ÍBV og FH sem eiga von um að verða 
Íslandsmeistarar.

„Síðasti leikurinn verður hörku leikur 
og Keflvíkingarnir bara með feikigott 

lið. Við getum ekki verið að stressa 
okkur of mikið, verðum bara að 

hugsa um þennan leik og það er í 
raun ekki hann sem skiptir það 
miklu máli, Blikarnir ráða því í 

raun hver verður Íslandsmeistari 
en við verðum bara að einbeita okkur 
að því að klára Keflvíkingana,“ sagði 
Heimir Hallgrímsson, þjálfari ÍBV, að 
leik loknum.

 - vsh

Eyjamenn héldu lífi í titilvonum sínum með því að leggja Stjörnuna af velli, 2-1, í hörkuleik í Eyjum:

Blikarnir ráða því hver verður Íslandsmeistari

STERKUR Þórarinn Ingi Valdimarsson 
skoraði í gær.

FÓTBOLTI Búlgarinn Dimitar Ber-
batov átti stórbrotinn leik og 
skoraði þrennu í 3-2 sigri Man. 
Utd á Liverpool í gær.

Yfirburðir United fyrsta 
klukkutímann voru miklir. Liðið 
komst þá í 2-0 en Steven Gerr-
ard jafnaði leikinn með tveim-
ur mörkum. Sex mínútum fyrir 
leikslok skoraði Berbatov sitt 
þriðja mark og tryggði United um 
leið sigur.

„Þetta var líklega minn besti 
leikur í búningi United. Eðlilega 
er ég hamingjusamur og ég fer 
heim með bros á vör,“ sagði kátur 
Berbatov eftir leikinn.

„Ég er samt ekkert sérstakur 
þó ég hafi skorað þrennu. Ég er 
bara maður sem er að fara heim 
að leika við börnin sín.“   - hbg

Man. Utd komið í gang:

Berbatov sá um 
Liverpool

SJÓÐHEITUR Berbatov fór á kostum í 
gær. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Einn skemmtilegasti 
leikur sumarsins var á dagskrá á 
Kaplakrikavelli í gær. FH-ingar 
halda enn í vonina um að verja 
Íslandsmeistaratitilinn eftir að 
hafa unnið 5-3 sigur á Keflvíking-
um.

„Ég held að Keflvíkingar hafi 
fengið fjögur færi í þessum leik 
og skorað þrjú mörk. Það er fín 
nýting. Það er alltaf dapurt að fá á 
sig þrjú mörk á heimavelli en þetta 
var síðasti heimaleikurinn og auð-
vitað vildum við skemmta fólkinu 
líka,“ sagði Heimir Guðjónsson, 
þjálfari FH, léttur eftir sigurinn 
nauðsynlega gegn Keflavík.

„Þetta var frábær leikur fyrir 
áhorfendur, átta mörk. Mér fannst 
við spila virkilega góðan sóknar-
leik. Það var góð hreyfing á mönn-
um og við vorum mikið að fara út 
á vængina og spila vel. Það kom 
síðan upp einbeitingarleysi og við 
fengum á okkur klaufaleg mörk. 
En við unnum leikinn og það er 
jákvætt.“

FH náði forystu snemma leiks 
en Keflvíkingar sýndu klókindi 
í sóknarleiknum, refsuðu heima-
mönnum fyrir slæm mistök og 
komust yfir 2-1. Fyrir hálfleik 
skoraði FH tvívegis og gekk með 
forystuna til búningsherbergja. 
Snemma seinni hálfleiks jafnaði 
besti leikmaður Keflavíkur, Hauk-
ur Ingi Guðnason, metin en eftir 
það var Hafnarfjarðarliðið með 

nánast öll völd og vann á endan-
um 5-3.

Björn Daníel Sverrisson heldur 
áfram að sýna mikilvægi sitt og 
skoraði hann tvívegis í gær. Fyr-
irliðinn Matthías Vilhjálmsson átti 
einnig frábæran leik en annars er 
lítið hægt að kvarta yfir sóknarleik 
FH þar sem Atli Viðar Björnsson 
var ógnandi í fremstu víglínu. 

FH á leik gegn Fram í lokaum-
ferðinni og þarf að treysta á að 
Blikar og Eyjamenn misstígi sig. 
„Við eigum erfiðan leik framund-
an á Laugardalsvelli og þurfum 
að hugsa um að klára okkar mál. 
Hin liðin eru í betri stöðu en ég hef  
trú á því að við getum unnið þetta 
mót,“ sagði Heimir.

 elvargeir@frettabladid.is

Leikur FH og Keflavíkur var ótrúleg skemmtun þar sem átta mörk voru skoruð:

FH vann sigur í rússíbanaleik

MARKAVEISLA Atli Guðnason og félagar í FH skoruðu fimm mörk gegn Keflavík og 
eiga enn möguleika á því að verja titilinn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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19.30 The Doctors  
  STÖÐ 2 EXTRA

19.55 Síðustu forvöð 
   SJÓNVARPIÐ

20.00 Analyze This   STÖÐ 2 BÍÓ

21.50 CSI: New York   SKJÁREINN

23.15 Torchwood   STÖÐ 2

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

16.30 Hinn helgi örn  Heimildamynd um 
haförninn eftir Magnús Magnússon.

17.20 Táknmálsfréttir

18.00 Sammi  (25:52)

18.07 Franklín  (6:13)

18.30 Skúli skelfir  (12:52)

18.40 Fyrsta barnið til tunglsins  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

19.55 Síðustu forvöð – Öldurpáfi 
 (5:6) (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. Um-
sjónarmaður er Hjörtur Hjartarson.

23.05 Leitandinn  11:22) (Legend of the 
Seeker) Bandarísk ævintýraþáttaröð. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.

23.50 Framtíðarleiftur  (20:22) (Flash 
Forward) (e)  

00.30 Kastljós  (e)

00.50 Fréttir  (e)

01.00 Dagskrárlok

08.00 The Object of My Affection 

10.00 Dumb and Dumber 

12.00 Baby Mama 

14.00 The Object of My Affection 

16.00 Dumb and Dumber 

18.00 Baby Mama 

20.00 Analyze This 

22.00 The Invasion 

00.00 Mermaids 

02.00 The Legend of Evil Lake

04.00 The Invasion 

06.00 The Big Nothing 

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil  (e)

08.40 Rachael Ray  (e)

09.25 Pepsi MAX tónlist

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

17.35 Dr. Phil  Sjónvarpssálfræðingur-
inn dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa öll 
möguleg og ómöguleg vandamál. 

18.15 Top Chef  (16:17) (e)

19.00 Real Housewives of Orange 
County  (11:15)  Raunveruleikasería þar sem 
fylgst er með lífi fimm húsmæðra í einu rík-
asta bæjarfélagi Bandaríkjanna. 

19.45 Accidentally on Purpose  (1:18) 
(e)  Bandarísk gamanþáttaröð um konu 
á besta aldri sem verður ólétt eftir einnar 
nætur kynni með ungum fola. 

20.10 Kitchen Nightmares  (8:13) Kjaft-
fori kokkurinn Gordon Ramsey heimsæk-
ir veitingastaði sem enginn vill borða á og 
hefur eina viku til að snúa við blaðinu. 

21.00 Friday Night Lights  (3:13) Dram-
atísk þáttaröð um ungmenni í smábæ í 
Texas þar sem lífið snýst um fótboltalið 
skólans. 

21.50 CSI: New York  (8:23)  Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga 
hans í rannsóknardeild lögreglunnar í New 
York. „Áttavitamorðinginn“ lætur aftur á sér 
kræla. Lík fellur fram af brú og rannsókn-
ardeildin finnur áttavita nálægt líkinu sem 
bendir í austur.

22.40 Jay Leno 

23.25 Leverage  (1:15) (e)

00.10 In Plain Sight  (13:15) (e)

00.55 CSI: New York  (2:25) (e)

01.40 Pepsi MAX tónlist

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu   Jóhanna 
Vilhjálms ætlar í vetur að leita leiða til 
heilsusamlegra og betra lífs.  

20.30 Golf fyrir alla  14. og 15. braut 
með Ásu Helgu og Þóru.

21.00 Frumkvöðlar  Alltaf eitthvað nýtt og 
spennandi hjá Elínóru.    

21.30 Eldhús meistarana  Magnús og 
Bjössi í Domo elda hrossakjöt.    

 Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.       

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

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

19.50 Spænski boltinn: Spænski bolt-
inn Útsending frá leik Atl. Bilbao og Barce-
lona í spænska boltanum.

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

21.45 World Series of Poker Sýnt frá 
Tournament of Champions en mótið er hluti 
af World Series of Poker. Til leiks eru mættir 
margir af bestu pókerspilurum heims.

22.40 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bakvið tjöldin hjá liðun-
um sem leika í Meistaradeild Evrópu. Hitað 
upp fyrir komandi leiki og um leið hinir ýmsu 
leikir krufðir til mergjar.

23.10 Spænski boltinn: Real Sociead 
- Real Madrid 

07.00 Chelsea - Blackpool / HD Enska 
úrvalsdeildin.

15.05 Aston Villa - Bolton Enska úr-
valsdeildin.

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

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

18.45 PL Classic Matches: Man Unit-
ed - Ipswich: 1994 

19.15 Blackburn - Fulham Enska úr-
valsdeildin.

21.00 Premier League Review 2010/11 

22.00 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá 
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni. 

22.30 Football Legends - Garrincha 

23.00 Sunderland - Arsenal Enska úr-
valsdeildin.

> Nicole Kidman
„Allt frá því að ég var barn vissi ég að 
ég vildi ekki missa af neinu sem lífið 
hafði upp á að bjóða bara af því að 
það var hættulegt.“
Nicole Kidman finnst það ekki 
tiltökumál að taka áhættur í lífinu. 
Nicole Kidman fer með aðalhlut-
verk í endurgerð myndarinnar The 
Invasion sem er á dagskrá Stöð 2 
bíó kl. 22.00 í kvöld.

▼

▼

▼

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 (3:10) 

10.50 Cold Case (17:22) 

11.45 Falcon Crest II (15:22) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Frasier (12:24)

13.25 Reign Over Me 

15.30 ET Weekend 

16.20 Barnatími Stöðvar 2 Apaskólinn, 
Könnuðurinn Dóra

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (22:22) 

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 (20:24) 

19.45 How I Met Your Mother (18:22) 
20.10 Extreme Makeover. Home Edit-
ion (2:25) Fimmta þáttaröð hins sívinsæla 
Extreme Makeover. Home Edition. 

20.55 V (2:12) Vandaðir spennuþættir 
sem segja á ótrúlega raunverulegan hátt frá 
því þegar nokkur risavaxin geimskip taka sér 
stöðu yfir stærstu borgum heims.

21.40 Miss Marple - Towards Zero 
Morðgáta eftir Agöthu Christie. Miss Marple 
heimsækir góðan vin og fyrr en varir er hún 
orðin lykilmanneskjan í rannsókn dularfulls 
morðmáls.

23.15 Torchwood (12:13) Ævintýralegur 
spennuþáttur í anda Men in Black og X-Files.

00.05 The Recruiter Áhugaverð heim-
ildarmynd um liðþjálfann Clay Usie sem er 
ábyrgur fyrir flestum herskráningum í sögu 
bandaríska hersins. 

01.35 Cougar Town (14:24) 

02.00 White Collar 

02.45 The Shield (2:13)

03.30 Reign Over Me 

05.30 Fréttir og Ísland í dag (e)

▼

Örugg og hljóðlát dekk

Barðinn ehf | Skútuvogi 2 | 104 Reykjavík | Sími 568 3080 | www.bardinn.is
Sólning | Smiðjuvegi 68-70 | Kópavogi | sími 544 5000 | www.solning.is

Með Hankook dekk undir bílnum ertu öruggari í vetur. 
Hankook vetrardekk tryggja gott grip allan veturinn við 
síbreytilegar íslenskar aðstæður.

Þú færð Hankook dekk í Barðanum

Sölustaðir:

Undanfarnar vikur hefur það gerst að ég planti mér fyrir 
framan sjónvarpið með fjarstýringuna í hönd og eyði næstu 
klukkustundum í að flakka á milli þeirra ótal sjónvarps-

stöðva sem ég hef til umráða, án þess þó að finna neitt 
efni til að staldra við. Þannig hef ég flakkað á milli E! 
sjónvarpsstöðvarinnar, BBC Lifestyle, RÚV og Stöð 

2 og alltaf stoppað stutt við á hverjum 
stað. Stundum nær einhver þátturinn 
að fanga athygli mína í skamma 
stund, en um leið og 
auglýsingahléið kemur 
leggst ég aftur á 
flakk og þannig held 
ég áfram koll af kolli, 
oft klukkutímunum 
saman. 

Ég fór að velta þessum glötuðu klukkustund-
um fyrir mér um daginn og ákvað að nú yrði 
breyting þar á. Ég var staðráðin í að eyða 
ekki fleiri kvöldstundum í stefnulaust ráp á 
milli sjónvarpsstöðva, nú ætlaði ég aðeins 
að horfa á sjónvarpsþætti eða kvikmyndir 
sem heilluðu mig. Ekki nóg með það, þá 

ákvað ég að horfa á umrætt sjónvarpsefni 
alveg frá upphafi til enda. Sé ekkert í sjónvarps-

dagskránni sem mér þykir spennandi ætla ég að 
snúa mér að einhverju öðru, eins og lestri, vinaheimsókn 

eða prjónaskap.
Það er ekki komin reynsla á þetta plan mitt enn þá þar sem stutt 

er síðan ég sat heima í sófanum og plottaði. Ég vona þó að með 
þessu nýtist tími minn betur, bæði sá sem ég eyði fyrir framan 
skjáinn sem og tíminn sem ég eyði fjarri honum.

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON SKIPULEGGUR FRÍTÍMA SINN BETUR

Best er vel skipulagt sjónvarpsgláp
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▼Í KVÖLD

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

▼

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

12.05 Vicar of Dibley  12.35 Keeping Up 
Appearances  13.05 The Green, Green Grass  
13.35 The Green, Green Grass  14.05 Lab Rats  
14.35 Lab Rats  15.05 Waterloo Road  15.55 
The Weakest Link  16.40 Monarch of the Glen  
17.30 Keeping Up Appearances  18.00 Wrong 
Door  18.30 Whose Line Is It Anyway?  19.00 
Extras  19.30 Whitechapel  20.15 Jonathan Creek  
21.05 Come Dine With Me  21.30 The Jonathan 
Ross Show  22.20 EastEnders  22.50 Torchwood  
23.35 Whitechapel

12.00 Ved du hvem du er?  13.00 DR Update 
- nyheder og vejr  13.10 Boogie Mix  14.00 
Hjerteflimmer Classic  14.30 Juniper Lee  14.50 
Alfred  15.00 Lotte fra Spektakelmagergade  15.30 
Stor & 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  21.35 OBS  21.40 Kysset af 
spritten  22.10 Naruto Uncut  22.30 Boogie Mix

12.30 På innsida av det danske kongehuset  
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  17.00 Dagsrevyen  17.45 
Puls  18.15 Takk for sist  18.55 Distriktsnyheter  
19.00 Dagsrevyen 21  19.30 Saltön - varmebølge 
og aprilvær  20.30 Med spriten som følgesvenn  
21.00 Kveldsnytt  21.15 Kriminalsjef Foyle  22.50 
Nytt på nytt  23.20 Pakket og klart  23.50 Sport 
Jukeboks

12.20 Eldfågeln  14.00 Rapport  14.05 Gomorron 
Sverige  14.55 Flyttfeber  15.25 Sverige!  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 Agenda special  
19.00 Blekingegadebandet  19.45 I Anneli  20.15 
Recount  22.10 STCC  23.10 Här är ditt liv, Cory

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

20.15 E.R. (16:22) 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 (13:16) Áttunda þáttaröð-
in um einkaspæjarann og sérvitringinn Adri-
en Monk. 

22.35 Lie to Me (15:22) 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 Pacific (1:10) Magnaðir verð-
launaþættir frá framleiðendum Band of 
Brothers en hér er sögð saga þriggja banda-
rískra sjóliða sem berjast með hernum við 
Japani í seinni heimsstyrjöldinni.

00.15 E.R. (16:22) 

01.00 The Doctors 

01.40 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum, hvaða mynd-
ir eru að koma út og hverjar aðalstjörnurn-
ar eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmynda-
áhugamenn.

02.05 Fréttir Stöðvar 2 

02.55 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót

11.03 Samfélagið í nærmynd
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
113.00 Hringsól
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Húsið
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.21 Spegillinn
18.50 Veðurfregnir

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

STÖÐ 2 KL. 20.55

V
Vandaðir spennuþættir 
sem segja á ótrúlega 
raunverulegan hátt frá því 
þegar nokkur risavaxin 
geimskip taka sér stöðu 
yfir stærstu borgum 
heims. Með undraskjót-
um hætti grípur 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 eru 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 Make-
over: Home Edition. Þúsundþjalasmiðurinn Ty 
Pennington heimsækir fjölskyldur sem eiga við 
erfiðleika að stríða og endurnýjar heimili þeirra 
frá grunni. Það er ótrúlegt að sjá breytingarnar 
enda er nýja húsnæðið hannað sérstaklega fyrir 
fjölskylduna sem þar mun búa.

Borgartúni 37  |  105 Reykjavík  |  Sími 516 1000  |  skyggnir.is

Umvafin þjónustu
Rekstrarþjónusta Skyggnis

Treystu okkur fyrir heildarrekstri tölvukerfa þinna og þú 
getur áhyggjulaus tryggt viðskiptavinum þínum gæði og 
framúrskarandi þjónustu.

Frá því að hýsa staka netþjóna og til þess að ráðleggja þér 
um öryggi gagna, sinna þjónustu við útstöðvar, afrita eða 
annast rekstur sýndarnetþjóna. 

Við umvefjum þig þjónustu og pössum uppá að tölvukerfi 
þín sé til reiðu þegar þú þarft að vinna og vökum yfir þeim 
þegar þú sefur. 

Skyggnir - Rekstrarþjónusta án aukareikninga. 

Hafðu samband við söluráðgjafa Skyggnis til að fá 
frekari upplýsingar um rekstrarþjónustu Skyggnis.
Síminn er  516 1000 og netfangið: sala@skyggnir.is
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Hljómsveitin múm spilaði á einni 
stærstu tónlistarhátíð Póllands, 
Sacrum Profanum, í Kraká um síð-
ustu helgi ásamt hópi íslenskra tón-
listarmanna. Þrjú þúsund manns 
voru í salnum og voru tónleikarn-
ir teknir upp. Þeir þóttu heppnast 
mjög vel enda verða þeir gefnir út 
á mynddiski á næsta ári.   

„Við spiluðum í tvo og hálfan 
tíma fyrir framan þrjú þúsund 
manns og þetta var mjög gaman,“ 
segir Örvar í múm. Sannkölluð 
elíta tónlistarmanna, að stórum 
hluta úr 101 Reykjavík, steig einn-
ig á svið, þar á meðal hljómsveitin 
Amiina, Högni Egilsson úr Hjalta-

lín, Benedikt Hermann Hermanns-
son, Jóhann Jóhannsson, Mugison, 
Sindri úr Seabear, Gyða Valtýs-
dóttir og pólski útvarpskórinn sem 
Daníel Bjarnason stjórnaði. 

Tónleikarnir voru haldnir undir 
yfirskriftinni „múm og vinir 
þeirra“. Eftirpartí var síðan haldið 
að þeim loknum  og þar tróðu upp 
stuðboltarnir í FM Belfast. 

 - fb

Múm og 101-elítan í Kraká

MÚM OG VINIR Múm ásamt hópi 
íslenskra tónlistarmanna sem spilaði 

með þeim á tónleikunum. Á myndina 
vantar Jóhann Jóhannsson. 

„Við erum ekki að sjónvarps væða 
útvarpsþáttinn Leynifélagið en 
við verðum sömu karakterar og 
í útvarpinu,“ segir Kristín Eva 
Þórhallsdóttir. Hún og Bryn-
hildur Björnsdóttir hafa um 
árabil stjórnað barna- og 
unglingaþættinum Leyni-
félagið á Rás 1 við mikl-
ar vinsældir. Og nú munu 
þær stjórna morgunsjón-
varpi barnanna á laugar-
dagsmorgnum milli átta 

og tíu. „Það hefur verið smá hlé 
á þessu frá því að Birta og Bárð-
ur sáu um hana,“ segir Kristín en 
fyrsti þátturinn fer í loftið laugar-
daginn 2. október.

Kristín viðurkennir að það verði 
eflaust mikil breyting 

fyrir þær að vera með 
þátt fyrir börn í sjón-
varpi. „Maður þarf 
kannski að venja sig 
af því að segja „sjáðu“ 
því fólkið sér hlutina 

í sjónvarpinu sínu,“ 
útskýrir Kristín 

og tekur fram að 
Leynifélagið á Rás 
1 sé ekki að hætta. 
Það verði áfram á 
sínum stað. -fgg

Leynifélagið á skjáinn

Í SJÓNVARP Kristín 
Eva og Brynhildur 
stjórna morgun-
stund barnanna 

á laugardags-
morgnum í vetur 

á RÚV.

„Við erum að leita aftur til upp-
runa fyrirtækisins með því að 
opna vinnufatabúð fyrir almenn-
ing,“ segir Sigurjón Sighvatsson, 
kvikmyndaframleiðandi og eig-
andi 66° norður, en hann er stadd-
ur hér á landi til að undirbúa 
opnun nýrrar búðar sem nefnist 
Vír og verður á Grensásvegi 8 í 
vikunni. 

„Síðan ég kom inn í fyrirtækið 
fyrir sex árum hefur verið meiri 
áhersla lögð á útivistarfatnað en 
vinnufatnað en gamla Sjóklæða-
gerðin var alltaf í miklum við-
skiptum við vinnufatagerðina 
Vír og þess vegna má segja að 
við séum að leita til fortíðarinnar 
með opnun þessarar búðar,“ segir 
Sigurjón en hann er þess fullviss 
að almenningur taki vinnufata-

verslun af þessu tagi fagnandi. 
„Það er ekki mikið úrval á land-
inu af fatnaði sem er bæði tísku-
vara og vönduð vinnuföt. Smiðir 
eiga að geta farið í sömu buxun-
um í vinnuna og á barinn en það 
er svona hugmyndin á bak við 
búðina,“ segir Sigurjón en hann 
er nýkominn til landsins frá Ástr-
alíu þar sem hann var að klára 
tökur á sinni nýjustu mynd sem 
ber nafnið The Killer Elite og 
skartar stjörnuleikurunum Jason 
Statham, Robert De Niro og Clive 
Owen í aðalhlutverkum. „Þetta 
gekk tíðindalítið fyrir sig sem 
þýðir í þessum bransa að allt gekk 
vel. Það var gríðarlega gaman að 
gera svona alvöru spennumynd,“ 
segir Sigurjón en myndin verður 
frumsýnd á næsta ári.   - áp

Opnar vinnufataverslunina Vír

VANDAÐUR VINNUFATNAÐUR Sigurjón 
Sighvatsson kvikmyndaframleiðandi 
opnar nýja búð á Grensásvegi í vikunni. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fréttakonan María Sigrún Hilm-
arsdóttir er um þessar mundir að 
vinna að heimildarmynd um hinn 
landskunna göngugarp Reyni 
Pétur Ingvarsson, en aldarfjórð-
ungur er liðinn frá því að hann 
gekk svo eftirminnilega hringinn 
í kringum landið.

„Ég hafði gengið með hugmynd-
ina að myndinni í svolítinn tíma 
en vildi bíða eftir réttum tíma-
punkti til að gera hana. Reynir 
Pétur er einstakur maður og það 
muna flestir eftir þessum tíma 
enda fylgdi þjóðin honum vel eftir 
á göngunni,“ segir María Sigrún. 
Ákveðið var að ráðast í gerð mynd-
arinnar í sumar þar sem aldar-
fjórðungur er liðinn frá því Reyn-
ir Pétur gekk hringinn, auk þess 
sem Sólheimar fagna áttatíu ára 
starfsafmæli sínu í ár. 

María Sigrún segir Reyni Pétur 
afskaplega jákvæðan mann með 
yndislega sýn á lífið sem hún telur 

að eigi erindi við landsmenn í dag. 
„Þar sem ég vinn á RÚV hef ég 
greiðan aðgang að öllu efninu sem 
tengist göngu Reynis Péturs og 
fannst því kjörið að gramsa svo-
lítið í þeirri gullkistu og tvinna 
saman við efnið sem við erum að 
taka upp núna,“ segir hún. Tökum 
lýkur í október og verður mynd-
in frumsýnd í Sjónvarpinu síðar í 
vetur. Myndina vinnur María Sig-
rún í samstarfi við tökumanninn 
Guðmund Bergkvist, en þau gerðu 
saman heimildarmyndina Börn 
til sölu, sem fjallaði um mansal á 
stúlkubörnum í Kambódíu.

María og Guðmundur voru 
boðin í mat til Reynis Péturs og 
unnustu hans að loknum einum 
tökudeginum. María segir gerð 
myndarinnar hafa verið mjög 
ánægjulega. „Ég kem alltaf end-
urnærð heim frá Sólheimum,“ 
segir hún.

Fréttablaðið náði einnig tali 

af Reyni Pétri og spurði hann út 
í verkefnið og segist hann mjög 
spenntur fyrir verkefninu. „Auð-
vitað líst manni vel á þetta. Ég 
kom meira að segja með tillögu að 
nafngiftinni; Reynir Pétur, gengur 
betur, ég skaut þessu að Maríu og 
hún sagði að það gæti vel verið að 
þetta yrði tekið til greina,“ segir 
hann og hlær. Fréttakonunni lýsir 
hann sem einstaklega huggulegri 
og vingjarnlegri stúlku. Hann seg-
ist jafnframt vera mjög ánægður 
með að myndin af þeim í Frétta-
blaðinu verði í lit.

Reynir Pétur hefur verið í sam-
búð með Hanný Maríu síðastliðin 
26 ár og að hans sögn er unnust-
an engu minna spennt fyrir verk-
efninu en hann. „Það sem hún er 
ánægðust með er að hún fær að 
smella sér með inn í myndina, en 
það er auðvitað ég sem á senuna,“ 
segir göngugarpurinn að lokum 
og hlær dátt.  sara@frettabladid.is

MARÍA SIGRÚN HILMARSDÓTTIR: ÞETTA ER EINSTAKUR MAÐUR

Ég kem alltaf endurnærð 
heim frá Sólheimum

GÓÐ SAMVINNA Reynir Pétur Ingvarsson og María Sigrún Hilmarsdóttir skemmta sér vel við gerð heimildarmyndar um göngu 
Reynis Péturs í kringum landið.

Ég horfi mest á sjónvarpsþætt-
ina The Wire en það eru góðir 
og vandaðir þættir. Svo finnst 
mér Entourage og Sons of Anar-
chy líka vera góðir. 

Kristinn Steindórsson, knattspyrnumaður 
í Breiðablik.

 vhs spólu í 

kolaportinu

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

eða

ó í
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Sóknarmaður Hauka, 
Skagamaðurinn 
Arnar Gunnlaugs-
son, hefur átt mjög 
gott tímabil í sumar. 

Þrátt fyrir að Haukar 
séu í fallbaráttu 
hefur hinn 37 ára 
kappi spilað eins og 

unglamb og skor-
að hvert markið á 

fætur öðru, auk þess að leggja upp 
mörk fyrir félaga sína.

Umræða hefur nú skotið upp 
kollinum á Facebook um að Arnar 
sé einn af mönnum Íslandsmótsins 

og eigi skilið sæti 
í landsliðinu fyrir 
frammistöðuna. Aldur 
hans eigi ekki að 
hafa nein áhrif á val 

Ólafs Jóhannessonar 
landsliðsþjálfara. 
Á meðal þeirra 
sem blanda sér í 
umræðuna eru 
fótboltasérfræð-
ingurinn Hjörvar 
Hafliðason, sjón-

varpsmaðurinn Helgi Seljan og 
Egill „Gillzenegger“ Einarsson, sem 
hefur miklar mætur á Arnari. - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI
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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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FRÉTTIR AF FÓLKI

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 Harður árekstur vegna 
starfsmanns hestaleigu

2 Henti sér fyrir bíla á 
Suðurlandsveginum

3 Maður á sextugsaldri 
afvopnaður á slysadeild

4 Eygló Harðardóttir: Niðurstaðan 
áfall fyrir Ingibjörgu Sólrúnu

5 Hrunið á forsíðu dagblaðs í 
Sviss

6 Sex starfsmenn þjóðkirkjunnar 
sakaðir um kynferðisbrot

Ósáttur við Gillz
Ágúst Borgþór Sverrisson, 
ofurbloggari og rithöfundur, er 
ekki par sáttur við Egil Einarsson 
og viðtal sem birtist í Fréttablað-
inu fyrir skömmu. Ágústi þykir 
Egill sýna Rithöfundasambandinu 
og starfsfólki þess virðingarleysi, 
yfirgang og hroka. En Gillz lýsti því 
yfir í viðtalinu að hann vildi taka 
við stjórnartaumunum og hreinsa 
aðeins út. Ágúst bætir hins vegar 
við í lok færslunnar að: „Ég geri 

mér svo sem grein fyrir 
því að viðtalið er að 

einhverju leyti grín. 
Það gildir hins vegar 
um grínið eins og 
aðrar listir að það er 
yfirleitt bara fyndið í 
munni þeirra sem eru 

fyndnir.“

 - kg , fgg

Sagt upp með sms
Dagskrárgerðarmaðurinn Sigurður 
G. Tómasson, sem hefur verið í 
fríi frá Útvarpi Sögu í sumar, bjóst 
við að hefja störf á ný í dag og 
hafði fengið viðmælendur fyrir 
þátt dagsins. Arnþrúður Karlsdóttir, 
útvarpsstjóri Sögu, sendi Sigurði 
hins vegar sms-skilaboð í gær-
kvöldi þar sem fram kom að ekki 
væri gert ráð fyrir þætti Sigurðar í 
vetrardagskrá stöðvarinnar. „Þetta 
er ekkert annað en uppsögn. Ég sé 
ekki fram á að ég geti unnið þarna 
áfram, jafnvel þótt Arnþrúður dragi 
þetta til baka,“ segir Sigurður. Hann 
segist engar skýringar hafa á upp-

sögninni, en skemmst 
er að minnast 
þess að Arnþrúð-
ur sagði Guð-
mundi Ólafssyni 
hagfræðingi upp 

störfum sem 
pistlahöfundi í 
þáttum Sigurðar 
á síðasta ári.
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