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Eggert Már Marinósson, gítar-og fiðlusmiður, er umkringdur forláta verkfærum á heimilinu.

Hver hlutur á sínum stað

Þ egar ég kom heim frá fiðlusmíðanáminu sumarið 
2007 eftir þriggja ára fjarveru var ekkert að gera 
hjá mér í byrjun og ég hafði ekki efni á að leigja 
mér verkstæðispláss. Ég byrjaði því á að setja upp 

smíðaverkstæði í aukaherbergi heima hjá mér, svo breiddist

það út í forstofuna og áfram þaðan inn í st f
það heimilið smátt

Málverk af sjómanni  eftir Gunnlaug  Scheving og 
málverk eftir Louisu Matthíasdóttur verða boðin upp 
á lismunauppboð í dag klukkan 18 í Galleríi Fold við 
Rauðarárstíg.

Lím og þéttiefni í úrvali Tré & gifsskrúfur.  Glerjunarefni.
Hurðarhúnar og skrár. Baðherbergisvörur og höldur. 

Rennihurðajárn. 
Hurðarpumpur. 
Rafdrifnir opnarar. 
Hert gler eftir máli. 

FASTEIGNIR.IS
4. OKTÓBER 2010

40. TBL.

Stakfell kynnir mikið endurnýjaða íbúð á besta stað í hlíðunum.

Fasteignasalan Stakfell er með til sölu mikið endur

Nánari lýsing á íbúðinni er á þá leið að komið er inn í sameiginlega forstofu og gengið upp teppalagð-an stiga. Við innganginn í íbúðina er hol með park-eti á ólfi Í h

Endurnýjuð úti og inni
Garðurinn er í góðri rækt og með verönd.

Íbúðin er á fallegum stað í Hlíðunum.

Þarftu að selja fasteign? Seldu fasteignina hjá okkur!
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
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AÞessi
rígheldur!

Baldursnesi  6 
Akureyri

  Sími 414 1050

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

HANDSTURTUHAUS
TITAN-GOM

TILBOÐ VIKUNNAR

1.255,- 
Tilboðsverð 

Sterkar tennur og fallegt bros.
Flux flúormunnskol fyrir alla 
fjölskylduna.
Fæst í næsta 
apóteki.
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Hefur þú
skolað
í dag?

Mikil upphefð
Vestfirðir valdir í hóp með 
25 afburðaáfangastöðum í 
Evrópu. 
tímamót 16

HVESSIR ER LÍÐUR á daginn 
  Í dag má búast við 5-13 m/s, 
hvassast verður á Snæfellsnesi, 
Vestfjörðum og allra syðst. Horfur 
eru á lítilsháttar vætu N- og A-til en 
annars verður bjart með köflum.

VEÐUR 4

12

7
7

7

10

Haukar komust áfram
Haukar lögðu ítalska liðið 
Conversano í tvígang um 
helgina.
sport 24

LANDSDÓMUR Rætt hefur verið við 
Sigríði J. Friðjónsdóttur aðstoð-
ar ríkissaksóknara um að taka 
að sér starf saksóknara í lands-
dómsmáli gegn Geir H. Haarde. 

„Þetta hefur verið ámálgað við 
mig,“ segir Sigríður. Hún hefur 
ekki svarað því hvort hún sé til-
búin til að taka starfið að sér.

Bæði Ásta Ragnheiður Jóhann-
esdóttir, forseti Alþingis, og Atli 
Gíslason, formaður þingmanna-
nefndar sem lagði til að höfðað 
yrði mál fyrir landsdómi, búast 
við að Alþingi kjósi um saksókn-
ara á morgun eða miðvikudag.

Samkvæmt heimildum blaðs-
ins var rætt óformlega við Ragn-
hildi Helgadóttur, lagaprófessor 
við Háskólann í Reykjavík, um 
að taka að sér starf saksóknara 
eða varasaksóknara en hún hafn-
aði því sökum anna. 
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Leitað fanga hjá lögfræðingum:

Alþingi velur 
brátt saksóknara 
fyrir landsdóm

EFNAHAGSMÁL „Ef þessi upphæð 
ógnar stöðugleika í gengis- og pen-
ingamálum á Íslandi þá er staðan 
mun verri þarna heima en ég gerði 
mér grein fyrir. Það er bæði óskilj-
anlegt og óréttlátt að beiðni minni 
hafi verið hafnað,“ segir Vilhjálm-
ur Baldursson vélfræðingur, sem 
búsettur er í Svíþjóð. Hann sótti um 
undanþágu frá reglum um gjald-
eyrismál til Seðlabanka Íslands til 
að færa hluta af sparifé sínu til Sví-
þjóðar. 

Vilhjálmur býr í Malmö ásamt 
eiginkonu sinni og eiga þau þrjú 
börn. Þau fluttu til Danmerkur 
haustið 2007 og til Svíþjóðar strax í 
janúar árið eftir. Vilhjálmur starfar 
sem svæðissölustjóri varahluta hjá 
MAN Diesel í Kaupmannahöfn. 

„Mig vantar þessa peninga til 

að kaupa nýjan fjölskyldubíl. En í 
skilningi laganna er ég erlendur 
aðili þar sem ég hef fasta búsetu 
hér ytra. Það breytir því ekki að ég 
er íslenskur ríkisborgari sem virð-
ist engu skipta,“ segir Vilhjálmur.  

Í bréfi SÍ til Vilhjálms segir að 
við mat á beiðni um undanþágu frá 
haftareglunum skuli bankinn líta 
til þess hvaða afleiðingar takmark-
anir á fjármagnshreyfingum hafa 

fyrir umsækjandann annars vegar, 
og hvaða áhrif undanþága hefur á 
stöðugleika í gengis- og peninga-
málum hins vegar. 

„Ég er þess fullviss að fryst-
ing á því sem við höfum lagt fyrir 
á Íslandi hefur meiri afleiðingar 
fyrir mína fjölskyldu en fyrir fjár-
málastöðugleikann á Íslandi og 
þessi rök halda einfaldlega ekki. 
Hef ég þó skilning á því ástandi 

sem er heima,“ segir Vilhjálmur. 
Honum finnst hlálegt að í bréfi SÍ 
er vísað beint í fyrstu reglu um 
gjaldeyrismál. Markmiðið er að 
takmarka eða stöðva tímabundið 
fjármagnshreyfingar og gjaldeyr-
isviðskipti „sem valda að mati SÍ 
alvarlegum og verulegum óstöðug-
leika í gengis- og peningamálum“.

Þá er erlendum aðila heimilt, 
samkvæmt reglum um gjaldeyris-
mál, að kaupa erlendan gjaldeyri 
hjá viðskiptabanka sínum á Íslandi 
fyrir allt að jafnvirði þriggja millj-
óna króna á ári. Til þess þarf að 
sýna fram á að notkun fjárins sé 
vegna eigin framfærslu. 

Millifærsla á gjaldeyri til bif-
reiðakaupa, eins og í tilfelli Vil-
hjálms, fellur ekki undir slíka und-
anþágu, samkvæmt bréfi SÍ.  - shá

Fær ekki sparifé í bílakaup
Íslendingur búsettur í Svíþjóð fær ekki sparifé sitt millifært vegna gjaldeyrishafta. Seðlabankinn vísar í regl-
ur sem hafa það að markmiði að stöðva viðskipti sem geta valdið óstöðugleika í gengis- og peningamálum. 

Seðlabankinn kveðst verða að fara gætilega í því að veita undanþágur frá 
reglum um gjaldeyrismál enda geti fordæmi leitt til þess að talsvert magn af 
gjaldeyri fari úr landi. Við mat á umsóknum er horft til þess hvort um brýna 
hagsmuni viðkomandi umsækjanda er að ræða og hvort undanþága kunni 
á grundvelli fordæmis að opna fyrir mikil gjaldeyrisviðskipti. 

Úr svari Seðlabankans við fyrirspurn Fréttablaðsins

Seðlabankinn vill varast fordæmi

SUMARLEGT HAUSTAFMÆLI Veðurblíða var á höfuðborgarsvæðinu um helgina og þessir 
strákar nýttu veðrið í afmælisveislu í Grasagarðinum í Laugardal í gær. Þeir virtust skemmta sér konunglega þegar 
ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Siðað samfélag
Borgararnir upplifa 
fullkomið valdaleysi sitt en 
aðrir greiðan aðgang að 
kjötkötlunum. 
umræða 15

STJÓRNMÁL „Það er auðvelt að velja 
hvað sem er í þessu frumvarpi og 
segja að þetta sé vont og ósann-

gjarnt, en það 
er ekki hægt að 
slíta þetta úr 
samhengi við 
þann efnahags-
lega veruleika 
sem við erum að 
glíma við,“ segir 
Steingrímur J. 
Sigfússon fjár-
málaráðherra 
um ný fjárlög 
sem mælt verður 

fyrir á morgun.
„Við erum að reyna að fara 

illskástu leiðirnar við okkar þröngu 
aðstæður. Ég held að þeir sem horfa 

heiðarlega á þetta hljóti að komast 
að þeirri niðurstöðu að það séu fáir 
góðir kostir í boði.“

Ríkisstjórn Samfylkingar og 
Vinstri grænna hefur gjarnan kennt 
sig við norræna velferð. Steingrím-
ur segir enga þversögn fólgna í því 
að velferðarríkisstjórn skeri jafn 
harkalega niður og nú sé fyrirhug-
að.

„Væri það í þágu framtíðarvel-

ferðar í landinu að ná ekki tökum á 
ríkisfjármálunum? Hvað þýðir það 
fyrir velferðina í framtíðinni ef við 
setjum ríkissjóð á hausinn?“

Gagnrýnt hefur verið að fjárlögin 
byggi á þjóðhagsspá sem gerð var 
í júní, þar sem gert var ráð fyrir 
því að fyrsti áfangi álvers í Helgu-
vík væri kominn í gagnið á næsta 
ári. Steingrímur segir mikla óvissu 
í öllum spám, en álver í Helguvík sé 
fjarri því það eina sem skipti máli. 

Hann bendir á að ekki hafi verið 
gert ráð fyrir jafn mikilli stækk-
un og nú sé stefnt að í álverinu í 
Straumsvík þegar spáin var gerð, 
og ferðamönnum fjölgi meira en 
spáð hafi verið. Þá séu ýmis önnur 
meðalstór verkefni í pípunum.
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Ná þarf tökum á ríkisfjármálunum til að tryggja velferð segir fjármálaráðherra:

Velja helst illskástu leiðirnar
Hvað þýðir það fyrir 
velferðina í framtíð-

inni ef við setjum ríkissjóð á 
hausinn?

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON
FJÁRMÁLARÁÐHERRA

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON
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„Birkir, heldurðu með Skotun-
um?“

„Nei. Ég held með strákunum okkar 
sem munu afgreiða Skotana með 
nokkrum góðum skotum.“

Birkir Sveinsson er mótastjóri KSÍ. Vinni 
U-21 landslið Íslendinga Skota í umspil-
sleikjum um sæti á EM þarf að gera langt 
hlé á Pepsi-deildinni næsta sumar. Mun 
Birkir þá þurfa að raða mótinu upp á nýtt 
sem gæti reynst þrautin þyngri.

MÓTMÆLI Boðað hefur verið til mótmæla á Austur-
velli klukkan 19.30 í kvöld. Jóhanna Sigurðardótt-
ir forsætisráðherra flytur stefnuræðu sína á sama 
tíma og er fólk hvatt til þess að mæta með stóra 
hljómgjafa til þess að „skapa réttan undirleik og 
umgjörð“ eins og segir á Facebook-síðu fyrir mót-
mælin sem ganga undir nafninu Tunnumótmælin. 

„Gleymum því ekki að stofnunin sem steypti fjár-
málakerfinu í glötun fyrir tveimur árum, með van-
hæfni sinni og spillingu, steypti lýðræðinu sömu 
leið í atkvæðagreiðslunni um landsdóm síðastlið-
inn þriðjudag,“ segir á síðunni, þar sem um þúsund 
manns hafa skráð sig. 

Myndband um mótmælin var sett inn á Youtube 
í kjölfarið og er því einnig ætlað að hvetja fólk til 
þess að mæta á Austurvöll í kvöld. Myndbandið ber 
heitið Power to the People og er samansafn af mynd-
brotum úr búsáhaldabyltingunni og texta. 

„Bankarnir afskrifa fyrir auðmenn og fyrrver-
andi stjórnmálamenn en setja fjölskyldur þús-
unda Íslendinga á vonarvöl,“ segir í myndbandinu.  
„STOPP – hvar sem við stöndum er borgaraleg 
skylda okkar allra að mótmæla.“

Lögreglan hefur ekki ákveðið hvort sérstakur við-
búnaður verði við Alþingishúsið um kvöldið. 

 - sv

Boðað til háværra mótmæla í kvöld þegar forsætisráðherra flytur stefnuræðu:

Eiga að mæta með hávaðatól

MÓTMÆLI Á AUSTURVELLI Mótmælin síðastliðinn föstudag 
fóru að mestu friðsamlega fram og mikill fjöldi mætti þegar 
Alþingi var sett.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

BRASILÍA, AP Allar líkur eru taldar 
á því að Dilma Rousseff standi uppi 
sem sigurvegari í forsetakosning-
unum í Brasilíu, sem fram fóru í 
gær. Rousseff yrði með því fyrsta 
konan til að gegna embætti forseta 
í landinu. Hún var valin eftirmaður 
fráfarandi forseta sem hefur notið 
gífurlegra vinsælda í landinu. 

Skoðanakannanir bentu til þess 
að Rousseff hefði tuttugu prósenta 
forskot á helsta keppinautinn, Jose 
Serra. Rousseff þarf hins vegar 
að ná að minnsta kosti helmingi 
atkvæða til þess að ná kjöri, annars 
verður önnur umferð kosninganna 
haldin í lok mánaðarins.  - þeb

Kosningar í Brasilíu í gær: 

Kona líklega í 
forsetaembætti  

TRAUSTIÐ DVÍNAR Um 38 prósent segj-
ast bera traust til þjóðkirkjunnar nú.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KÖNNUN Ríflega 73 prósent þeirra 
sem afstöðu tóku í skoðanakönn-
un Capacent Gallup vilja aðskiln-
að ríkis og kirkju. Tæplega 27 
prósent eru því andvíg. Þetta 
kom fram í kvöldfréttum Ríkis-
sjónvarpsins í gær.

Mikill munur er á afstöðu fólks 
eftir aldri, og eru þeir sem yngri 
eru líklegri til að vera hlynntir 
aðskilnaði ríkis og kirkju. Í gegn-
um tíðina hafa um það bil sex af 
tíu verið fylgjandi aðskilnaði, en 
hlutfallið hefur hækkað undan-
farið. 

Í fyrra studdu 74 prósent 
aðskilnað ríkis og kirkju, sem er 
svipað hlutfall og nú.  - bj

Könnun um ríki og kirkju:

Þrír af fjórum 
vilja aðskilnað

MEXÍKÓ 22 mexíkóskum ferða-
mönnum hefur verið rænt í 
ferðamannaborginni Acapulco í 
Mexíkó. 

Ferðamennirnir voru að leita 
að hóteli þegar þeir voru numd-
ir á brott af vopnuðum mönnum 
á fimmtudag. Lögreglan segist 
hvorki vita hvers vegna mönn-
unum var rænt né hverjir standa 
á bak við ránið. Maður sem til-
heyrði hópnum tilkynnti lögreglu 
um málið. Hann sagði mennina 
vera starfsmenn á bifvélaverk-
stæði sem hefðu ætlað í helgar-
frí til borgarinnar. Hann hafði 
farið frá hópnum í stutta stund 
og þegar hann sneri aftur voru 
mennirnir á bak og burt.  - þeb

Mannræningjar í Mexíkó:

Rændu 22 
ferðamönnum

DANMÖRK Septembermánuður í ár 
hefur ekki mælst kaldari í Dan-
mörku síðan 2001. Kemur þetta 
fram á fréttavef Danmarks Radio. 

Meðalhitastig síðasta mánaðar 
í Danmörku var 12,6 gráður og er 
það þó nokkuð undir meðallagi. 
Kaldasti septembermánuður frá 
upphafi var í landinu árið 1877 og 
mældist þá meðalhiti 10 gráður. 

Veðurspáin fyrir Danmörku 
segir til um að meðalhiti í októb-
er í ár verði í kringum 9 gráður. 
Þó er spáð miklum hita á næst-
unni og mega Danir búast við því 
að hitastigið verði í kring um 20 
gráður fyrri hluta vikunnar.  - sv

Óvenju svalt í Danmörku: 

September sá 
kaldasti í níu ár

DILMA ROUSSEFF Allar líkur eru taldar á 
að hún verði næsti forseti Brasilíu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNSÝSLA Umsækjendur um 
starf skrifstofustjóra auðlinda-
skrifstofu í sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðuneytinu eru ósáttir við 
niðurstöðu Ögmundar Jónassonar,  
dóms- og samgöngumálaráðherra, 
um að ráða Jóhann Guðmundsson, 
aðstoðarmann Jóns Bjarnasonar,  
sjávarútvegs- og landbúnaðarráð-
herra, í starfið.

Jóhann hefur starfað sem aðstoð-
armaður Jóns, og þar áður Stein-
gríms J. Sigfússonar fjármálaráð-
herra, undanfarið eitt og hálft ár. 
Vegna tengsla sinn við Jóhann lýsti 
Jón sig vanhæfan og féll það því í 

hlut Ögmundar að ráða í starfið.
„Að vera pólitískt skipaður 

aðstoðarmaður og vera svo ráðinn 
í þetta starf finnst mér auðvitað 
ekkert eðlilegt en það er svo sem 
ekki mitt að meta hvaða umsækj-
andi var hæfastur,“ segir Gísli 
Rúnar Gíslason, yfirlögfræðing-
ur hjá Fiskistofu, sem var meðal 
umsækjenda en hann hyggst sækj-
ast eftir rökstuðningi fyrir ráðn-
ingunni frá ráðuneytinu. Hann 
telur orka tvímælis að Ögmund-
ur hafi verið fenginn til að ráða 
í starfið þar sem hann sé í sama 
flokki og Jón. Undir þessi sjón-

armið taka fleiri umsækjendur 
sem furða sig jafnframt á því hve 
langan tíma ráðningarferlið tók en 
umsóknarfrestur rann út þann 18. 
júlí síðastliðinn.

Ögmundur Jónasson sagði í 
samtali við Fréttablaðið á laug-
ardag að hann hefði óskað eftir 
því að starfsmenn ráðuneytisins 
færu yfir umsækjendur á fagleg-
um nótum og að Jóhann hefði orðið 
hlutskarpastur í því mati. Það væri 
ómaklegt að setja málið fram með 
þeim hætti að annarleg sjónarmið 
hefðu ráðið för, ráðningin hefði 
verið fagleg. - mþl

Umsækjendur um starf skrifstofustjóra óánægðir með ráðningu aðstoðarmanns:

Ósætti vegna ráðningar skrifstofustjóra

SJÁVARÚTVEGS- OG LANDBÚNAÐAR-
RÁÐUNEYTIÐ Umsækjendur um starfið 
eru óánægðir með tafir sem urðu á 
ráðningarferlinu. FRÉTTABLAÐIÐ/EINAR

FÉLAGSMÁL Gangi áætlun fyrirtæk-
isins Sérfræðingarnir eftir munu 
allt að átján einhverfir einstakl-
ingar hljóta þjálfun strax á næsta 
ári sem gerir þeim kleift að takast 
á við verkefni á almennum vinnu-
markaði. 

Fyrirmyndin er Specialisterne í 
Danmörku sem hefur vakið heims-
athygli fyrir aðferðir sínar við að 
meta og þjálfa einstaklinga á ein-
hverfurófi og útvega þeim síðan 
verkefni við hugbúnaðarprófanir 
og aðra nákvæmnisvinnu í stór-
fyrirtækjum á borð við Microsoft, 
Oracle, Cisco og Lego. 

Sérfræðingarnir á Íslandi er 
sjálfseignarstofnun sem var stofn-
uð af Umsjónarfélagi einhverfra 
og einstaklingum sem hafa áhuga 
á að bæta atvinnutækifæri þessa 
hóps, að sögn stjórnarformanns-
ins Hjartar Grétarssonar. 

„Stór hluti verkefnisins er að 
flytja þekkingu frá Danmörku 
til Íslands til að þjónusta þessa 
einstaklinga, ná samskiptum við 
atvinnulífið og ramma inn verk-
efni handa þessum hópi“, segir 
Hjörtur.

Leonardo-menntaáætlun ESB 
hefur veitt Sérfræðingunum, Þjón-
ustumiðstöð Laugardals og Háa-
leitis og erlendum samstarfsaðilum 
styrk sem nægir til að ýta verkefn-
inu úr vör. Þjónustumiðstöðin er 
þekkingarstöð í málefnum fatlaðs 
fólks og leiðir verkefnið.

Hjörtur segir að tryggja þurfi 
rekstur í þrjú til fjögur ár áður 
en starfið hefst. „Við þurfum um 
tólf milljónir á ári til að borga 
fyrir greiningar og þjálfun, en við 
vonum að annað verði sjálfbært,“ 
segir Hjörtur sem vill hætta að 
horfa á einhverfu sem fötlun. 

SÓLSKINS-
DRENGUR 
OG FORSETI 
Hér heilsar 
Þorkell Skúli 
Þorsteinsson 
upp á Vigdísi 
Finnbogadóttur 
við frumsýningu 
heimildar-
myndarinnar 
Sólskinsdrengur-
inn sem Friðrik 
Þór Friðriksson 
leikstýrði.

■ Á Íslandi eru tvö þúsund einstaklingar á einhverfurófinu. Þúsund hafa 
fengið greiningu; 500 eru líklega eldri en 22 ára. Stór hluti þessara 
einstaklinga er atvinnulaus, á örorkubótum eða í störfum þar sem hæfi-
leikar þeirra nýtast ekki. Erlendis eru aðeins sex prósent einhverfra með 
atvinnu.

Sérfræðingarnir vilja koma sem flestum í markvissa þjálfun og atvinnu 
við hæfi. Bæta þannig líf viðkomandi, minnka atvinnuleysisbætur, örorku-
bætur og fjárhagsaðstoð.

■ Thorkil Sonne, stofnandi Specialisterne, kom í heimsókn til Íslands í 
janúar 2009 í boði Umsjónarfélags einhverfra að frumkvæði Margrétar 
Dagmarar Ericsdóttur, framleiðanda heimildarmyndarinnar Sólskinsdreng-
urinn, en sagt er frá Specialisterne í myndinni. Hugmyndin að stofnun 
Sérfræðinganna átti upphaf sitt í heimsókn hans.

Sólskinsdrengurinn var kveikjan

Nýta eiginleika sem 
heilbrigt fólk skortir 
Stefnt er á að hópur einhverfra einstaklinga hljóti sértæka þjálfun og síðar 
atvinnu hjá fyrirtækinu Sérfræðingarnir. Þjálfunin er að danskri fyrirmynd. 
Dæmi eru um einstaklinga með snilligáfu sem hafa setið heima árum saman.

„Reynum að líta til þessara ein-
staklinga út frá styrkleikum þeirra. 
Þeir sem geta nýtt sér þjálfunina 
eru þeir sem fólk þekkir sem dellu-
karla og geta sérhæft sig umfram 
aðra; stundum kallaðir sérvitring-
ar. Þeir geta í framtíðinni leyst 
ýmis nákvæmnisverk, í hugbúnað-
argeiranum vissulega en einnig hjá 
fjölmörgum öðrum atvinnugrein-
um. Ég þekki til einstaklinga sem 
hafa greindarvísitölu upp á 160 til 

170 en sitja heima verkefnalausir. 
Þetta er vettvangur fyrir verkefna-
lausa snillinga.“

Þeir sem hljóta þjálfun munu fá 
vinnu hjá Sérfræðingunum, en fyr-
irtækið tekur að sér verkefni eins 
og hvert annað hugbúnaðarhús sem 
selur sína þjónustu. „Hins vegar 
eru þeir ekki bundnir af því held-
ur nýtist þetta sem stökkpallur út 
í lífið.“

 svavar@frettabladid.is
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EITT VERÐ
Í ALLA EÐA
0 KR. NOVA

Í NOVA. ÞITT
ER VALIÐ!

EITT VERÐ Í ALLA!

0 KR. NOVA Í NOVA!

Eitt verð í alla – þú borgar alltaf sama verð hvern sem þú hringir í eða
sendir SMS/MMS, óháð því hjá hvaða símafyrirtæki þeir eru. Gildir í áskrift og frelsi.

Viðskiptavinir Nova eru nú yfir 80.000 talsins. Þú getur hringt í þá alla
fyrir 0 kr. – hvort sem þú þekkir þá eða ekki. Gildir í áskrift og frelsi.
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Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, MM Selfossi og á Glerártorgi Akureyri 
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is |  Facebook |  Twitter

Stærsti
skemmtista›ur

í heimi!

STARTGJALD
Í alla farsíma og 
heimasíma á Íslandi

MÍNÚTUVERÐ
Í alla farsíma og 
heimasíma á Íslandi

SMS/MMS
Í alla farsíma
á Íslandi

990
kr. 990

kr.590
kr.

STARTGJALD
Í alla aðra en Nova

NOVA Í NOVA
Símtöl, SMS og MMS

MÍNÚTUVERÐ
Í alla aðra en Nova

SMS/MMS
Í alla aðra en Nova

NÝTT HJÁ NOVA

Þú velur áskrift eða frelsi. Í frelsi er ekkert mánaðargjald en í áskrift er mánðargjaldið 490 kr. og þá fylgir 
150 MB netnotkun á mánuði. 0 kr. Nova í Nova: 1.000 mín. og 500 SMS/MMS á mánuði. 

Nú getur þú valið á milli tveggja leiða hjá Nova: 0 kr. Nova í Nova sem öll 
þjóðin ætti að þekkja eða Eitt verð í alla – ný leið hjá Nova fyrir þá sem 

hringja mikið út og suður. Komdu í næstu Nova verslun eða á nova.is og veldu 
leiðina sem hentar þér og þínu fólki best.

1890
kr. 990

kr.590
kr.000

kr.
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AFGANISTAN, AP Yfirvöld í Afgan-
istan hafa hafist handa við að 
leysa upp einkarekin öryggis-
fyrirtæki í landinu. Áður hafði 
forseti landsins tilkynnt að 
fyrirtækin yrðu að hætta störf-
um fyrir lok ársins.

Talið er að þrjátíu til fjörutíu 
þúsund vopnaðir öryggisverðir 
starfi í landinu. 52 fyrirtæki eru 
skráð en mörg þeirra starfa með 
Bandaríkjastjórn. 

Meðal þeirra átta fyrirtækja 
sem stjórnvöld eru byrjuð að 
leysa upp er Xe, sem áður hét 
Blackwater. Blackwater hefur 
verið gagnrýnt, meðal annars 
vegna morða á tveimur óbreytt-
um borgurum í fyrra.  - þeb

Öryggisfyrirtæki loka: 

Afganar leysa 
upp fyrirtæki

BANDARÍKIN, AP Bandaríkjastjórn 
hefur varað Bandaríkjamenn í 
Evrópu við mögulegri hryðju-
verkahættu í álfunni. Bandaríkja-
menn sem búa eða ferðast í Evr-
ópu eru hvattir til að huga betur 
að öryggi sínu, sérstaklega á opin-
berum stöðum. 

Bandaríkjamenn telja að Osama 
bin Laden standi á bak við áætlanir 
um að ráðast á nokkrar evrópskar 
borgir. Í tilkynningu Bandaríkja-
stjórnar segir að evrópskar rík-
isstjórnir hafi gripið til aðgerða 
vegna mögulegra hryðjuverkaár-

ása. Theresa May, innanríkisráð-
herra Bretlands, sagði í gær hætt-
una þar óbreytta og miklar líkur 
á árás. Þá hefur breska stjórnin 
varað borgara sína við því að ferð-
ast til Þýskalands og Frakklands, 
þar sem hætta hafi aukist. 

Bandaríkin telja að hryðjuverka-
menn gætu notað ýmsar aðferð-

ir og vopn til árása. Óttast er að 
reynt verði að fremja hryðjuverk í 
líkingu við þau sem voru framin í 
Mumbaí á Indlandi árið 2008. 

Aðvörun Bandaríkjastjórnar er 
einu stigi neðar en formleg ferða-
viðvörun, en slík viðvörun myndi 
líklega hafa í för með sér afbókan-
ir á ferðum til Evrópu.  - þeb

manns að 
minnsta kosti 
létust í hryðju-

verkaárás í Mumbaí 2008.
167

Bandaríkjastjórn hvetur borgara sína til að huga betur að eigin öryggi í Evrópu: 

Hætta talin á hryðjuverkum

TAJ MAHAL Í MUMBAÍ Óttast er að 
hryðjuverkamenn fremji árásir í líkingu 

við Mumbaí-árásina árið 2008, þegar 
ráðist var á hótel og brautarstöð og 

tæplega 200 manns létu lífið. 
NORDICPHOTOS/AFP

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 

KÖNNUN Nær 65 prósent þeirra 
sem þátt tóku í þjóðarpúlsi 
Gallup eru fylgjandi þeim áform-

um Árna Páls 
Árnasonar, 
efnahags- og 
viðskiptaráð-
herra, að gera 
öll gengis-
tryggð lán ólög-
mæt. Tæplega 
fimmtungur 
er því andvíg-
ur, og svipað-
ur fjöldi er því 

hvorki fylgandi né andvígur. 
Vitnað var í niðurstöður könn-

unarinnar í fréttum Ríkisút-
varpsins. Þar kom fram að þegar 
eingöngu voru skoðuð svör þeirra 
sem voru með slík lán hafi um 80 
prósent verið fylgjandi áformum 
ráðherrans. Af þeim sem ekki eru 
með slík lán styður ríflega helm-
ingur áformin.  - bj

GENGIÐ 01.10.2010

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

206,3239
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

112,38  112,92

78,02  178,88

154,26  155,12

20,696  20,818

19,200  19,314

6,714  16,812

1,3502  1,3580

175,12  176,16

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

ÁRNI PÁLL 
ÁRNASON

Ný könnun um gengislán:

Um 65% styðja 
áform ráðherra

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.

27°

18°

17°

15°

21°

23°

15°

15°

24°

19°

27°

15°

28°

12°

19°

17°

14°Á MORGUN 
6-18 m/s 

Hvassast á Vestfjörðum.

MIÐVIKUDAGUR
Strekkingur NV-til ,

annars hægari.
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HVASST Í VEÐRI  Í 
dag hvessir heldur 
er líður á dag-
inn enda kröpp 
lægð á leið upp 
að landinu.  Búast 
má við stormi á 
Vestfjörðum um 
tíma á morgun en 
síðan lægir smám 
saman og verður 
vindur orðinn hæg-
ur víðast hvar á 
miðvikudaginn, síst 
NV-lands.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

LANDSDÓMUR Bæði forseti Alþing-
is og formaður þingmannanefnd-
ar sem lagði til að höfðað yrði mál 
fyrir landsdómi á hendur fjór-
um fyrrverandi ráðherrum búast 
við að Alþingi kjósi saksóknara á 
miðvikudag. Rætt hefur verið við 
aðstoðarríkissaksóknara að taka 
starfið að sér.

Hlutverk saksóknarans verð-
ur að rannsaka ásakanir á hend-
ur Geir H. Haarde, fyrrverandi 
forsætisráðherra, og sækja síðan 
sakamál á hendur honum fyrir 
landsdómi. Einnig verður kosinn 
annar saksóknari til vara.

Atli Gíslason, formaður þing-
mannanefndarinnar, segir nefnd-
ina ekki hafa komið saman vegna 
málsins. Hann reiknar með að 
nefndin geri tillögu til forseta 
Alþingis um saksóknara á morg-
un, eða í síðasta lagi á miðviku-
dag. Forseti Alþingis muni svo 
bera upp tillöguna. 

Atli segir ekki tímabært að gefa 
upp hvaða einstaklinga hafi verið 
rætt við, en staðfest hefur verið 
að rætt hefur verið við mögulega 
saksóknara um starfið. 

„Þetta hefur verið ámálgað við 
mig,“ segir Sigríður J. Friðjóns-
dóttir aðstoðarríkissaksóknari. 
Hún segist ekki hafa gert upp við 
sig hvort hún muni verða reiðubú-
in til að taka starfið að sér.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins var rætt óformlega við 
Ragnhildi Helgadóttur, lagapróf-
essor við Háskólann í Reykja-
vík, um að taka að sér starf sak-
sóknara eða varasaksóknara. 
Hún mun hafa hafnað því sökum 

anna. Róbert R. Spanó, deildarfor-
seti lagadeildar Háskóla Íslands, 
segir að ekki hafi verið rætt við 
sig um að taka að sér starfið, en 
hann myndi hafna slíku yrði til 
hans leitað vegna anna í öðrum 
störfum.

Ásta Ragnheiður Jóhannesdótt-
ir, forseti Alþingis, segist ekki 
reikna með atkvæðagreiðslu fyrr 
en á miðvikudag, þar sem stefnu-
ræða forsætisráðherra verði flutt 
í dag, og mælt fyrir fjárlögum á 
morgun.

Ekki er ljóst hvaða aðferð verð-
ur höfð við að velja saksóknar-
ann. Ásta segir mögulegt að sama 
aðferðafræði verði viðhöfð og 
þegar umboðsmaður Alþingis er 

kosinn. Þá skrifa þingmenn nafn 
þess manns sem þeir vilja kjósa á 
blað. Þá hafa flokkarnir yfirleitt 
rætt fyrirfram hvaða einstakling 
þeir muni styðja til starfans.

Á sama tíma og Alþingi kýs sak-
sóknara og varasaksóknara verð-
ur kosin fimm manna þingnefnd 
sem vera á saksóknaranum til 
aðstoðar, og fylgjast með fram-
vindu mála.

Ásta segir að samkvæmt lögum 
verði þingnefndin kosin með hlut-
fallskosningu á Alþingi. Það þýðir 
að Samfylkingin fær tvo menn í 
nefndina, og Vinstri græn, Sjálf-
stæðisflokkur og Framsóknar-
flokkur einn mann hver flokkur.

 brjann@frettabladid.is

Þingið velur sér sak-
sóknara í máli Geirs
Rætt hefur verið við Sigríði J. Friðjónsdóttur aðstoðarríkissaksóknara um að 
taka að sér starf saksóknara í landsdómsmálinu. Alþingi mun kjósa um málið á 
miðvikudag. Þingmannanefnd Atla Gíslasonar mun gera tillögu um saksóknara.

MÓTMÆLI Hollvinir Heilbrigð-
isstofnunar Suðurnesja (HSS) 
mótmæla harðlega tillögum um 
niðurskurð á framlagi ríkis-
ins til rekstrar HSS fyrir næsta 
ár. Tillögurnar leiði til þess að 
þjónustan við sjúklinga og fæð-
andi konur færist til Reykja-
víkur sem skapar óöryggi  og 
óvissu. 

Fram kemur í tilkynningu frá 
Hollvinum HHS að framlög rík-
isins, í samanburði við önnur 
sjúkrahús, hafa verið hlutfalls-
lega lægst til HHS og ekki hefur 
verið tekið mið af nærveru þess 
við Keflavíkurflugvöll. Suður-
nesjamenn eru hvattir til mót-
mælaaðgerða. - sv

Hollvinir mótmæla harðlega:

Niðurskurður 
skapar óvissu

KOSIÐ Meirihluti Alþingis samþykkti síðastliðinn þriðjudag að höfða beri mál gegn 
Geir H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra, fyrir landsdómi. Kjósa hefði átt saksókn-
ara á sama tíma, en það verður líklega ekki gert fyrr en á miðvikudag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SVÍÞJÓÐ Fótboltadómari var 
grýttur og áreittur af fótbolta-
liðinu Heleneholm SK eftir að 
hafa rekið mann af velli í leik. 
Eftir brottvísunina misstu allir 
liðsmennirnir stjórn á skapi 
sínu, hlupu öskrandi af bekkn-
um og sóttu að dómaranum með 
spörkum og höggum. Kemur 
þetta fram á fréttavef Afton-
bladet. 

Dómarinn hrökklaðist af vell-
inum við ofbeldið en þá köstuðu 
liðsmenn steinum og öðru laus-
legu á eftir honum. Hann náði 
að leita sér skjóls í búningsklefa 
þar til lögregla skarst í leikinn. 

Carsten Reuter Gard, stjórn-
armaður Heleneholm SK, segir 
atvikið hörmulegt og vonast til 
þess að enginn af leikmönnun-
um muni spila áfram með lið-
inu. 

 - sv

Fótboltalið missir stjórn á sér: 

Dómari grýttur 
og kýldur í leik



Súperdíll er fyrir súpernotendur 
sem vilja vera með öflugan og 

góðan farsíma. Komdu við 
í næstu verslun Nova og gerðu 

Súperdíl.
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NOKIA 5230
SNERTISÍMI
OG 5.000 KR.
SÍMNOTKUN
HJÁ NOVA!

Nokia 5230 og 5.000 kr. 
símnotkun á mánuði!
Þú getur notað farsímann fyrir 5.000 kr. á mánuði 
í alla farsíma og heimasíma á Íslandi.

Verð:

5.990 kr./mán. í 12 mán.
Greitt með kreditkorti + 250 kr./mán. greiðslugjald.

Gildir með Nova áskrift og frelsi. 5.000 kr. afsláttur
af símreikningi í áskrift en 30 daga áfylling í frelsi.
Sérstaklega er greitt fyrir símtöl í þjónustunúmer 
eins og 118 og 900 númer, símtöl og SMS/MMS í 
erlend símanúmer og notkun erlendis.

Sun 25-08-2010

Þú velur áskrift eða frelsi. Í frelsi er ekkert mánaðargjald en í áskrift er mánaðargjaldið 490 kr. og þá fylgir 150 MB netnotkun á mánuði.



6  4. október 2010  MÁNUDAGUR

Hafðu samband

Fræðsla fyrir þig
Reykjavík – 5. okt.

Verðtrygging og sparnaður
Borgartún 19

Fyrirlesari
              Breki Karlsson 

Reykjavík – 6. okt.
Lífeyrismál á mannamáli

Borgartún 19
Fyrirlesari
Theódór

         Friðbertsson

Skráðu þig á arionbanki.is. 
Allir velkomnir - Ókeypis aðgangur.

ERTU MEÐ 
VIÐKVÆMA HÚÐ?
Finnur þú fyrir þurrki í leggöngum, kláða, 
sveppasýkingu eða færðu sár við notkun 
dömubinda? Prófaðu þá Natracare lífrænar 
hreinlætisvörur, án klórs, ilm- og plastefna.

www.natracare.is

LÍFRÆNAR HREINLÆTISVÖRUR 

Nàttúruleg vellíðan

Á að halda friðsamlegum mót-
mælum við Alþingi áfram? 
Já 84,3%
Nei 15,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Óttast þú að hryðjuverk verði 
framin hér á landi? 

Segðu þína skoðun á vísir.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

HEILBRIGÐISMÁL Fæðingarorlof 
styttist og hámarksgreiðslur lækka 
samkvæmt fjárlagafrumvarpi 
næsta árs. Draga á úr útgjöldum 
sjóðsins um einn milljarð króna. 
Lagt er til að foreldrar sem eru 
utan vinnumarkaðs, eða í minna en 
25 prósent starfi, fái hærra fram-
lag en nú er greitt út til þeirra.

Guðlaug Einarsdóttir, formað-
ur Ljósmæðrafélags Íslands, segir 
að nú þegar séu Íslendingar með 
stysta fæðingarorlof af íbúum 
Norðurlanda. Styttra fæðingaror-
lof samræmist engan veginn til-
mælum heilbrigðisyfirvalda um 

brjóstagjöf og umönnun ungbarna. 
Skerðing á greiðslum úr orlofs-

sjóði er einnig talin geta haft skað-
leg áhrif á jafnréttismál. Nýlega 
greindi fréttastofa Stöðvar 2 frá 
því að mun færri feður taka orlof 
eftir að greiðslur lækkuðu síðustu 
áramót.

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, 
þingmaður Samfylkingarinnar í 
félags- og tryggingamálanefnd, 
telur hæpið að hægt sé að skera 
niður meira á þessu sviði. Hún 
segir mikilvægt að engar ákvað-
anir séu teknar fyrr en búið er að 
kanna hvaða áhrif niðurskurður á 
greiðslum úr fæðingarorlofssjóði 
hefur haft á þátttöku feðra.  - kdk

Milljarður sparaður með styttingu orlofs og lækkuðum hámarksgreiðslum:

Fæðingarorlof skorið niður 

KVENNADEILDIN Fæðingarorlof á Íslandi 
er nú þegar styttra en á öðrum Norður-
löndum segir formaður Ljósmæðrafé-
lagsins.  

Steingrímur J. Sigfússon 
mun mæla fyrir því sem 
hann kallar erfiðustu fjár-
lög fyrr og síðar á morgun. 
Skera þarf verulega niður 
í rekstri ríkisins og segir 
Steingrímur margar afar 
þungbærar ákvarðanir um 
niðurskurð liggja fyrir.

Boðaður hefur verið 33 milljarða 
króna niðurskurður á fjárlögum 
ríkisins á næsta ári. Þrátt fyrir það 
er áætlað að halli á ríkissjóði verði 
um 75 milljarðar króna. Stefnt er 
að því að fjárlög verði hallalaus 
árið 2012 og afgangur verði á fjár-
lögum ársins 2013.

Gagnrýnt hefur verið að ríkis-
stjórnin ætli sér að skera of mikið 
niður, og ná fjárlögunum á núllið 
of hratt. Steingrímur J. Sigfússon 
fjármálaráðherra segir að það sé 
mat á heildarskuldaþróun ríkisins 
sem kalli á að farið sé í harkaleg-
an niðurskurð. Stöðva verði skulda-
söfnunina svo skuldabyrðin verði 
ekki of þung og skuldirnar verði 
sjálfbærar.

„Hallarekstur af þeirri stærð-
argráðu sem er búin að vera 2008, 
2009 og 2010 þolum við ekki í mörg 
ár. Við eigum ekki val um annað en 
að ná hallanum umtalsvert niður. 
Þeim mun betur sem okkur geng-
ur í því þeim mun frekar getum við 
látið það eftir okkur að endurmeta 
hvernig við klárum verkefni,“ segir 
Steingrímur.

Hann segir að miðað sé við að 
vaxtakostnaður ríkisins verði ekki 
meiri en hann sé á þessu og næsta 
ári, um 15 til 16 prósent af heildar-
útgjöldum ríkisins.

Mikil óvissa í öllum spám
Gagnrýnt hefur verið að fjárlög-
in byggi á þjóðhagsspá frá því í 
júní, þar sem gert er ráð fyrir því 
að fyrsti áfangi álvers í Helguvík 
verði kominn í notkun. Steingrímur 
segir að ný spá sé væntanleg í nóv-
ember, og ekki sé annar kostur en 
að byggja á þeirri spá sem nú liggi 
fyrir. Ekki sé hægt að taka ákveðna 
þætti þar út. 

„Þó að vissulega hafi einstök 
stór verkefni eins og Helguvík 
visst vægi fer fjarri því að það sé 
það eina sem skipti máli varðandi 
þjóðhagshorfur,“ segir Steingrímur. 
Þannig hafi ekki verið reiknað með 
jafn miklum fjárfestingum í álver-
inu í Straumsvík og nú sé stefnt að, 
og ýmis önnur meðalstór verkefni 
séu í pípunum. Aukning sé í ferða-
þjónustunni og mikil verðmæta-
sköpun í sjávarútvegi.

Steingrímur bendir á að allar 
spár séu háðar mikilli óvissu um 
þessar mundir. Frekar ætti að horfa 
til óvissu vegna þess að kjarasamn-
ingar séu lausir í haust en óvissu 
vegna Helguvíkur.

Á mótmælafundi á Austurvelli 
við setningu Alþingis var meðal 

annars spurt um hina margfrægu 
skjaldborg um heimilin, en hennar 
sér vart stað í niðurskurðarfjárlög-
unum sem kynnt voru á föstudag. 

Velja illskástu leiðirnar
„Það er auðvelt að bera upp slík-
ar spurningar, og við erum ekki að 
reyna að fela að þetta eru mjög erfið 
fjárlög, kannski þau erfiðustu fyrr 
og síðar, því þau bætast ofan á það 
sem á undan hefur gengið árin 2009 
eða 2010. Nú sjáum við svart á hvítu 
hversu erfið þau eru. Þetta eru mjög 
sársaukafullir og þungbærir hlut-
ir sem við verðum að gera ef við 
ætlum að ná tökum á ríkisfjármál-
unum,“ segir Steingrímur.

„Það er auðvelt að velja hvað 
sem er í þessu frumvarpi og segja 
að þetta sé vont og ósanngjarnt, en 
það er ekki hægt að slíta þetta úr 
samhengi við þann efnahagslega 
veruleika sem við erum að glíma 
við,“ segir Steingrímur. Ætli stjórn-
völd að draga úr hallanum verði að 
skera niður, hækka skatta eða gera 
hvort tveggja.

„Við erum að reyna að fara 
illskástu leiðirnar við okkar þröngu 
aðstæður. Ég held að þeir sem horfa 
heiðarlega á þetta hljóti að kom-
ast að þeirri niðurstöðu að það séu 
fáir góðir kostir í boði,“ segir Stein-
grímur.

„Menn spyrja um velferðina og 
hvernig við getum lagt nafn okkar 
við þetta sem viljum starfa í anda 
norrænnar velferðarstjórnar. Þá 
segi ég á móti; væri það í þágu 
framtíðarvelferðar í landinu að ná 
ekki tökum á ríkisfjármálunum? 
Hvað þýðir það fyrir velferðina í 
framtíðinni ef við setjum ríkissjóð 
á hausinn?“

Steingrímur segir tillögur í fjár-
lögum um endurskipulagningu 
sérhæfðu heilbrigðisþjónustunnar 
mjög róttækar. Draga á verulega úr 
sjúkrahússtarfsemi á smærri heil-
brigðisstofnunum og færa hana á 
færri staði. Hann segir að núver-
andi kerfi sé mjög dýrt. 

„Ég tel að í grunninn sé þessi 

stefna mjög skynsamleg. Við þurf-
um að spara eins og við mögulega 
getum, en því fylgir auðvitað mik-
ill fórnarkostnaður. Hvort hægt er 
að fara svona bratt í þetta verður 
að koma í ljós. Það er verið að fara 
yfir það í heilbrigðisráðuneytinu,“ 
segir Steingrímur.

„Það er engin góð leið í þessu, og 
menn segja gjarnan líka að flat-
ur niðurskurður á alla sé langt frá 
því að vera skynsamlegasta leið-
in. Menn verða að hafa kjark til 
að forgangsraða og endurskipu-
leggja. Það eru heilbrigðisyfirvöld 
að reyna að gera þarna.“

Bíða skýrslu um afskriftir
Hagsmunasamtök heimilanna og 
fleiri hafa lagt til að vísitala neyslu-
verðs verði færð niður til þess sem 
hún var fyrir hrun, og þak sett á 
verðtrygginguna. Steingrímur 
segir þetta vissulega skoðað, en 
eins og aðrar almennar aðgerðir 
geti þetta þýtt að mikill kostnað-
ur leggist á ríkissjóð, og þar með 
skattgreiðendur. Engum lausnum 
sé hafnað, en sú stefna hafi verið 
mörkuð að vinna frekar á grund-
velli sértækra lausna.

Ítrekað hafa verið sagðar fréttur 
af stórfelldum afskriftum á skuld-
um fyrirtækja, en minna fer fyrir 
afskriftum á skuldum einstaklinga. 
Steingrímur segir ekki á borðum 
ríkisstjórnarinnar hvernig bank-
arnir hafi undið ofan af sínum 
málum. Auðvelt sé að gagnrýna allt 
sem gert sé, sama hvaða leið verði 
fyrir valinu.

Von er á skýrslu eftirlitsnefndar 
sem fylgist með því hvernig bank-
arnir vinna úr þessum málum, 
segir Steingrímur. Hún muni von-
andi leiða betur í ljós hvernig þess-
um afskriftum hafi verið háttað.

Ekki norræn velferð að 
setja ríkissjóð á hausinn

FRÉTTAVIÐTAL: Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra

ÓVISSA Bent hefur verið á vankanta á þeirri þjóðhagsspá sem fjárlög ársins 2011 
byggja á. Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra segir mikla óvissu fylgja öllum 
spám, og fjárlögin verði uppfærð miðað við nýja spá í nóvember. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Brjánn 
Jónasson
brjann@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Rannsókn sérstaks 
saksóknara á meintum innherja-
svikum Baldurs Guðlaugsson-
ar, fyrrverandi ráðuneytisstjóra, 
er lokið og hefur málið verið sent 
til ákærumeðferðar hjá ríkissak-
sóknara. Ákvörðunar um saksókn 
er að vænta fljótlega. Rannsóknin 
hefur staðið yfir í rúmt ár. Baldur 
er grunaður um að hafa, í krafti 
stöðu sinnar sem nefndarmaður í 
samráðshópi um fjármálastöðug-
leika, búið yfir vitneskju um stöðu 
Landsbankans sem markaðurinn 
hafði ekki.  - þþ

Grunaður um innherjasvik:

Mál Baldurs til 
ríkissaksóknara

KJÖRKASSINN



www.toyota.is

Toyota á Íslandi 
Nýbýlavegi 2
Kópavogur
Sími: 570-5070
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Toyota - Bara lausnir

Við eigum líf fyrir utan vinnuna. En okkar einbeitti þjónustuvilji, hæfni og kunnátta, fylgir 

Rafn Óttar Stefánsson
Málningar- og réttingaverkstæði Toyota
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*Innifalið: Flug með Icelandair ásamt flugvallarsköttum, gisting í tvíbýli á Hótel Absalon í þrjár nætur  með morgunverði. Rútuferðir til og frá flugvelli, í 
Jónshús, á „Fisketorvet“ og til Nýhafnar. Sigling um síkin og saga jassins sögð og leikin. Skoðunarferð um Kaupmannahöfn, aðgöngumiði í Tívolí, 
„julefrokost“ á Restaurant Kronborg og fararstjórn. 

KAUPMANNAHÖFN

AÐVENTUFERÐIR 
FYRIR ELDRI BORGARA

VERÐ 87.500 KR.*
Á MANN Í TVÍBÝLI

(AUKAGJALD FYRIR
EINBÝLI: 10.700 KR.)

Það verður glatt á hjalla í aðventuferð eldri 
borgara til Kaupmannahafnar 28. nóvember til
1. desember. Icelandair skipuleggur ferðina í 
samstarfi við Landssamband eldri borgara og 
Hótelbókanir í Kaupmannahöfn. Fjórir dagar 
af dægilegri skemmtun í bland við sögulegan 
fróðleik undir dyggri fararstjórn Emils 
Guðmundssonar.

+ Bókanir á www.icelandair.is/hopar (númer  
 hópsins er 1271) og nánari upplýsingar 
 hjá hópadeild Icelandair í síma 50 50 406
 eða með því að senda tölvupóst á 
 hopar@icelandair.is

 

UMFERÐARMÁL Slys við flutning á 
fatlaðri konu hefur orðið til þess 
að Umferðarstofa vill endurskoða 
reglur um ábyrgð ökumanna. 
Konan, sem er mikið fötluð, slasað-
ist þegar verið var að flytja hana á 
milli staða í bíl í mars síðastliðn-
um. Hjólastóll konunnar var fest-
ur í bílinn en konan ekki í stólinn. 
Hún féll úr stólnum þegar bílstjór-
inn ók út á afrein. Konan er lömuð 
og gat því ekki tryggt sig þegar 
bíllinn beygði. Málið er komið til 
ákærusviðs lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu. Talið er að reglur 

um öryggisbúnað hafi ekki verið 
brotnar en ákvörðun um framhald 
málsins hefur ekki verið tekin.

Einar Magnús Magnússson hjá 
Umferðarstofu segir málið alvar-
legt. Hann hafi haft spurnir af 
þessu máli og til séu fleiri dæmi 
um sambærileg slys. Slæmt sé 
ef bílstjórar átti sig ekki á þeim 
öryggisbúnaði sem er nauðsynleg-
ur til þess að flytja fatlaða á milli 
staða. 

„Það eru ákveðnir bílar sem eru 
til þess gerðir að flytja fatlaða og 
þá á ekki að flytja í öðrum bílum,“ 

segir Einar sem 
bendir á að gríð-
arlega mikil-
vægt sé að not-
aður sé réttur 
búnaður. 

Einar segir 
mjög miki l -
vægt að bæði 
þeir sem reka 
akstursþjón-
ustu fatlaðra og 

starfsmenn skoðunarstöðva séu 
vel á verði og farið sé eftir þeim 
reglum sem fram koma í reglu-

gerð um gerð og búnað ökutækja. 
Samkvæmt núgildandi lögum 

bera ökumenn ábyrgð á því að far-
þegar yngri en 15 ára noti örygg-
is- og verndarbúnað. Einar telur 
hins vegar nauðsynlegt að skoða 
hvort ekki þurfi að auka þessa 
ábyrgð enn frekar þannig að áður 
en lagt er af stað beri ökumenn 
jafnframt ábyrgð á því að fatlaðir 
farþegar á öllum aldri noti réttan 
öryggisbúnað í þeim tilfellum þar 
sem þeir geti ekki sjálfir axlað þá 
ábyrgð einir og óstuddir.  
 - sbt

Umferðarstofa vill auka ábyrgð þeirra sem flytja fatlaða á milli staða:

Lömuð kona slasaðist vegna kæruleysis bílstjóra

EINAR MAGNÚS 
MAGNÚSSON

1. Hvaða þrjú kjötvinnslufyr-
irtæki hafa sæst á að greiða 
milljóna sektir fyrir brot á 
samkeppnislögum? 

2 Hvaða samgöngumannvirki 
var vígt um helgina? 

3 Hvaða flíkur hefur Jón Gnarr 
tekið ástfóstri við? 

SVÖR

NÁTTÚRAN Samkvæmt nýrri breskri 
rannsókn er fimmta hver plöntu-
tegund á jörðinni, alls meira en 
80 þúsund tegundir, í útrýmingar-
hættu. 

Meðal þeirra plantna sem í helst 
eru sagðar í hættu eru Amazon-
lilja, Wollemi-furan og dvergpálm-
inn á Madagaskar.

Rannsóknin fór þannig fram að 
valdar voru af handahófi um sjö 
þúsund plöntutegundir, um 1.500 úr 
hverjum hinna fimm helstu plöntu-
hópa jarðar. Upplýsinga var aflað 
um allar þessar plöntutegundir og 
út frá þeim upplýsingum lagt mat á 
hvort tilvera þeirra væri í hættu.

Rannsóknin var gerð á vegum 
Kew Gardens, sem er konunglegi 
breski grasagarðurinn í London, 
í samvinnu við Náttúrusögusafn-
ið í London og alþjóðlegu náttúru-
verndarsamtökin IUCN. 

Tólf íslenskar plöntur lentu í 
úrtakinu, en engin þeirra reyndist 
í áhættuhópi.

„Allar tegundir sem hér eru til 
finnast líka annars staðar á jörð-
inni, þannig að þó þær séu sjald-
gæfar á íslandi geta þær verið 

algengar annars staðar,“ segir 
Starri Heiðmarsson, fléttufræðing-
ur á Náttúrufræðistofnun Íslands.

Ein tegund er þó hvergi til nema 
hér á landi og í Færeyjum. Það er 
maríuvöttur, en hún vex víða á 
Austurlandi og er að sögn Starra 
ekki í hættu.

Á jörðinni er vitað um 380 þús-
und plöntutegundir, en þessi tala 
er ekki endanleg því fullvíst þykir 
að margar tegundir séu enn ekki 
kunnar mönnum.

Rannsóknin sýndi að mesta hætt-
an, sem steðjar að plöntum jarðar, 
er brölt og athafnasemi manna. 
Mannanna verk hafa bein áhrif 
á tilvistarmöguleika þriðjungs 
þeirra plantna, sem metnar eru í 
útrýmingarhættu.

„Það eina sem er öruggt í þessu 
lífríki er að tegundir deyja út,“ 
segir Starri og gerist heimspeki-
legur í tali. „Það er bara spurning 
hvað það gerist hratt.“ 

Almennt virðast náttúrufræðing-
ar sammála um að á okkar tímum 
sé hraðinn meiri en áður hefur 
þekkst í gjörvallri jarðsögunni.
 gudsteinn@frettabladid.is

Fimmta hver 
planta í hættu
Meira en 80 þúsund plöntutegundir á jörðunni í 
útrýmingarhættu. Samkvæmt nýrri rannsókn stafar 
mesta hættan af verkum manna hér á jörðu. Íslensk-
ar plöntur voru skoðaðar, en reyndust ekki í hættu. 

Sources: IUCN, Kew Gardens,
Natural History Museum

Picture: Getty

Fifth of world’s plants endangered
One in five of the worldÕs 380,000 plant species is at risk of extinction and

human activity is doing most of the damage. In the first study of its kind,
scientists found that more than 20% of species should be classified

as ÒthreatenedÓ Ð the same alarming rate as for mammals
P LANTS UNDER T HREAT WORLDWIDE
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Maidenhair tree (Ginkgo biloba):
Gymnosperms Ð group including
cycads, ginkgo, yews and conifers Ð
are most endangered group
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Fimmta hver plöntutegund í hættu
Ein af hverjum fimm plöntutegundum jarðar er í útrýmingarhættu, samkvæmt nýrri rannsókn 
sem er sú fyrsta sinnar tegundar. Mestu munar þar um áhrif manna á lífsskilyrði þeirra. Þetta 
er álíka hátt hlutfall og meðal dýrategunda.

Plöntutegundir í hættu 

Í útrýmingarhættu: 20,5%

Í yfirvofandi 
hættu: 9,5%

Í hættu: 6,7%

Í bráðri 
hættu: 4,3%

Gögn vantar: 6,9%

Í nokkurri 
hættu: 9,5%

Ekki í 
hættu: 
63,1%

Búfénaður: 7,7%

Hættur sem helst steðja að plöntum:

Áhrif manna: 81,3%

Landbúnaður/
Uppskeruvinna: 
33,1%

Þróun: 10,4%

Skógarhögg: 
9,7%

Annað: 20,4%

Náttúrulegir 
viðburðir: 18,7%

Hættustig gróðurlífs
Meiri Minni

Regnskógar 
hitabeltisins

Bermúda-
eyjar

Suður-Afríka

Madagaskar

Jólaeyja

Norfolk-eyja

Norður-
Marían-
eyjar

Guam
Tonga

Fídjí-eyjar

Nýja-Kaledónía

Musteristré (Ginkgo biloba): Berfræv-
ingar eru sá tegundahópur, sem er í mestri 
hættu, en til þeirra heyra köngulpálmi, 
musteristré, ýviður og barrtré.

Heimildir: IUCN, Kew Gardens, Natural History Museum Ljósmynd: Getty

1. Sláturfélag Suðurlands, Reykjagarður 
og Kaupfélag Skagfirðinga. 2. Héðins-
fjarðargöng. 3. Tvo jakka frá Private 
label.

LANDBÚNAÐUR Ákveðið hefur verið 
að endurreisa sauðfjárveikivarn-
arlínu sem liggur upp úr Reyðar-
firði vegna garnaveiki sem kom 
upp í Fáskrúðsfirði í vetur. 

Þetta er meðal þess sem kom 
fram í svari Jóns Bjarnasonar 
landbúnaðarráðherra við fyrir-
spurn Sigurðar Inga Jóhanns-
sonar, þingmanns Framsókn-
arflokksins, á Alþingi í síðustu 
viku.

Matvælastofnun lagði niður 
allnokkrar varnarlínur undir lok 
síðasta árs í hagræðingarskyni, 
en sú ráðstöfun fékk misjafnar 
undirtektir sauðfjárbænda. Þeir 
settu fram fjórþættar kröfur í 
greinargerð til ráðuneytisins.

Ráðuneytið tók tillit til kröfu 
bænda um að Reyðarfjarðarlína 
væri sett upp að nýju, en hafn-
aði því að endurreisa línu við 
Hornafjörð. Hins vegar sagðist 
ráðuneytið reiðubúið að koma til 
móts við bændur vegna viðhalds 
girðinga milli hólfa sem hafa 
verið aflögð. Þá vill ráðuneytið 
vinna að því að upplýsingar um 
sjúkdóma á einstökum búum séu 
gerðar aðgengilegar.

Tillaga um að gera Reyðar-
fjarðarlínu að aðallínu á ný er á 
loka stigi, en hefur tafist vegna 
ágreinings við landeigendur í 
Reyðarfirði, sem telja línuna 
skerða nýtingarmöguleika sína. 
  - þj

Sauðfjárveikivarnarlínur endurskoðaðar:

Reyðarfjarðarlína 
verður endurreistSAMGÖNGUR Hundruð manna voru 

við opnun Héðinsfjarðarganga á 
laugardaginn. Ögmundur Jónasson 

samgönguráð-
herra klippti á 
borða í Héðins-
firði ásamt 
Hreini Haralds-
syni vegamála-
stjóra. 

Athöfnin fór 
fram í Héðins-
firði þar sem 
tvenn göng 
tengja Siglu-
fjörð og Ólafs-

fjörð um Héðinsfjörð. Verkið hófst 
í september 2006 og er kostnaður 
alls kringum 12 milljarðar króna. 
Eftir opnun var sameining Siglu-
fjarðar og Ólafsfjarðar innsigluð 
með því að leggja trefil eftir göng-
unum. - sv

Opnun Héðinsfjarðarganga: 

Hundruð gesta 
viðstaddir hátíð

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

VEISTU SVARIÐ?



Það munar um hvert ár ef þú vilt gefa börnunum þínum bestu forsendur l að 

koma undir sig fótunum sem sjálfstæðir þjóðfélagsþegnar. Því fyrr sem þú 

byrjar þeim mun betra. Með söfnunartryggingu leggur þú grunninn að 

árhagslegu sjálfstæði barna þinna.

Mikilvægt er að hafa traustan samstarfsaðila sér við hlið. Einhvern sem þú 

getur treyst fyrir peningunum þínum! Þe a öryggi býður Bayern-

Versicherung sem lheyrir Versicherungskammer Bayern, stærstu opinberu 

tryggingasamstæðu Þýskalands.

Versicherungskammer Bayern er meðlimur í sambandi ármálafyrirtækja 

þýsku sparisjóðanna (Sparkassen-Finanzgruppe) sem er farsælas  samstarfs-

ve vangur á sviði ármálaþjónustu í Þýskalandi og með um 50 milljónir 

viðskiptavina.

Sterk árhagsstaða og ströng fyrirmæli í þýskum lögum gera Bayern-

Versicherung klei  að uppfylla tryggingaskuldbindingar sínar fyrirvaralaust 

hvenær sem er.

Nánari upplýsingar um þjónustuframboð okkar er að finna á 

www.sparnadur.is eða þú hringir einfaldlega í einn af okkar vo uðu 

ráðgjöfum hjá Sparnaði – við hlökkum l að heyra í þér í síma 577-2025.

Umboðsaðili Bayern-Versicherung sem er meðlimur
í fyrirtækjasamstæðunni Versicherungskammer Bayern
Holtasmári 1, Kópavogur • Kaupvangsstræ  1, Akureyri

Sími: 577 2025 • sparnadur@sparnadur.is
www.sparnadur.is
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EVRÓPUMÁL Já og nei samtök-
in íslensku, gagnvart ESB-aðild 
landsins, fjármagna sig að mestu 
leyti með framlögum hagsmuna-
hópa í atvinnulífinu.

Mestu fjárframlögin til Heims-
sýnar, sem berst gegn inngöngu, 
koma úr sjávarútvegi og landbún-
aði. Sterkara Ísland, sem berst 
fyrir inngöngu að gefnum góðum 
aðildarsamningi, fær mest frá iðn-
fyrirtækjum, þjónustu- og útflutn-
ingsgreinum.

Heimssýn hefur ríflega þrefalt 
fleiri félaga á bak við sig.

Þetta er byggt á upplýsingum 
frá fulltrúum samtakanna, þeim 
Páli Vilhjálmssyni fyrir Heimssýn 
og Bryndísi Ísfold Hlöðversdóttur 
fyrir Sterkara Ísland.

„Þetta eru ekki miklir peningar. 
Veltan 2009, sem var stökk upp á 
við frá fyrra ári, var sex til átta 
milljónir, minnir mig. Ég myndi 
giska á að frá atvinnufyrirtækjum 
kæmi um sextíu til sjötíu prósent 
og afgangurinn framlög einstakl-

inga,“ segir Páll Vilhjálmsson.
Bryndís Ísfold Hlöðversdótt-

ir segir að velta Sterkara Íslands 

(SÍ) liggi ekki alveg fyrir, þar sem 
starfsemi félagsins hafi ekki verið 
gerð upp enn þá. En síðan SÍ var 

stofnað í október 2009 hafi það 
eytt um 4,9 milljónum: „Af þeim 
kostnaði hafa íslenskir lögaðilar 
greitt um níutíu prósent en ein-
staklingar um tíu prósent. Félagið 
er skuldlaust.“

Bryndís Ísfold tekur fram að 
félagið hafi ekki fengið neina fjár-
styrki frá Evrópusambandinu 
sjálfu, eins og andstæðingar aðild-
ar hafi haldið fram.

Páll segir að félagar í Heimssýn, 
sem hefur starfað frá 2002, séu í 
kringum 3.500 talsins en Bryndís 
Ísfold að félögum SÍ hafi fjölgað úr 
um 400 og í ríflega þúsund síðan í 
sumar sem leið.

Þess skal getið að samtökin 
Sterkara Ísland eru eins konar 
regnhlífarsamtök og innan þeirra 
eru önnur og eldri félög, hlynnt 
aðild að ESB.

Í blaðinu hefur áður komið fram 
að báðar hreyfingarnar njóta 
ýmiss konar stuðnings frá evr-
ópskum systursamtökum, sér í lagi 
norskum.  klemens@frettabladid.is

Hagsmunahópar fjármagna 
Evrópusambandsbaráttuna
Íslensku nei og já samtökin gagnvart ESB-aðild þiggja bæði meirihluta framlaga sinna frá hagsmunahóp-
um. Heimssýn fær mest úr sjávarútvegi og landbúnaði. Sterkara Ísland frá iðnaði og útflutningsgreinum.

ÉG PÆKLA MÍNAR TUNNUR Útgerðarmenn og 
bændur styðja Heimssýn, sem er á móti inngöngu 
í ESB. Iðnaðar-, þjónustu-, og útflutningsfyrirtæki 
styðja Sterkara Ísland, sem er hlynnt inngöngu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

■ Heimssýn fær 60 til 70 
prósent úr hefðbundn-
um atvinnugreinum: 
fiski og landbúnaði.

■ Sterkara Ísland fær um 
90 prósent frá iðnaði, 
þjónustu og útflutn-
ingsgreinum.

■ Heimssýn, stofnuð 
2002, hefur um 3.500 
félaga.

■ Sterkara Ísland, stofnað 
2009, hefur um 1.000 
félaga.

Í hnotskurn:

STJÓRNMÁL Nauðsynlegt er að 
unnið verði að virkum hlutabréfa-
markaði og öflugri kauphallar-
starfsemi til að tryggja að þau 
fyrirtæki sem nú eru í umsjón 
banka komist aftur út á almennan 
markað, segir í ályktun sem sam-
þykkt var á haustþingi Lands-
sambands sjálfstæðiskvenna sem 
fram fór á laugardag.

  - bj

Haustþing sjálfstæðiskvenna:

Bankar skekki 
ekki samkeppni

GEIMFARINN Geimfarinn Scott Kelly 
leit í kringum sig á safni í geimstöð í 
Kasakstan um helgina.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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islandsbanki@islandsbanki.is

www.islandsbanki.is

Sími 440 4000

Lækkaðu yfirdráttinnAð greiða niður yfirdráttinn með samningi við 
Íslandsbanka er einhver besti sparnaður sem völ er 
á því þú lækkar vaxtakostnaðinn svo um munar.

Dæmi*
Yfirdráttur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360.000  kr.
Mánaðarlækkun yfirdráttar . . . . . .  15.000  kr.
Fjöldi mánaða . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

Vaxtakostnaður lækkar vegna þess að yfir dráttur inn 
minnkar og vegna þess að vaxtaprósentan lækkar.

Lægri vaxtaprósenta . . . . . . . . . . . .  12.188  kr. 
Lækkandi yfirdráttur. . . . . . . . . . . .  43.125  kr.
Sparnaður á tímabili . . . . . . . . . . . 55.313  kr.

Þú færð nánari upplýsingar á islandsbanki.is 
og hjá ráðgjafa í þínu útibúi.

* Í dæminu er miðað við að yfirdráttarvextir lækki úr 12,50% í 9,25%.

Þegar þú greiðir niður 
yfirdráttinn þá lækkum  
við vextina hjá þér

HEILBRIGÐISMÁL Hægt væri að draga úr tilfell-
um geðsjúkdóma ef fyrirbyggjandi aðferð-
um væri beitt, líkt og gert er annars staðar 
í heilbrigðiskerfinu. Þetta segir William R. 
Beardslee, geðlæknir og prófessor við barna-
spítalann í Boston og læknadeild Harvard-
háskóla. 

Beardslee hefur lengi unnið að rannsókn-
um á fyrirbyggjandi aðgerðum og aðferðum 
sem tengjast þunglyndi í fjölskyldum. Rann-
sóknirnar hafa sýnt að mögulegt er að koma 
í veg fyrir þunglyndistímabil hjá ungu fólki 
í meiriháttar áhættuhópum, sem sýna merki 
þunglyndis og eiga þunglynda foreldra. Hann 
segir að frá því að hann hóf störf árið 1974 
hafi verið stöðugar framfarir í þekkingu á því 
hvað þurfi að gera og hvað virki. „Nú þarf að 
koma þessum aðferðum í umferð sem víðast. 
Hvernig getum við gert þetta þannig að allar 
fjölskyldur hafi aðgang að þessu?“

Ein aðferð Beardslees, sem nefnist á 
íslensku fjölskyldubrúin, er notuð hér á landi 
fyrir fjölskyldur þar sem foreldri glímir við 
þunglyndi. Meðferðaraðilar hitta fjölskyldur 
sex sinnum og svo í eftirfylgni sex mánuðum 
síðar. 

„Við höfum boðið upp á þetta inni á spítal-
anum, að mestu leyti inni á geðsviðinu,“ segir 
Gunnlaug Thorlacius, félagsráðgjafi á Land-
spítalanum. „Við erum pínulítið að færa út 
kvíarnar núna og höfum verið að þjálfa upp 
fólk á krabbameinsdeildum og beina sjónum 
að fólki með alkóhól- og fíkniefnavanda, en að 
mestu leyti eru þetta foreldrar með geðsjúk-
dóma.“ 

Úrræðin takmarkast þó við það að for-
eldrarnir þiggi þjónustu á geðsviði spítal-
ans. „Það er fullt af börnum úti í samfélag-
inu sem eiga foreldra með vægar eða jafnvel 
alvarlegar geðraskanir en foreldrarnir þiggja 
ekki þjónustu. Nú stöndum við frammi fyrir 
því hvernig við getum menntað fólk innan 
barnaverndarkerfisins, félagsþjónustunnar, 
á heilsugæslunni og á landsvísu sem getur 
hjálpað þessum börnum,“ segir Gunnlaug. 
Hún segir nauðsynlegt, ekki síst í því ástandi 
sem ríki á Íslandi, að veita áhættuþáttum eins 
og fátækt athygli. Undir það tekur Beardslee. 
„Allir sem vinna í þessu eru mjög meðvitað-
ir um að fátækt verður að veita athygli, meiri 
líkur eru á því að börn sem alast upp í fátækt 
fái þunglyndi.“  thorunn@frettabladid.is

Mögulegt að koma í veg 
fyrir þunglyndi ungs fólks
Með fyrirbyggjandi aðgerðum væri hægt að fækka tilfellum geðsjúkdóma, segir prófessor við læknadeild 
Harvard. Fjölskyldumeðferð hans er notuð hér á landi. Börn sem alast upp í fátækt þurfa sérstaka athygli. 

Minnismerki afhjúpað
Kvennaband Vestur-Húnvetninga 
hefur látið útbúa minningar- og upp-
lýsingaskilti um Vatnsenda-Rósu við 
Vatnsenda í Vesturhópi. Var þetta gert 
í tilefni af 155 ára dánardegi Rósu.

HÚNAVATNSSÝSLA

EVRÓPUMÁL Tyrkland og Úkraína 
ættu að fá svipaða stöðu og Nor-
egur hefur innan ESB, segir Evr-
ópuþingmaðurinn Elmar Brok í 
samtali við síðuna Euractiv.

„Evrópska efnahagssvæðið 
er ekki lokaðar dyr. Þaðan kom-
ust Svíþjóð, Finnland og Austur-
ríki inn í ESB, og nú er Ísland að 
semja úr sömu stöðu um að verða 
aðildarríki. Því getur [EES] verið 
séð sem lokaskref, en einnig sem 
milliskref,“ segir þingmaðurinn.

 - kóþ

Þýskur Evrópuþingmaður:

Tyrkland komi í 
EES-samstarfið

BEARDSLEE Það var Geðverndarfélag Íslands sem fékk 
Dr. Beardslee til landsins, en félagið fagnar sextíu ára 
afmæli um þessar mundir. Hann hélt fyrirlestur um 
rannsóknir sínar í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lætur af embætti í Noregi
Dagfinn Høybråten, leiðtogi kristilegra 
demókrata í Noregi, hefur tilkynnt að 
hann muni ekki sækjast eftir endur-
 kjöri á landsfundi flokksins næsta 
vor. Þá ætlar hann einnig að hætta 
á þingi. Hann hefur verið formaður 
flokksins síðan árið 2004. 

NOREGUR



12  4. október 2010  MÁNUDAGUR

Námskeiðið er kennt á þriðjudögum og fi mmtudögum klukkan 

20:00 – 21:00 í fjórar vikur í senn. 

Þátttekendur geta mætt í alla opna tíma á meðan á námskeiðinu stendur. 

Eftir námskeiðið fá þátttakendur eina fría viku auk 15% afslátt af kortum.

Upplýsingar og skráning í síma 695-8464 Drífa og 772-1025 Ágústa.

Eða á jogastudio.is

Byrjendanámskeið 
í Hot jóga

Nýtt 4 vikna byrjendanámskeið í Hot jóga 
hefst þriðjudaginn 5. október

Seljavegur 2 - 101 Reykjavík
www.jogastudio.is -  jogastudio@hotmail.com

Nýherji hf.    Borgartún 37    Sími 569 7700    www.nyherji.is
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Helstu IBM sérfræðingar á Norðurlöndum 
leiða þig inn í framtíðina

• IBM System x Intel netþjónar 
• IBM gagnageymslulausnir 
• IBM Tivoli afritunar-, aðgangs- og öryggishugbúnaður 
• IBM Power, Unix og AS/400 netþjónar

19 erindi frá 10 sérfræðingum IBM, CCP, Arrow, NetApp og Nýherja

Dagskrá og skráning á www.nyherji.is 

Ráðstefna Nýherja og IBM | Hótel Örk 7. október 2010 

COMES TO YOU 2010 

VÍSINDI Hin árlegu lítilsvirðingarverðlaun Ig-Nobel 
voru afhent í Bandaríkjunum fyrir helgi. 

Meðal vinningshafa eru náttúruvísindamenn frá 
Bretlandi og Mexíkó, sem hafa náð góðum árangri 
við rannsóknir á hori úr hvölum. Þessir vísindamenn 
hafa notað fjarstýrðar þyrlur með búnaði sem safnar 
í sig útblæstri úr hvölum. Flogið er yfir hvalina þegar 
þeir koma upp á yfirborðið og sætt lagi þegar þeir 
blása frá sér.

Verðlaunin í hagfræði komu í hlut æðstu stjórnenda 
kreppufyrirtækjanna Goldman Sachs, AIG, Lehman-
bræðra, Bear Stearns, Merrill Lynch og Magnetar 
fyrir frumlegar aðferðir við fjárfestingar.

Friðarverðlaun ársins féllu síðan í hlut þriggja 
breskra vísindamanna, sem hafa fundið staðfestingu 
þess að sársauki linist við það eitt að blóta hressilega.

Verðlaunin er veitt á hverju ári vísindamönnum 
sem hafa með rannsóknum sínum veitt fólki ástæðu 
til þess að „hlæja fyrst, en verða síðan hugsi.“ - gb

Hin árlegu Ig-Nobel-verðlaun veitt við mikla kátínu viðstaddra:

Rannsaka hor úr hvölum

EIÐSVARNIR  Æðstu stjórnendur Goldman Sachs sverja hér eið 
á fyrsta degi réttarhaldanna yfir þeim. NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Rúmlega 
200 björgunarsveitar- 
og lögreglumenn leit-
uðu að Andrési Tóm-
assyni um helgina. 
Andrés hefur verið 
týndur í tíu daga og 
sást síðast til hans 
föstudaginn 24. sept-
ember. 

Andrés fékk 600 þús-
und króna rannsóknar-
styrk í júní frá Lands-
samtökum lífeyrissjóða 
fyrir meistaraprófs-
ritgerð við Háskóla 
Íslands, sem hann 
vinnur að. Ritgerðin 
snýr að áhrifum efna-
hagshrunsins á lífeyr-
issjóðina hér á landi og 
hefur Andrés ekki leyst 
styrkinn út. 

Um sjötíu leitarhópar frá sautj-
án björgunarsveitum leituðu í 
nágrenni höfuðborgarsvæðisins, 
Borgarfirði og Reykjanesi auk 
þess sem þyrla Landhelgisgæsl-
unnar flaug meðfram ströndum, 
götum og bryggjum en án árang-
urs. Bíll Andrésar, ljósbrúnn Suz-

uki Grand Vitara frá 
2003 með bílnúmerið 
LZ-195, er einnig horf-
inn og hefur lögregl-
an engar vísbendingar 
fengið frá almenningi 
þrátt fyrir ítarlegar 
beiðnir. 

Ágúst Svansson, aðal-
varðstjóri og stjórn-
andi leitarinnar, segir 
óvenjulegt að ekkert 
spyrjist til fólks í svona 
langan tíma hér á landi. 
Hann segir mikilvæg-
ast fyrir leitarmenn að 
finna bílinn því í raun 
gæti Andrés verið hvar 
á landi sem er. 

„Þetta er svolítið 
nýtt fyrir okkur. Nauð-
synlegast er að hugsa 
og átta sig á hlutunum 

og gefa sér engar forsendur,“ segir 
Ágúst. „En það er skýring á öllu.“ 

Slysavarnafélagið Landsbjörg 
hvetur fólk til að athuga vel sitt 
nærumhverfi, svo sem kjallara-
tröppur, bílskúra og fleira og láta 
lögreglu vita ef sést hefur til Andr-
ésar eða bifreiðar hans.  - sv

Andrés Tómasson hefur verið týndur í tíu daga: 

Tvö hundruð manns 
leituðu um helgina

ANDRÉS TÓMASSON Andr-
és hefur verið týndur í tíu 
daga og leituðu rúmlega 
200 manns að honum um 
helgina. 

SUZUKI GRAND VITARA Lögreglan auglýsir einnig eftir bifreið Andrésar sem er Suzuki 
Grand Vitara 2003 með bílnúmerið LZ-195 og er einnig horfin sporlaust. 

STJÓRNMÁL Ríkisstjórnin verð-
ur að grípa strax til almennra 
aðgerða til að leysa vanda heimila 
og fyrirtækja, og er Framsókn-
arflokkurinn tilbúinn í samvinnu 
um það. Þetta er ein af niðurstöð-
um haustfundar þingflokks og 
landsstjórnar Framsóknarflokks-
ins sem haldinn var á laugardag.

Í yfirlýsingu fundarins kemur 
fram að fljótvirkasta og réttlát-
asta leiðin sé að „leiðrétta skuldir 
heimila og fyrirtækja“ ásamt því 
að setja þak á verðtryggingu og 
afnema hana svo í áföngum.  - bj

Vilja aðgerðir fyrir heimilin:

Skuldir verði 
leiðréttar

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

KOSIÐ Í LETTLANDI Þessi kona kaus í 
þingkosningum í Ríga í Lettlandi um 
helgina. Samsteypuríkisstjórn landsins 
hélt velli í kosningunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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kemur við sögu 
á hverjum degi!

OG STYDDU INNLENT HJÁLPARSTARF
RAUÐA KROSS ÍSLANDS Í LEIÐINNI
10 KRÓNUR AF HVERJUM
 SELDUM PAKKA RENNA TIL STARFSINS

KAUPTU FRÓN
MJÓLKURKEX

Sjálfboðaliðar í 50 deildum um allt land halda uppi innanlandsaðstoð Rauða kross Íslands. 
Meðal helstu verkefna má nefna Hjálparsímann 1717, Rauðakrosshúsið, fataflokkun, 
heimsóknarvini, sjúkrabifreiðar, skyndihjálparfræðslu, þjónustu og aðstoð við innflytjendur, 
hælisleitendur, fólk með geðraskanir og ungmennastarf. Einnig má nefna að Rauði krossinn 
er hluti af almannavörnum og sinnir þar m.a. sálænum stuðningi þegar á reynir.

EFNAHAGSMÁL Styrking gjaldeyris-
forðans er forgangsmál í íslensku 
efnahagslífi að mati Murilo Port-
ugal, varaframkvæmdastjóra 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) 
og formanns stjórnar sjóðs-
ins. Þetta kom fram í umræðum 
stjórnar við þriðju endurskoðun 
efnahagsáætlunar Íslands á mið-
vikudag.

Portugal segir styrkingu forð-
ans forsendu afnáms gjaldeyr-
ishafta og endurkomu Íslands 
á alþjóðlega fjármálamarkaði. 
„Varfærin stjórn peningamála 
hjá Seðlabankanum, ásamt nýtil-
komnum gjaldeyriskaupum, skil-
ar árangri og halda ætti áfram á 
sömu leið,“ er eftir honum haft í 
tilkynningu AGS.  - óká

Stjórnin ræddi stöðu Íslands:

Forgangsmál að 
safna gjaldeyri

SAMFÉLAGSMÁL Borgarafundir 
um endurskoðun stjórnarskrár-
innar verða haldnir á sjö stöð-
um á landinu á komandi vikum. 
Stjórnlaganefnd og landshluta-
samtök sveitarfélaga standa 
fyrir þessum fundum þar sem 
rætt verður um stjórnlagaþing 
og Þjóðfund 2010 og kallað eftir 
sjónarmiðum íbúa í hverjum 
landshluta.

Guðrún Pétursdóttir, formað-
ur stjórnlaganefndar, segir í 
tilkynningu að tilgangurinn 
með fundinum sé að kynna end-
urskoðun stjórnarskrárinnar 
fyrir fólki og hvetur alla lands-
menn til að láta rödd sína heyr-
ast.   - þj

Fundir um stjórnlagaþing:

Borgarafundir 
um allt land

VIÐSKIPTI Kristinn Már Gunnars-
son kaupsýslumaður í Þýskalandi 
hefur keypt þriðjungshlut í Sportís 
ehf., framleiðanda Cintamani úti-
vistarfatnaðarins. „Kaup Krist-
ins felast í hlutafjáraukningu sem 
ætlað er að styðja sókn Cintamani 
á markaði í Þýskalandi,“ segir í til-
kynningu.

Kristinn biðst undan því að 
segja hversu stór fjárfestingin 
sé. „En fyrir mig persónulega er 
þetta risafjárfesting,“ segir hann 
og vísar bæði til kaupanna og fyr-
irhugaðs vinnuframlags við að 
kynna Cintamani-vörumerkið í 

Þýskalandi þar sem hann hefur 
stundað viðskipti síðan 1994. Arc-
tic Group, fyrirtæki Kristins í 
Düsseldorf, rekur 230 fataverslan-
ir og verslunareiningar víðs vegar 
um Þýskaland, með vörumerkjum 
á borð við Oasis, Karen Millen og 
Coast. Í tilkynningunni um kaupin 
kemur fram að velta Arctic Group 
hafi verið 4,6 milljarðar króna árið 
2009.

Fram til þessa hafa aðaleigend-
ur Sportíss verið Skúli Björnsson 
stofnandi fyrirtæksisns og Sindri 
Sindrason. Þeir eiga nú hvor sinn 
þriðjungshlut. 

Kristinn segist stefna að því að 
koma Cintamani inn í helstu úti-
vistarverslanir Þýskalands. Til að 
byrja með er stefnt að því að opna 
níu Cintamani-verslunareiningar 
í verslunarmiðstöðvum víðs vegar 
um landið. 

Kristinn segir hlutafjáraukn-
inguna og aðkomu hans að fyrir-
tækinu hugsaða sem skref í útrás 
Cintamani, en hlutafjáraukning-
una í Sportís á meðal annars að 
nýta til frekari vöruþróunar, 
bæði fyrir íslenskan og þýskan 
markað. 

 - óká

Sportís eykur hlutafé með því að Kristinn Már Gunnarsson kaupsýslumaður kaupir þriðjungshlut:

Cintamani-fatnaður í sókn til Þýskalands

KRISTINN MÁR GUNNARSSON Kristinn 
segir að með hlutafjáraukningu Sportíss 
eigi að nýta sérþekkingu hans og tengsl 
á þýskum markaði til útrásar Cintamani-
merkisins.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

EVRÓPUMÁL Ógagnsæið í aðildar-
viðræðum króatískra stjórnvalda 
við ESB veldur vonbrigðum, segir 
Darko Seperic, evrópumálafull-
trúi verkalýðsfélaga þar í landi.

Komið hafi í ljós að ríkisstjórn 
Króatíu noti aðildarviðræðurnar 
sem skjól óvinsælla aðgerða, án 
þess að þeirra hafi verið krafist af 
ESB. Allir flokkar í Króatíu stefna 
á inngöngu landsins. Samkvæmt 
skoðanakönnun í ágúst eru 31 pró-
sent landsmanna á þeirri skoð-
un að ESB-aðild verði slæm fyrir 
landið.  - kóþ

Verkalýðsfélög í Króatíu:

Vilja gagnsæi í 
ESB-viðræður

MIÐBORGIN Ekki gekk nægilega vel að 
manna og safna fyrir Rauða krossinn á 
svæði 101 í Reykjavík um helgina. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SAMFÉLAGSMÁL Talið er að um 80 
prósent heimila í landinu hafi 
verið heimsótt á laugardag þegar 
gengið var til góðs fyrir Rauða 
krossinn. 

Sólveig Ólafsdóttir, deildar-
stjóri útbreiðslusviðs Rauða 
krossins, segir söfnunina hafa 
gengið vel en þó hafi komið á 
óvart hversu illa gekk að manna 
miðborg Reykjavíkur og einungis 
hafi náðst að fara á 60 prósent af 
svæði 101. En þó komi á móti að 
stór hverfi eins og Árbærinn og 
Grafarvogur voru með nærri 100 
prósenta mönnun. 

Lokatölur úr söfnuninni frá 
landinu öllu koma í vikunni.  - sv

Gengið til góðs um helgina: 

Miðborgin gekk 
óvenju erfiðlega 
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Lífrænt skiptir máli 
       fyrir barnið þitt

- Engin erfðabreytt innihaldsefni
- Ræktað án notkunar meindýraeiturs

Kíktu í heimsókn á www.hipp.is

Kitlar bragðlaukana

Ef stjórnmálamenn hefðu átt að læra eitt-
hvað af hruninu, þá var það, að velja 

ekki í embætti samkvæmt flokkspólitískum 
sjónarmiðum. Embættismennirnir Davíð 
Oddsson, Finnur Ingólfsson og Páll Gunn-
ar Pálsson voru allir skipaðir í embætti út 
frá flokkspólitískum sjónarmiðum, en ekki 
hæfni. Allir áttu þeir þátt í að reisa íslensku 
þjóðinni bálköst í formi einkavædds banka-
kerfis, með liðónýtu slökkviliði.

Ögmundur Jónasson, sem í liðinni viku 
tók þátt í því leikriti að skipa pólitískan 
aðstoðarmann Jóns Bjarnasonar í eftirsótt 
embætti í ráðuneyti Jóns, sagði; „ráðning-
in er á mína ábyrgð, ég svara einn fyrir 
það,“ þegar hann var spurður í Fréttablað-
inu sl. laugardag um hverjir hafi lagt mat 
á hæfi hinna þrettán umsækjenda. Á Eyj-
unni bætir hann síðan við: „Ég óskaði eftir 
því að starfsmenn ráðuneytisins færu yfir 
umsækjendur á faglegum nótum og Jóhann 
varð þar hlutskarpastur.“ Hann vildi þó 
ekki svara því hverjir í ráðuneytinu lögðu 
mat á hæfi umsækjendanna. Frekari skýr-
ingar telur hann sig ekki skulda íslenskum 
almenningi. Er þetta ekki sama leikritið og 
þegar Árni Mathiesen var látinn skipa son 
Davíðs Oddssonar í dómaraembætti, í stað 
Björns Bjarnasonar, þvert á niðurstöður 

valnefndar?  Ráðherra er vanhæfur vegna 
tengsla við tiltekinn umsækjanda og flokks-
bróðir beggja tekur hlutverkið að sér, til að 
tryggja hlutleysi. Hver tekur mark á svona?

Af hverju í ósköpunum er ekki drifið í 
því að samþykkja fyrirliggjandi tillögur 
um ráðningar hjá hinu opinbera, sem koma 
eiga í veg fyrir svona. Með skipan óháðra 
valnefnda og verulega eða algera takmörk-
un á möguleikum til pólitískrar íhlutun-
ar, eins og loks var gert sl. vetur varðandi 
ráðningar dómara. Af hverju eru ekki sett-
ar reglur sem heimila ráðherrum að ráða 
sér tímabundið pólitískt valda upplýsinga-
fulltrúa og sérfræðinga. Þeir þurfa á þeim 
að halda, eru stöðugt að ráða sér einhverja 
slíka, án þess að hafa til þess lagaheimild-
ir og fá reglulega bágt fyrir hjá umboðs-
manni Alþingis, ákúrur í fjölmiðlum og 
uppskera fyrirlitningu hjá þrautpíndum 
íslenskum almenningi. Nú er hafin önnur 
umferð hjá Íbúðalánasjóði, mögulega  til að 
reyna að koma Framsóknarkandídatinum í 
embættið. Vonandi hlutast nýr ráðherra til 
um ráðningarferli sem tryggir, að hæfasti 
umsækjandinn verði ráðinn.

Íslenskt samfélag er að liðast í sundur 
m.a. vegna vantrausts á stjórnmálamönnum, 
flokkspólitískar ráðningar eru olía á þann eld.

Pólitískt skipað í stöður?
Stjórnsýsla

Margrét 
Björnsdóttir
bæjarfulltrúi í 
Kópavogi

Ekki laus við flokkinn
Hjörleifur Sveinbjörnsson, eiginmað-
ur Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, 
sagði sig úr Samfylkingunni í kjölfar 
atkvæðagreiðslu Alþingis um lands-
dóm „í tilefni dagsins“. Sagði hann 
við fjölmiðla að ekki þyrfti að hafa 
frekari orð um úrsögnina. Hjörleifur 
er þó ekki alveg laus við flokkinn. Í 
dag hefst ljóðaþing í Norræna húsinu 
í tilefni stofnunar Menn-
ingarsjóðsins Kína-Ísland. 
Hjörleifur er formaður 
stjórnar sjóðsins en 
hátíðina setur enginn 
annar en Össur Skarp-
héðinsson utanríkisráð-
herra.

Lífi annarra stefnt í hættu
Netsjónvarp mbl.is spurði þing-
manninn Sigmund Erni Rúnarsson út 
í mótmælin sem urðu við þingsetn-
ingu á föstudag. Sagðist hann bera 
mikla virðingu fyrir friðsömum mót-
mælum en bæri nánast enga virð-
ingu fyrir því þegar lífi annarra væri 
stefnt í hættu eins og þarna. Það er 
nú ekki nema eðlilegt að Sigmundur 
beri litla virðingu fyrir því þegar lífi 
fólks er stefnt í hættu en eggjakast 
telst seint til manndrápstilraunar.

Allar hugmyndir skoðaðar
Landssamband sjálfstæð-
iskvenna hélt haustþing sitt 
um helgina og af álykt-

un þingsins að dæma var skuldavandi 
heimilanna fundargestum hugleikinn. 
Þar segir að grípa þurfi til róttækra 
aðgerða og enn fremur: „Þegar hafa 
komið fram hugmyndir úr ólíkum 
áttum um almennar skuldaleiðrétting-
ar. Landssamband sjálfstæðiskvenna 
krefst þess að þessar hugmyndir verði 
skoðaðar með það fyrir augum að 

leiðrétta nú þegar hag og stöðu 
heimila.“ Sem sagt, skoða 
ber allar hugmyndir. Þetta 
innlegg sjálfstæðiskvenna 
mun sennilega ekki skipta 
sköpum í umræðu um 
skuldir.

 bergsteinn@frettabladid.is 

 magnusl@frettabladid.isV
iðbrögðin við fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar eru 
að mörgu leyti fyrirsjáanleg. Niðurskurður fjárfram-
laga snertir marga afmarkaða hagsmuni byggðarlaga, 
stofnana, atvinnugreina, tekjuhópa o.s.frv. Fulltrúar 
þessara hópa stíga fram og kvarta undan niðurskurð-

inum. Fyrir stærsta hagsmunahópinn, almenna skattgreiðendur, 
talar þó enginn – enda eiga þeir sér engan talsmann og engan 

umboðsmann.
Þó blasir það við að verði horf-

ið frá umdeildum niðurskurð-
artillögum, eins og talsmenn 
sérhagsmunahópanna heimta, 
þarf annaðhvort að skera niður 
annars staðar – sem kemur þá 
við einhverja aðra afmarkaða 
hagsmuni – eða hækka skattana 

svo að markmiðin um minni halla á fjárlögunum náist. Eins og 
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra bendir á í viðtali við 
Fréttablaðið í dag, er brýnt að þau markmið náist til þess að hægt 
sé að ná tökum á skuldum ríkissjóðs (skattgreiðenda) og byrja að 
greiða þær niður.

Ríkisstjórnin hefur nú þegar gengið út á yztu nöf í skattahækk-
unum. Þær sem komnar eru til framkvæmda hafa þegar haft þau 
áhrif að hrekja fólk og fyrirtæki úr landi. Verði gengið lengra 
en þegar er gert í fjárlagafrumvarpinu er raunveruleg hætta á 
að það hamli þeirri endurreisn atvinnulífsins, sem er svo bráð-
nauðsynleg, meðal annars til að skapa ríkissjóði tekjur til lengri 
tíma.

Niðurskurður hjá sjúkrastofnunum, í bótakerfinu og hjá 
menntastofnunum er að sjálfsögðu gríðarlega sársaukafullur. En 
þessir málaflokkar, heilbrigðismál, velferðarbætur og mennta-
mál, taka til sín mikinn meirihluta ríkisútgjaldanna. Það er engin 
leið að ná árangri í ríkisfjármálunum án þess að draga saman 
útgjöldin til þessara málaflokka. Peningarnir eru ekki til.

Það er orðin útjöskuð klisja að leggja til að skorið verði niður 
í utanríkisþjónustunni eða kaupum á ráðherrabílum í stað þess 
að skera niður í velferðarþjónustunni. Þótt utanríkisþjónustan 
yrði lögð niður (sem er óraunhæft) og ráðherrar færu til vinnu í 
strætó (sem er ekki fráleit hugmynd) myndi það ekki leysa nema 
pínulítið brot af þeim vanda, sem við er að glíma í ríkisfjármál-
unum.

Gagnrýnin á forsendur fjárlaga, að þær séu of bjartsýnar, er 
réttmæt. Því miður þýðir það enn meiri niðurskurð, reynist gagn-
rýnin á rökum reist og hagvöxturinn verði minni en gengið er út 
frá. Í hagvaxtarspánni, sem stuðzt er við, er meðal annars gert 
ráð fyrir að framkvæmdir við álver í Helguvík hefjist.

Sjálfsagt er það samvizkuspurning fyrir suma ráðherra ríkis-
stjórnarinnar og stuðningsmenn þeirra, hvort þeir eigi að greiða 
fyrir álversframkvæmdum svo hægt sé að koma í veg fyrir enn 
frekari niðurskurð á þjónustu velferðarkerfisins.

Viðbrögð við niðurskurðartillögum í fjárlaga-
frumvarpinu eru fyrirsjáanleg.

Peningarnir 
eru ekki til

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Alþingishúsið og dómkirkjan við 
Austurvöll eru ekki kuldalegar 

og yfirlætisfullar byggingar eins og 
fylltu Borgartúnið í Bólunni. Þær 
spjátra sig ekki. Þær segja ekki: 
Sjáið stærðina, sjáið valdið, auðinn, 
ósnertanleikann – hér uppi erum 
við, þarna niðri eruð þið. Þetta eru 
gömul hús; stór þegar þau voru 
reist en með stækkandi bæ hafa 
þau minnkað svo að stærð þeirra 
er einkum í huga okkar. Þetta eru 
viðkvæm hús og biðja um virðingu. 
Þau segja „við“ en ekki „þið“, þau 
segja „samfélag“ en ekki „auðræði“ 
– „saga“ en ekki „niðurrif“. Næst 
þegar fólk tekur sér egg eða grjót í 
hönd til að varpa að Alþingishúsinu 
mætti það hugleiða hvað það tákn-
ar að henda slíku í sjálft tákn þing-
ræðis okkar og lýðræðis. 

Aðrir mættu hugleiða hvers 
vegna svo er komið. Þau sem mót-
mæla á Austurvelli – eru þau 
kannski einmitt að berjast fyrir 
raunverulegu lýðræði, raunveru-
legu þingræði?

Samhljóða uppgjör Alþingis við 
Hrunið var í sjálfu sér merkistíð-
indi en gufuðu einhvern veginn 
upp jafnharðan í sundurþykkju og 
togi í allar áttir í senn. Uppgjörið 
féll í skuggann af þessum gömlu 
vondu átakastjórnmálum sem við 
erum öll ósegjanlega þreytt á en 
komumst ekki út úr. Í stað þess að 
uppgjörið færi okkur sannleikann, 
réttlætið og að lokum langþráðar 
sættir – sem eru forsenda þess að 
hægt sé að sameinast í þjóðarátaki 
um endurreisn –  gæti landsdóms-
leiðin leitt til þess að við fáum ekk-
ert af þessu. 

Og manni leið um stund eins og 
við hefðum farið einn hringinn enn 
niður spíralinn.

Lýðræði takk
Það er vafamál hvort Alþingi tekst 
að endurheimta þá virðingu sem 
það á skilið fyrr en það endurspegl-
ar vilja og samsetningu þjóðarinn-
ar. Eins og er fer því fjarri. Nú fer 
vægi atkvæðanna eftir búsetu. Sá 
sem býr á Siglufirði hefur meira að 
segja um landstjórnina en sú sem 
býr í Breiðholti. Kjördæmakerfið 
gerir það að verkum að á Alþingi 
og í ráðherrastólum situr fólk sem 
virðist ekki starfa eftir þeirri til-
finningu að það starfi í umboði 
þjóðarinnar. Það lítur á sig sem 
erindreka tiltekinna hagsmuna-

hópa – jafnvel nokkurs konar lobby-
ista – og það lítur á hlutverk sitt á 
valdastólum fyrst og fremst að sjá 
til þess að hagsmunum þessara litlu 
hópa sé ekki ógnað. 

Borgararnir upplifa fullkom-
ið valdaleysi sitt en aðrir greiðan 
aðgang að kjötkötlunum. Skeyting-
arleysið um rétt og rangt og blygð-
unarlaus fyrirgreiðslan sem fylg-
ir umboðslausum völdum lýsir sér 
á ýmsan máta. Samhliða ranglátu 
kjördæmakerfi hefur hér þróast 
ótrúlegt fyrirgreiðslukerfi í bönk-
unum við útvalda, og sér ekki fyrir 
endann á því. Og munum: þetta 
snýst um kerfi en ekki fólk og við 
eigum að brjóta niður kerfi en ekki 
fólk. 

Stundum leka fréttir frá heið-
virðu fólki innan úr kerfinu: Smá-
bátaútgerðin Nóna, sem gerir út 
tvo báta og „á“ kvóta upp á 2 millj-
arða, fékk afskrifaða 2,6 milljarða 
króna hjá Landsbankanum, sem að 
sjálfsögðu varðist allra fregna af 
málinu. Þetta fyrirtæki er í eigu 
sömu manna og eiga stórútgerð-
ina Skinney-Þinganes og einhvern 
veginn hefur þessari smábátaút-
gerð tekist að steypa sér í skuld-
ir upp á 5,3 milljarða króna árið 
2008. Þar hefur verið glatt á hjalla. 
Samkvæmt fréttum voru þessar 
afskriftir svo færðar til bókar sem 
hluti af verulegum hagnaði Skinn-
eyjar-Þinganess á síðasta ári.

Misheppnað þjóðfélag
Á meðan stendur fólk í röðum og 
biður um mat. Það kann að vera að 
einhverjir í þeim röðum hafi hagað 
sér óskynsamlega í fjármálum – til 
dæmis verið svo fávísir að fara að 
ráðum bankanna um fjármögnun 
húsnæðiskaupa sinna. Aðrir kunna 
að hafa verið enn glannalegri og 
gert áætlanir sem miðuðust við jafn 
ótraustar forsendur og gengi krón-
unnar eða jafnvel áframhaldandi 
vinnu. Það er eflaust margt í mörgu 
en hitt er aftur á móti annað mál, 
að þjóðfélag sem líður það að fólk 
þurfi að standa í röðum og biðja um 
mat er í grundvallar atriðum mis-
heppnað þjóðfélag. 

Það er einn mælikvarði á siðað 
samfélag að fólk sem illa er komið 
fyrir vegna fjárhagsörðugleika 
þurfi ekki að niðurlægja sig til að 
brauðfæða sig og sína. Svona bið-
raðir eftir mat eiga ekki að sjást. 
Það hlýtur að vera verkefni núver-
andi ríkisstjórnar að skilgreina nú 
loksins almennilega hvað þarf til 
lágmarksframfærslu fjölskyldu hér 
og sjá til þess í kjölfarið að enginn 
sé hér undir fátæktarmörkum. 

Því eins og góður maður sagði – 
og dæmið um afskriftirnar á skuld-
um kvótamillanna sýnir: nógir eru 
andskotans peningarnir.

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Reitir fasteignafélag er stærsta 
þjónustufyrirtækið á sviði útleigu atvinnu-
húsnæðis á Íslandi. Reitir hafa yfi r að ráða 
fjölbreyttu fasteignasafni sem samanstendur af 
um 130 fasteignum sem staðsettar eru víðsvegar 
um landið. 

Skrifstofuhúsnæði á 6. hæðTIL LEIGU

Lágmúli 9
105 Reykjavík

Bjart og vinnuhvetjandi 410 m² skrifstofuhúsnæði í lyftuhúsi. Húsnæðið er allt nýuppgert 
– eikarinnréttingar og ljóst steinteppi á gólfum. Núna eru fjórar skrifstofur stúkaðar af 
með glerveggjum. Góð kaffi- og fundaraðstaða. Húsnæðið er vel staðsett m.t.t. samgangna 
og næg bílastæði eru við bygginguna.

Skrifstofuhúsnæði á 3. hæð

Skrifstofuhúsnæði á 3. hæð

Gott 350 m² skrifstofuhúsnæði á 3. hæð. Húsnæðið skiptist í skrifstofur, fundarherbergi, 
kaffistofu og salerni. Geymsla í sameign. Gott húsnæði með glæsilegu útsýni. Lyfta er í 
húsinu og næg bílastæði á lóðinni. Laust eftir samkomulagi.

Til leigu gott 232 m² skrifstofuhúsnæði á 3. hæð við Laugaveg. Húsnæðið skiptist í 
fjórar rúmgóðar skrifstofur, tvö fundarherbergi, kaffistofu og snyrtingu. Parket og 
dúkur á gólfum. Húsnæðið er nýstandsett og tilbúið til afhendingar. Aðkoma er að 
húsinu frá Grettisgötu. Möguleiki er að leigja bílastæði á lóðinni.

TIL LEIGU

Höfðabakki 9
110 Reykjavík

TIL LEIGU

Laugavegur 26       
101 Reykjavík

Verslunarhúsnæði
Til leigu vandað og gott 3500 m² verslunarrými á 2. hæð, rýmið býður upp á ýmsa 
möguleika. Góð staðsetning og næg bílastæði. Húsnæðið er laust til notkunar.

TIL LEIGU

Holtagarðar
104 Reykjavík

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

www.reitir.is
Vönduð umgjörð fyrir vinnandi fólk

Siðað samfélag

Orri Hauksson, framkvæmda-
stjóri Samtaka iðnaðarins, fór 

mikinn í sjónvarpsfréttum í vik-
unni og kvartaði undan því að opin-
berum starfsmönnum hefði fjölgað 
gríðarlega í kreppunni. Orra taldist 
til að 20 þúsund störf hefðu tapast 
á einkamarkaði, en í opinbera geir-
anum hefði þeim fjölgað um 3.500. 
Óljóst er hvað framkvæmdastjóra 
Samtaka iðnaðarins gengur til með 
þessum talnaleik, í það minnsta er 
morgunljóst að þessum tölum sér 
hvergi stað í opinberum talnagögn-
um.

Staðreyndin er nefnilega sú að 
Hagstofan tekur ekki saman tölur 
um fjölda opinberra starfsmanna 
og því eru ekki til tölur um starf-
andi, þar sem vinnumarkaði er skipt 
upp í opinberan og einkamarkað. 
Það truflaði Orra þó ekki í að vitna 
í tölur Hagstofunnar. 

Framkvæmdastjórinn fellur 
nefnilega í þann pytt að bera saman 

tvo ólíka hluti með talnagögnum 
og fá út þá niðurstöðu sem hentar 
hans málstað. Þar sem skilgeining-
una hans vantar leggur hann saman 
atvinnugreinarnar opinbera stjórn-
sýslu, fræðslustarfsemi og heil-
brigðis- og félagsþjónustu. Hann 
gefur sér að þetta séu allt opinber-
ir starfsmenn og segir að árið 2008 
hafi, réttilega, 51.300 samanlagt 
unnið í þessum greinum. Árið 2008 
var hins vegar tekið í notkun nýtt 
flokkunarkerfi og ekki er lengur 
hægt að bera saman tölur frá fyrra 
flokkunarkerfi til þess sem notað 
er í dag. Á heimasíðu Hagstofunn-
ar er útskýrt að um tvö mismun-
andi flokkunarkerfi sé að ræða. Til 
að bíta höfuðið af skömminni er um 
úrtakskönnun að ræða, ekki heild-
artalningu.

Með því að bera þessi tvö ósaman-
beralegu flokkunarkerfi tekst Orra 
Haukssyni að fá það út að opinber-
um starfsmönnum hafi fjölgað um 
3.500, þegar reyndin er að þeim 
hefur fækkað. Óljóst er hve mikið, 
en þeim mun enn fækka samkvæmt 
nýju fjárlagafrumvarpi.

Vonandi er umgengni Samtaka 
iðnaðarins um allar tölur ekki jafn 
frjálsleg og þegar þeir þurfa að tala 
opinbera starfsmenn niður. 

SI lýgur með tölum
Vinnumarkaður

Kolbeinn Óttarsson 
Proppé
kynningarfulltrúi BSRB
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JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR forsætisráðherra er 68 ára í dag.

„Við erum á réttri leið, við munum sigrast á erfiðleikunum.“

Í dag eru fjörutíu ár síðan Rauðsokkahreyfingin 
var stofnuð á Íslandi. Rauðsokkahreyfingin kom 
þó fyrst fram 1. maí 1970 þegar „konur í rauðum 
sokkum“ gengu saman aftast í 1. maí göngunni 
með stóra gifsstyttu þar sem á stóð : „Manneskja, 
ekki markaðsvara.“ 
Rauðsokkurnar gengu út frá þeirri grunnhugmynd 
femínismans að karlar og konur væru í grund-
vallaratriðum eins, burtséð frá hinum augljósa 
líffræðilega mun. Konur og karlar ættu því að vera 

metnar að sömu verðleikum og hljóta sömu með-
ferð í samfélaginu. Árið 1974 var mótuð stefnu-
skrá sem þótti róttæk og yfirgaf hluti kvenna 
hreyfinguna. Rauðsokkahreyfingin hvarf að lokum 
árið 1982. Þá yfirgaf stór hluti þeirra sem enn voru 
eftir, hreyfinguna og stofnaði Kvennaframboð 
ásamt fleiri konum. 

ÞETTA GERÐIST:  4. OKTÓBER 1970

Rauðsokkahreyfingin stofnuð

Konur kröfðust jafnréttis.
MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Fjölbrautarskólinn í Breið-
holti er þrjátíu og fimm ára í 
dag og heldur upp á það með 
hófstilltri samkomu í mat-
salnum sem hefst um klukk-
an hálf eitt. „Við ætlum að fá 
okkur afmælisköku og halda 
smá skemmtun í tilefni dags-
ins,“ segir Sefán Benedikts-
son. „Nokkrir gamlir nem-
endur koma í heimsókn og 
eflaust rifja einhverjir upp 
minningar frá skólaárun-
um og skemmta okkur með 
ýmsum hætti. Einn þeirra 
er hinn landsþekkti Sveppi,“ 
lýsir Stefán Benediktsson, 
aðstoðarskólameistari FB. 

Fjölbrautaskólinn í Breið-
holti var sá fyrsti sinnar teg-
undar á Íslandi. Hann var 
áfangaskóli og í boði var nám 
á ýmsum brautum. Skóla-
meistari var séra Guðmund-
ur Sveinsson sem var áður 
skólastjóri Samvinnuskólans 
á Bifröst.  

Stefán var meðal þeirra 
sem hófu störf við skólann 
fyrir þrjátíu og fimm árum 
sem kennari. „Við vorum kall-
aðir postularnir, sem byrj-
uðum hérna af því að skóla-
meistarinn var prestur,“ segir 
Stefán og hlær við. „Nú erum 
við bara fimm eftir.“  - gun

Fimm postular 
eftir í Fjölbraut

Í SKÓLANUM Í SKÓLANUM … Sveppi var í Fjölbraut Breiðholti og von 
er á honum í afmælishófið.

„Við erum alveg í skýjunum, enda er 
þetta mikil upphefð og viðurkenning 
fyrir alla sem að verkefninu standa,“ 
segir Viktoría Rán Ingólfsdóttir, verk-
efnastjóri Vatnavina Vestfjarða, sem 
hlutu ásamt áfangastaðnum Vestfjörð-
um Eden-ferðamálaverðlaunin við 
hátíðlega athöfn í Brussel nú á dögun-
um.

Verðlaunin eru árlega veitt áfanga-
stöðum í Evrópu sem þykja nálgast 
ferðamennsku með frumlegum hætti 
ásamt því að leggja sérstaka áherslu 
á sjálfbæra ferðaþjónustu. Markmiðið 
með verðlaunaveitingunni er að auka 
sýnileika afburða ákvörðunarstaða 
sem gjarnan eru lítt þekktir. Vatns- og 
sjávartengd ferðaþjónusta var þemað 
í ár og voru Vestfirðir á meðal 25 
áfangastaða sem voru verðlaunaðir að 
þessu sinni.

„Verðlaunin fengum við fyrir að 
þróa ferðaþjónustu á Vestfjörðum í átt 
að sjálfbærni og gæta þess að ganga 
ekki á umhverfið. Með öðrum orðum 
fyrir að varpa nýju ljósi á náttúrulaug-
ar, sem hafa þótt örlítið sjálfsagðar af 
heimamönnum og öðrum landsmönn-
um, fá fólk til að nýta þær á sjálfbæran 
hátt og tengja við aðra ferðaþjónustu 
á svæðinu til að laða hingað erlenda 
ferðamenn allt árið um kring,“ segir 
Viktoría um þátt Vatnavina í verðlaun-
unum, samstarfsverkefni sem efnt 
var til á síðasta ári í ofangreindum til-
gangi.

Fjölbreytt fugla- og dýralíf ásamt 
fallegri strandlengju áttu að sögn 
Viktoríu líka sinn þátt í að Vestfirð-
ir urðu fyrir valinu að þessu sinni. 
„Hún er náttúrulega um 30 til 40 pró-
sent af allri strandlengju landsins 

og við höfum verið dugleg að byggja 
upp afþreyingarmöguleika í kringum 
hana og kynna, svo sem ævintýraferð-
ir á sjó, sjóstöng, strandveiði og margt 
fleira,“ segir hún. 

En hvaða þýðingu hafa verðlaun-
in fyrir verkefnið? „Þetta er auðvit-
að hvatning fyrir alla sem hafa komið 
nálægt Vatnavinum Vestfjarða til að 
halda áfram góðu starfi, en við stefn-
um á að þróa í framtíðinni hágæða 
heilsuferðaþjónustu með uppbyggingu 
heilsulinda hérna á nokkrum stöðum. 
Þá er þetta eitt skref í því að Vestfirð-
ir í heild fái umhverfisvottun. Síðast en 
ekki síst koma verðlaunin okkur betur 
á framfæri við okkar helsta markhóp, 
erlenda ferðamenn, og lengja þannig 
ferðamannatímabilið, sem er eitt af 
okkar helstu markmiðum.“

roald@frettabladid.is

VESTFIRÐIR OG VATNAVINIR VESTFJARÐA:  HLJÓTA EDEN-FERÐAMÁLAVERÐLAUNIN

Frumleg nálgun í ferðamálum

KROSSNESLAUG Vatnavinir Vestfjarða hafa unnið ötullega að því markaðssetja heilsutengda ferðaþjónustu á Vestfjörðum. MYND/ÚR EINKASAFNI

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Árni Sigursteinsson,
Strikinu 8, Garðabæ,

lést mánudaginn 27. september á hjartadeild 
Landspítalans við Hringbraut. Útförin fer fram frá 
Langholtskirkju þriðjudaginn 5. október kl. 13.00.
Blóm og kransar afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast 
hans er bent á Hjartaheill.

Ólöf Elíasdóttir
Eyþór Árnason   Sigurbjörg Einarsdóttir
Hafþór Árnason   Jónína Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, amma, systir og 
mágkona, 

Kristbjörg Oddný Ingunn 
Sigvaldadóttir, 
Neshaga 4, Reykjavík, 

lést á öldrunarlækningadeild Landspítalans í Fossvogi 
laugardaginn 25. september. Útför hennar verður frá 
Neskirkju þriðjudaginn 5. október kl. 15.00. 

Sigvaldi Ásgeirsson
Halldór Ásgeirsson
Margrét Ásgeirsdóttir
Sigurður Gunnar Ásgeirsson
Ingunn Rut Sigurðardóttir
Rakel Rut Sigurðardóttir
Hrefna Sigvaldadóttir
Sigrún Sigvaldadóttir  Kristján Torfason
Aðalheiður Sigvaldadóttir   Gunnar Guðjónsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Halldór Bjarnason, 
lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 28. sept-
ember. Útförin verður auglýst síðar.

Anna Guðríður Hallsdóttir
Sigríður Guðrún Halldórsdóttir  Þorbjörn Gíslason
Hallur Gunnar Erlingsson  Valdís Guðbjörnsdóttir
Erlingur Jóhann Erlingsson  Álfheiður Sigfúsdóttir
og afabörn.

Ástkær bróðir okkar, fósturfaðir og 
frændi, 

Bjarni Helgason 
Grandavegi 47, Reykjavík,

sem andaðist á heimili sínu þriðjudaginn 21. septem-
ber, verður jarðsunginn frá Fossvogskapellu þriðju-
daginn 5. október kl. 13.00.

Guðlaug Helgadóttir  Ívar H. Friðþjófsson 
Helga Helgadóttir  
Sveinn Ólafsson  Steinunn Rán Helgadóttir 
og aðrir vandamenn.MOSAIK  
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Eggert Már Marinósson, gítar-og fiðlusmiður, er umkringdur forláta verkfærum á heimilinu.

Eggert er með tvo gítara, mislangt komna, í smíðum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL RÚNARSSON

Hver hlutur 
á sínum stað

Þ
egar ég kom heim frá fiðlusmíðanáminu sumarið 
2007 eftir þriggja ára fjarveru var ekkert að gera 
hjá mér í byrjun og ég hafði ekki efni á að leigja 
mér verkstæðispláss. Ég byrjaði því á að setja upp 

smíðaverkstæði í aukaherbergi heima hjá mér, svo breiddist 
það út í forstofuna og áfram þaðan inn í stofu. Þannig yfirtók 
það heimilið smátt og smátt. En ég held því samt snyrtilegu 
og vil hafa hvern hlut á sínum stað,“ segir Eggert Már Mar-
inósson, gítar-og fiðlusmiður. 

3

Málverk af sjómanni  eftir Gunnlaug  Scheving og 
málverk eftir Louisu Matthíasdóttur verða boðin upp 
á lismunauppboð í dag klukkan 18 í Galleríi Fold við 
Rauðarárstíg.

 

Lím og þéttiefni í úrvali 
Tré & gifsskrúfur.  
Glerjunarefni. 
Hurðarhúnar og skrár. 
Baðherbergisvörur og höldur. 

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

Rennihurðajárn. 

Hurðarpumpur. 

Rafdrifnir opnarar. 

Hert gler eftir máli. 

 

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

SVEFNSÓFAR

Hágæða svefnsófar. 
Íslensk framleiðsla. 

Heilsudýna úr þrýstijöfnunarefni. 
Svefnflötur 140x200.

Nú aðeins kr. 264.900



„Sortulyng, beitilyng og krækilyng 
er allt gott að nota í haust skreyt-
ingar og þá eru melstráin líka fal-
leg,“ segir Guðrún Brynja Bárð-
ardóttir, blómaskreytir og 
brautarstjóri við Landbúnað-
arháskólann. 

„Sortulyng getur geymst 
í poka úti á svölum fram 
að jólum. Það vill hrynja af 
krækilynginu en þá er hægt 
að nota sérstakt sprey eða nota 
hárlakk. Best er að vinna með 
lyngið ferskt og láta það þorna í 
skreytingunni. Reyniberin eru 
falleg í haustskreytingar en vilja 
krumpast. Gott ráð er að dýfa 
þeim í kertavax.“

Guðrún Brynja segir bæði 
birkigreinar og víðigreinar 
hentugar í kransa. Víðigrein-
arnar eru mjúkar og auðvelt 
að flétta úr þeim. Þá sé hægt að 
nota sinu og mosa í skreytingarn-
ar. Hún leggur áherslu á að ganga 
verði vel um náttúruna þegar farið 

er um í efnisleit, mosinn vaxi til 
dæmis hægt. „Sjálfri finnst mér 
best að fara á byggingarsvæði, þar 

er hvort sem er verið að raska 
jarðveginum.“

Guðrún Brynja á fleiri ráð 
við kransagerðina og segir 

gott að vefja kransana mjög 
þétt þegar lauf eru notuð, svo 
þau haldist á sínum stað. Laufin 

vilji verpast en þá er hægt að 
vefja kransinn þétt með papp-

ír þegar hann er tilbúinn og láta 
hann þorna þannig í nokkra daga. 

„Þegar pappírinn er tekinn af 
liggja laufin slétt og fín. Svo 
er gott, til að halda skreyting-
unum hreinum, að fara með 

þær út og blása á þær með hár-
þurrku.“  heida@frettabladid.is

Hugmyndaflugið ræður
Haustkransar hanga nú utan á útidyrahurðum víða. Guðrún Brynja Bárðardóttir blómaskreytir segir best 
að gefa hugmyndafluginu lausan tauminn, hægt sé að nota nánast allt í skreytingarnar.

Hægt að nota hvað sem er í haustskreytingar segir Guðrún Brynja. Ganga þurfi þó varlega um náttúruna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Efri kransinn gerði nemandi 
Guðrúnar Brynju í Landbún-
aðarskólanum, Edda Janette 

Sigurðsson. Trjálurkar eru góð 
undirstaða fyrir skreytingar.

Haustlaufin  eru tekin að falla. Því þarf að huga að þakrennum 
húsa og niðurföllum og hreinsa burt laufin sem safnast þar saman 
til að forðast stíflur og vatnsflóð.

Arcadesign Iceland, sem er um árs-
gamalt hönnunarfyrirtæki í eigu Vil-
borgar Aldísar Ragnarsdóttur og Haf-
dísar Heiðarsdóttir, opnar vinnustofu 
og verslun í Grímsbæ á fimmtudag.
Þær Vilborg og Hafdís byjuðu að 
hanna kökudiska og kertastjaka úr 
plexígleri en hafa nú bætt við frost-
rósum, veggstjökum úr plexígleri og 
áli og ýmsu fleiru. Þær hafa hingað til 
boðið vörur sínar til sölu á Facebook 
og í völdum verslunum en fannst 
tímabært að opna eigin verslun. Nán-
ari upplýsingar er að finna undir leit-
arorðinu Arcadesign Iceland á face-
book. - ve

Arcadesign opnar 
verslun
VINNUSTOFA OG VERSLUN ARCADE-
SIGN OPNAR Í GRÍMSBÆ. 

Kertastjakinn Jökull er með því nýjasta 
frá arcadesign. Hægt er að taka álstykkin 
af og nota hann undir sprittkerti.
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Fákafeni 11 - www.boconcept.is 

no limits  
in colours 
 

     Fatamarkaður TAKTS - Flott og vel með farin á alla fjöslkylduna og
skemmtilegir munir á sanngjörnu verði. Allur ágóði rennur til RKÍ Kl. 9 -12:30
      Hugræn atferlismeðferð - Helstu atriði HAM kynnt. Síðasti hluti (Full-
bókað) Umsjón: Valgerður Magnúsdóttir.  Kl. 14:30 -16:00

     Briddsklúbbur kl. 14 -16

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

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

 

Opið mánudaga til föstudaga kl. 13-16

Dagskrá vikunnar
Rauðakrosshúsið Reykjavík
- fyrir atvinnuleitendur

Vikan 4. - 4. október
Mánudagur 4. október 

    Hvernig stöndumst við álag? - Hvað fær okkur til að snögg reiðast?
Hvers vegna látum við hversdagslega atburði pirra okkur? Af hverju eigum
við svo erfitt með að láta af slæmum ávana? Fjallað um áhrif hugsana á líðan
og leiðir til úrbóta. Umsjón: Jóhann Thoroddsen, sálfr. Kl. 14:00 -16:00

Þriðjudagur 5. október

Miðvikudagur 6. október

Fimmtudagur 7. október

  Tölvuaðstoð kl. 13:30-15:30

     CCP á Íslandi - Farið verður yfir sögu félagsins frá stofnun til dagsins í 
í dag.  Umsjón: Sveinn Kjarval Jóhannesson. Kl.13-14
     Vöfflukaffi - og spjall í góðum félagsskap. Kl.14:00-15:30

Föstudagur 8. október

     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 til muna. 20 mínútna einstaklings prufutími. Skráning nauðsynleg.
Umsjón: Guðmann Elíasson, Bowen tæknir. Kl.13-15

      Fatamarkaður TAKTS - Flott og vel með farin á alla fjöslkylduna og
skemmtilegir munir á sanngjörnu verði. Allur ágóði rennur til RKÍ Kl. 9 -12:30
      Prjónað til góðs - Prjónað í góðum félagsskap og látum gott af því leiða.
Allt efni á staðnum. Umsjón: Erna Lúðvíksdóttir.  Kl. 13 -16

NÝTT !! Létt leikfimi í Rauða kross húsinu  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

Auglýsingasími
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Stakfell kynnir mikið endurnýjaða íbúð á besta 
stað í hlíðunum.

Fasteignasalan Stakfell er með til sölu mikið endur-
nýjaða 167 fermetra hæð í Barmahlíð. Þar af eru tvö 
herbergi í kjallara og 31.5 fermetra bílskúr. 

Hæðin skiptist í þrjú svefnherbergi, baðherbergi, 
stofu og eldhús. Mögulegt er að leigja herbergin í 
kjallaranum út en þar er salernisaðstaða og sameig-
inlegt þvottahús. 

Nánari lýsing á íbúðinni er á þá leið að komið er 
inn í sameiginlega forstofu og gengið upp teppalagð-
an stiga. Við innganginn í íbúðina er hol með park-
eti á gólfi. Í holi er aðstaða fyrir þvottavél og þurrk-
ara. Þrjú svefnherbergi eru í íbúðinni, öll með park-
eti á gólfi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með 
sturtu og góðri innréttingu. Stofa, borðstofa og eld-
hús er eitt stórt rými með parketi. Bráðarbyrgðar inn-
rétting er í eldhúsi. Ný innréttingin er til en óuppsett.
Garðarðurinn er í góðri rækt og með verönd.

Endurnýjuð úti og inni
Garðurinn er í góðri rækt og með verönd.Íbúðin er á fallegum stað í Hlíðunum.

Þarftu að selja fasteign? 
Seldu fasteignina hjá okkur!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
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Akrasel
Glæsilegt einbýli
Aukaíbúð
Garður með pöllum
Jeppabílskúr
Góðar stofur
4ra herb/2ja herb

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

Langholtsvegur
3ja herbergja risíbúð
Franskir gluggar
Töluvert endurnýjuð
SKIPTI Á STÆRRI EIGN

Naustabryggja
Glæsileg 135 fm endaíbúð
4 - 5 herbergi
Stæði bílag. lyfta
Skipti skoðuð
Falleg eign

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

Sogavegur
Fallegt 106 fm einbýli 
Góður garður 
Mikið endurnýjað
Miðsvæðis
Hlýlegt hús

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

Kristnibraut
Vel skipulögð, 4ra herbergja
Stærð 123,1 fm
Stutt í golfvöllinn
Glæsileg íbúð
Fallegt útsýni 

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

Veghús
Rúmgóð 133,3 fm
Bílskúr
Gott hverfi
Góð eign

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

Háaleitisbraut
Falleg og rúmgóð
Þrjú svefnh. og tvær stofur
Hús í góðu ástandi
Bílskúr
Samtals 131 fm

Hverfisgata
101
5 herbergja, á 2. hæð 
Góðar leigutekjur
Hagstætt verð!

Safamýri
Björt 4ra herbergja
Frábær staðsetning
Gott skipulag
Fjölskylduvænt hverfi 

Safamýri
Mjög góð 4ra herb
Endaíbúð
Glæsilegt útsýni
Miðsvæðis

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

Suðurmýri
Glæsilegt parhús
Góður suðurpallur
Vandaðar innréttingar og 
gólfefni
Fullbúinn bílskúr
Sjá innlit á miklaborg.is

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

Marargrund
Einbýlishús
Stærð 217,8 fm
5 herbergja
Stór bílskúr

Langagerði
Huggulegt einbýli í 
Smáíbúðahverfinu
Stórglæsilegur garður
Stór bílskúr
Möguleiki á aukaíbúð 

4ra v. 22,5 m.

3ja v. 36,0 m.

3ja v. 28,9m.

 3ja v. 19,9 m.

4ra v. 24,9 m.

Einbýli v. 39,5 m.

5herb. v. 22,8 m.Einbýli v. 68,5 m.

4 - 5herb. v. 29,9 m.

Parhús v. 56,0m.

Einbýli v. 28,0 m.

3ja v. 21,5 m.

3ja v. 25,9 m.

Einbýli v. 33,9 m.

4ra v. 28,5 m.

4ra v. 21,5 m. 4ra v. 25,0 m.

Einbýli v. 30 m.

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

3ja v. 23,9 m.

Suðurhvammur
Falleg íbúð með bílskúr
Stærð 143,8
Bílskúr 32 fm
4ja herbergja

4ra v. 24,2 m.

Einbýli v. 63,0 m.

Espigerði
116 fm útsýnisíbúð
4ra herbergja
Miðsvæðis í Reykjavík
Stæði í bílageymslu fylgir 

4ra v. 28,5 m.

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

Fróðeng
3ju efstu hæð
Skipti á 3ja h

Suðurgata
Hús með sál!
Samtals 268,3 fm
Möguleiki á 3 íbúðum
Endurnýjað að hluta

Vegna gríðarlegrar eftir-
spurnar bráðvantar okkur 
2ja til 3ja herbergja íbúðir 
miðsvæðis í Reykjavík á 

söluskrá.Nánari upplýsing-
ar veita Halldór, Heimir og 

Ragna á skrifstofu 
Mikluborgar

Kvíslartunga
Vel skipulagt parhús
Rúmlega fokhelt
250 fm
Tækifæriskaup

 Parhús v. 23,9 m.

Hrísrimi
Sérhæð með bílskúr
Með verönd
Á jaðarlóð með útsýni
Falleg og sérlega björt

3ja v. 32,1 m.
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Sóleyjarimi
Raðhús í neðsta botnlanga
5-6 herbergja
Öll herbergi stór
Skipti möguleg á minni eign

Þorláksgeisli
Vel heppnað 
endaraðhús Gott
skipulag
Allt vandað
Timburverönd til 
suðvesturs
Eftirsótt eign

Meistaravellir
Björt 2ja herbergja
Snyrtileg eign
Góð sameign
Frábært útsýni 

Stóragerði
Mikið endurnýjuð
4ra herbergja
110fm endaíbúð á 1. hæð
Aukaherbergi í kjallara 

Berjavellir
Falleg 4ra herbergja
Stærð 128,1 fm
Björt og rúmgóð íbúð
FÆST Á YFIRTÖKU LÁNA

569-7000 |  miklaborg. is

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

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.

 Raðhús v. 45,7 m.

2ja v. 15,9 m.

4ra v. 22,6 m.

4ra v. 24,8 m.

5-6 v. 48,7 m.

3ja v. 19,5 m.

4ra v. 49,8 m.

Skráðu eignina þína í innlit

Vættaborgir
Raðhús á einni hæð
með bílskúr
Skipti möguleg
á minni eign
3-4 herbergja
Möguleiki á yfirtöku láns 
upp á 28 millj.

Arnarhraun
Gott einbýli í Grindavík
166,2 fm 
Fullbúið hús
HREIN YFIRTAKA!

Einbýli v.23,0 m.

Auðarstræti
Efri sérhæð og ris
Sérinngangur
Góður bílskúr
Sérlega glæsileg mikið 
uppgerð hæð
Alls 165,3 fm
Skipti koma til greina

6 herb. v. 39,9 m.

Bæjarholt
3 góð svefnherbergi
Stórar stofur
Fallegt útsýni
Stutt í alla þjónustu 

4ra v. 23,9 m.

3ja v. 25,0 m.

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  -

gi
ð - Fallegt útsýni - Vel við haldið hús
erb. á jarðhæð!

Parhús v. 59,9 m.

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

Einbýli v. 69,9 m.

Akrasel 27
Glæsilegt einbýlishús - Stærð 275,2 - Stórt og rúmgott - Aukaíbúð
Gróinn garður - Mjög vel við haldið  - Einbýli 

Norðurbrú
Glæsileg 4ra herbergja - Lyftuhús - Stærð 122,7 fm- Stæði í bílageymslu
Vönduð eign  

4ra v. 36,9 m.

Skólagerði
Glæsilegt parhús
Frábær staðsetning
Stærð 163,7 fm
Mjög mikið endurnýjað
Góður bílskúr
Barnvænt hverfi.

Parhús v. 41,9 m.

Skipasund
Glæsileg 80 fm risíbúð
Sérinngangur /Svalir
Mikið áhvílandi / yfirtaka
Gott hverfi

3ja v. 22 m.

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

Þorláksgeisli
Glæsileg 117 fm  4ra 
herbergja
Frábær staðsetning
Lyftuhús
Tvennar svalir
Stæði í bílageymslu
Vönduð eign

4ra v. 26,9 m.

2ja v. 11,9 m.
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 Rauðamýri 3 - 270 Mosfellsbær

Falleg107,4 m2, 3ja herbergja endaíbúð á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli við Rauðumýri 3 í 
Mosfellsbæ. Íbúðin skiðtist í forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi með sturtu og baðkari, 
þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. Íbúðinni fylgir 9 m2 sér geymsla í kjallara. Fallegar innréttingar 
og tvennar svalir. Eignin er laus til afhendingar V. 22,5 m. 5014 

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is Þorláksgeisli 5 - 113 Reykjavík
Mjög rúmgóð og falleg 139,5 m2, 4ra herbergja 
íbúð í lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, hjónah.
með fataherb., tvö rúmgóð svefnh. með fataskáp-
um, baðherbergi þvottahús, eldhús, stofu og 
borðstofu. Íbúðinni fylgir bílastæði í lokaðri 
bílageymslu. Eignin er laus til afhendingar strax!
V. 29,0 m. 4958

Fallegt 242,6 m2 parhús á tveimur 
hæðum  Á jarðhæð er forstofa, 
eldhús, borðstofa, stofa, gestasalerni 
og bílskúr. Á annari hæðinni eru 
3 barnaherb., gott hjónaherb., 
þvottahús og stórt baðherb. með 
risasturtuklefa. Húsið stendur innst 
í botnlanga með útsýni til austurs, 
suðurs og vesturs. V. 47,5 m. 4902

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

 Svöluhöfði 15 - 270 Mosfellsbær

Vorum að fá í einkasölu 220,7 m2 einbýlishús, neðst í botnlanga á einstökum útsýnisstað við 
Svöluhöfða 15 í Mosfellsbæ. 4 svefnherbergi, stór stofa, eldhús m/borðkrók, baðherbergi m/sturtu og
kari, gestasalerni, stór bílskúr. V. 59,0 m. 4973

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

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

Litlikriki - 270 Mosfellsbæ - Endaraðhús
Fallegt 278 fm endaraðhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum 36,4 fm bílskúr. Efri hæðin 
skiptist í forstofu, rúmgott herbergi, salerni, eld-
hús, stofu, borðstofu og bílskúr. Á neðri hæðinni 
eru þrú rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi, 
sjónvarpshol( sem er hægt að breyta í herbergi), 
stórt þvottahús og geymslu. V. 49,5 m. 4503

Laxatunga 122 
Fallegt raðhús á einni hæð. Húsið skiptist í 
forstofu, 2 svefnherb., baðherb., eldhús, þvotta-
hús, geymslu, stofu og borðstofu. Húsin eru 
fullbúin að utan, einangruð og tilbúin undir inn-
veggi. Hiti í gólfum. Falleg hús á mjög góðu verði. 
Áhv. eru ca. 17,7 millj. kr. ÍLS lán. V. 20,6 m. 4696

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

 Kvíslartunga 39 og 41 - 270 Mosfellsbær
250,6 m2 parhús á tveimur 
hæðum með bílskúr. Húsið er 
skráð 217,7 m2 og bílskúrinn 
32,9 m2.  Húsið sem er 
timbureiningahús er tæplega 
fokhelt í dag og afhendist í 
núverandi ástandi. Byggingarefni 
og einangrun sem er í húsinu og 
fylgir það með í kaupunum. 
V. 23,9 m. 5010

 Fiskakvísl 11 - 110 Reykjavík
Rúmgóð 151,8 m2 íbúð á 1. 
hæð í 3ja hæða fjölbýli ásamt 
31,2 m2 bílskúr við Fiskakvísl í 
Reykjavík. Skipti óskast á stærra 
raðhúsi/parhúsi eða einbýlishúsi í 
sama hverfi. 
V. 34,9 m. 4870

Opið hús á morgun 
þriðjudag 
frá kl. 17:30 til 18:00

 Kvíslartunga 86 - 270 Mosfellsbær

Opið hús

Opið hús
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HEFST 24. OKTÓBER

HEFST 9. OKTÓBER

HLEMMAVÍDEÓ
Pétur Jóhann fer á kostum í nýjum drepfyndnum 
gamanþáttum um eiganda vídeóleigu sem á sér
draum um að verða einkaspæjari.

SPAUGSTOFAN
Vinsælasti sjónvarpsþáttur þjóðarinnar snýr 
aftur og nú á Stöð 2. ÞAÐ ER AUÐVELTAÐ KAUPA ÁSKRIFT Á

STOD2.IS

Tryggðu þér áskrift strax!
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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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Tjarnarbraut - Hf - Einbýli 
Í sölu einbýli/tvíbýli á 2.hæðum samtals 
204 fm. á fráb. stað við Lækinn i við Hfj. 
Forstofa, hol, gangur, stofa, borðstofa, 
eldhús 2 herb., geymsluloft. Á neðri hæð 
er 2ja herb. íbúð með sérinng. 
Verð 42 millj.

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. 
Verðtilboð.

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 hraunhamar.is

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 hraunhamar.is 
Skipti möguleg.

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. 

Einihlíð - Hf - Einbýli
Nýkomið  sérlega fallegt vel innréttað 
einbýli  á tveimur hæðum með innb. 
bílskúr, samtals 226,8 fm. Vandaðar 
innréttingar og tæki. Búið er að 
innrétta hluta af tvöföldum bílskúr sem 
íbúðarrými. Verönd með heitum potti. 
Fallegur Garður. 
Verð 56 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 48 millj.

Einbýlis-, rað-, parhús

 3ja herbergja

Sævangur - Hf - Einbýli
 Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög 
gott 231 fm pallbyggt einbýli á frábærum 
stað í norðurbæ Hafnarfjarðar. Glæsileg 
hraunlóð. 
Upplýsingar á skrifstofu 
Hraunhamars.

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.

Klukkuberg - raðhús - Hf.
 Glæsilegt 215 fm. raðhús á þessum frábæra stað í setbergshverfinu. Vel skipurlagt hús með 
stórum og góðum herb. Glæsil. 100 fm, verönd með potti og fl. Glæsilegt útsýni. 
Verð 44,5 millj. 

- 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.

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

Lyngholt - Álftanes - Raðhús
Sérlega fallegt endaraðhús 193,6 fm á 
þessum fína útsýnisstað á Álftanesinu. 
Smekklega innréttað. Skipti skoðuð 
á minni eign í Hafnarfirði . Hagstætt 
áhvílandi lán cirka 35 millj. 
V. 44,9 millj. 

Merkurgata - Hf - Einbýli
Glæsilegt uppgert einb. 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

Breiðvangur - Hf - Raðhús
 Nýkomið í sölu  sérlega fallegt raðhús 
á einni hæð með bílskúr samtals 171 
fm. Frábær staðsetning í hrauninu í 
botlanga. 
Verð 41,5 millj.

Skipalón - Hf - Ein eftir 
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 áhvílandi 
Íbl.sj. lán ca. 22 millj.-
Verð  25,2 millj. 
Sölumenn sýna. 

4ra herbergja

Nú fer hver að verða síðastur - Aðeins 11 íbúðir eftir

Marargrund - Einbýli - Gbæ.
Nýkomið skemmtilegt, rúmgott einbýli 
á einni hæð samtals ca. 200 fm. Húsið 
stendur á afar rólegum og góðum stað 
í Gbæ. Húsið þarfnast endurbóta og 
lagfæringa við. 
Verð 33,9 millj.

Hnotuberg - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt, 
vandað einbýli á einni hæð m/innb. 
tvöföldum bílskúr. Samtals 227 fm. 
í  setbergslandinu. Pallar með heitum 
potti og sturtu. Parket og flísar á gólfum. 
Vel skipurlögð eign. Glæsil. verðlauna 
garður. Góð eign. 
Verð 53,5 millj. 

Ásbúð - raðh. - Gbæ.
Í einkasölu mjög gott endaraðhús á tveimum hæðum með innbyggðum bílskúr 
um samtals 166,3 fm. vel staðsett við Ásbúð í Garðabæ. Skipti á dýrari eign í 
Garðabæ koma til greina. Verð 39,0 millj.
Myndir á hraunhamar.is

Hörgshlíð - Rvk -  Sérhæð 
Sérlega glæsileg sérhæð í þríbýli á besta 
stað í Hlíðunum. Hæðin er 175,9 fm. 
Íbúðinni hefur verið vel viðhaldið og er 
í fínu standi. 
Verð 46,9 millj.

Hæðir

Krosseyrarvegur - Hf- Einbýli
 Sérlega fallegt tvílyft einbýli samtals ca 
150 fm. 4 svefnherb., stofa. eldhús ofl. 
Glæsilegur garður og pallar. Útsýni út 
á fjörðinn. Hús í góðu standi. Frábær 
staðsetning. Skipti möguleg. 
V. 35 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. 

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. Góð staðsetning.
Verð 35,9 millj.

Brekkuhlíð
Sérlega fallegt pallabyggt parhús á 
þessum vinsæla stað í setbergshlíðunum. 
Húsið er 175,9 fm með bílskúrnum. 
3-4 svefnherb. Byggt í spænskum stíl 
sem gefur húsinu fallegan blæ. Frábær 
staðsetning . Vönduð eign sem vert að 
skoða. 
V. 45 millj. 

Fagridalur - Einbýli - Vogar
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt 
einbýli  m/innb. bílskúr samtals 140 fm. 
Góð verönd og garður. Hiti í plani. 
Áhv.hagst. lán ca. 26,9 millj. 
Verð 29,9 millj.

Furuvellir - Hf - Einbýli
Sérlega vandað einbýlishús á einni 
hæð ásamt bílskúr samtals 226 fm með 
bilskúr. Þetta er glæsileg eign sem vert er 
skoða. Skipti á minni eign skoðuð. 
V. 52,9 millj.

Suðurvangur - Hf.
falleg 87,1 fermetra 3ja -4ra herbergja 
íbúð á þriðju hæð á frábærum stað í 
hrauninu í norðurbæ Hafnarfjarðar.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, 
borðstofu, eldhús, gang, baðherbergi, 
barnaherbergi, hjónaherbergi, 
vinnuherbergi og geymslu. Fallegar 
innréttingar og gólfefni. 
Verð 21,9 millj.

Sólheimar - Rvík.
Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð 
á vinsæla stað í vogahverfinu. Íbúðin 
er 104,5 fm og er á fjórðu hæð. 3 
svefnherb. Fallegt eldhús. Útsýni. Gott 
aðgengi. 
V. 27 millj. 
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 Arnarsmári 4-6

Þverholt 13-15 

hámark  lágmark að ósk eiganda
Staður Íbúð nr. Fm  Fj.herb         Búseturéttur    Búseturéttur             Búsetugjald     Tegund láns Afhending/losnar

hámark  lágmark að ósk eiganda

Áður auglýst til sölu – tilboð óskast

Íbúðir í fyrstu auglýsingu - umsóknarfrestur til og með 12. október og úthlutun þann 13. október nk.

                                    

Kópavogur 
Arnarsmári 4 202 54,1  2  1.209.006  791.555  55.137  Lán með tekjumarki 1. nóvember
Mosfellsbær        
Þverholt 13 401 82,6  3  2.540.080  1.588.075  99.857  Almenn lán Strax
Reykjavík        

Laugavegur 137 201 51,0  2  1.843.537  1.127.680  74.011  Almenn lán Strax

Staður  Íbúð nr. Fm  Fj.herb Búseturéttur Búseturéttur Búsetugjald  Tegund láns Afhending/losnar
         
Reykjavík        
Kristnibraut 67 204 110,4  4  3.673.545  2.248.096  125.350  Almenn lán Samkomulag 

www.búseti.is

™

Laugavegur 135-137”

Valkostur á húsnæðismarkaði opinn fyrir alla 

Möguleiki á láni fyrir allt að helmingi lágmarks búseturéttar

Veitir ýmist rétt til vaxtabóta eða húsaleigubóta
 
Mánaðarlegt búsetugjald innifelur heildarhúsnæðiskostnað fyrir utan eigin rafmagnsnotkun
 

Bjóðum einnig 
uppá leiguíbúðir

Bóas Ragnar Bóasson
Sölustjóri

[+354] 699 6165
boas@domusnova.is
boas.domusnova.is

Ágætu viðskiptavinir / kaupendur og seljendur það er 

mér sönn ánægja að tilkynna ykkur að ég hef hafið störf 

á Domusnova fasteignasölu...

Við seljum fyrir þig !
Hringdu í 699 6165

Turninum 12 hæð   -   Smáratorgi 3   -   201 Kópavogi   -   Axel Axelsson   -   Löggiltur fasteignasali   -   www.domusnova.is 

Auglýsingasími



FASTEIGNIR.IS

Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

:: 535_1000

.is : : 535_1000
j

Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Skúlatún 2 • 105 Rvk
Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali
www.stakfell.is
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Fasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi, með yfir 16 .000 eignir á skrá.

Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir kaupendur, seljendur og leigjendur
Opin hús, myndasýningar og þjónustusíður fyrir húseigendur

Þú færð góð ráð um fasteignaviðskipti og aðstoð við leigu á íbúð.
Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.

...ég sá það á Vísi

FFFFaFaaaaaaFFFaFF steignir

Eini
Lifa
Fjöl
Opi

ÞÞÞÞÞÞúúúúúúúÞúÞÞÞÞÞÞ  færð gó
ÞÞÞÞÞÞÞÞúÞúúúúúúÞúÞÞÞÞÞ  finnur d

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

Fasteignir.is
fylgir Fréttablaðinu 

á mánudögum.

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

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

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

Einnig fylgir aðgangur að samkomuhúsi sem fylgir íbúðunum. 

Í mánaðargjöldunum er allt nema rafmagn samkvæmt mæli
Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð þurfa að 
panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 11. október n.k.
Tilboðsfrestur er til 15. október n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búseturéttinn.

Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri. 

Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins 
að Kletthálsi 1 í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst 
á netfangið bumenn@bumenn.is

Hólmvað 8B, Norðlingaholti 
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja íbúð sem er um 95 
fm að stærð. Íbúðin er á annarri 
hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi 
með tveimur lyftum. Stæði fylgir 
íbúðinni í bílakjallara. Ásett verð 
búseturéttar er 4.9 millj. og eru
mánaðargjöldin um kr. 126.000.-. 

Hólmvað 6B, 
Norðlingaholti í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja her-
bergja íbúð sem er um 80 fm að 
stærð. Íbúðin er í raðhúsi með 4 
íbúðum ásamt stæði í bílakjallara.
Ásett verð er 2.0 millj. og eru
mánaðargjöldin um kr. 129.000.-.

Prestastígur 11, 
Grafarholti í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja her-
bergja íbúð sem er rúmlega 97 fm 
að stærð.Íbúðin er á annarri hæð í 
fimm hæða lyftuhúsi ásamt stæði 
í bílakjallara. Ásett verð er kr. 4.9 
millj. og eru mánaðargjöld um kr. 
114.000.-.

Þjóðbraut 1, Akranesi
Til sölu er búseturéttur í 3 her-
bergja íbúð um 95 fm. Íbúðin er á 
þriðju hæð í átta hæða lyftuhúsi.
Ásett verð er kr. 2.000.000.- og 
mánaðargjöldin eru um kr. 117.000.-
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Húsgögnin hans Eggerts Más 
eru antikgripir. Til dæmis fal-
legur skenkur og skúffuskápur 
með 36 skúffum. Hvort tveggja 
notar hann undir verkfæri til að 
hafa þau innan seilingar. Smíðatól 
prýða líka veggi, glugga og borð 
á heimilinu. Skyldi hann þurfa á 
þeim öllum að halda við hljóðfæra-
smíðina? „Já, ég hef þurft að grípa 
til þeirra flestra einhvern tíma,“ 
svarar Eggert en segir söfnun 
þeirra líka stórt áhugamál. „Ég hef 
safnað verkfærum frá því ég man 
eftir mér,“ segir hann. „Keypt þau 
á fornsölum hér á landi, mörkuð-
um erlendis og á Netinu. Svo fékk 
ég mörg frá föður mínum.“ 

Eggert kveðst alltaf hafa verið 
að smíða. Hann lærði húsgagna-
smíði við Iðnskólann í Reykjavík 

en gítarsmíði og fiðlusmíði við 
virta skóla í Englandi. Nú er hann 
með tvo gítara á smíðaborðinu, 
einn á lokastigi og annan sem hann 
er búinn að setja saman. „Í fyrra 
sérsmíðaði ég gítar fyrir mann 
sem er nú búinn að panta hjá mér 
kassabassa. Það hljóðfæri er eins 
og gítar nema með stærri búk,“ 
útskýrir hann. Skyldu menn ekki  
þurfa að vera með tóninn á hreinu 
þegar menn smíða hljóðfæri? „Það 
hefur aldrei neinn sett út á hljóð-
færin frá mér,“ svarar Eggert með 
hægð.  „Strákur sem á sérsmíðað-
an gítar eftir mig frá því í fyrra 
fór til útlanda í sex vikur og skildi 
gítarinn eftir hjá Þorvaldi Bjarna 
sem var í Todmobil. Þorvaldur 
sagðist aldrei hafa spilað á betri 
gítar. Það þótti mér góður vitnis-
burður.“ 

gun@frettabladid.is

„Ég nota húsgögnin mín sem vinnuborð, til dæmis þennan skenk í fínvinnuna,“ segir 
Eggert. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL RÚNARSSON 

Sjálfur spilar Eggert á gítar og banjó. Glugginn er vel nýttur undir verkfæri og 
hirslur.

Arkitektafélag Íslands mun í samvinnu við skipulags- og byggingasvið 
Reykjavíkur, taka þátt í alþjóðlegum degi arkitektúrs sem haldinn er árlega á 
fyrsta mánudegi októbermánaðar.

Í tilefni dagsins verður haldið málþing í sal ráðhússins í dag milli 16.30 og 
19. Þema dagsins er Betri borg, betra líf - sjálfbærni í krafti hönnunar.

Meðal erinda á málþinginu eru: Bábiljur og borgarbragur sem Páll Gunn-
laugsson flytur, Vistvæn hverfi og byggingar sem Björn Axelsson, umhverfis-
stjóri skipulagssviðs Reykjavíkur heldur, Hverfaskipulag – sjálfbærari hverfi í 
flutningi Ólafar Örvarsdóttur, skipulagsstjóra Reykjavíkur, og Rewind – orka 
framtíðarinnar, sem nemendur LHÍ og HR standa fyrir. Nokkrir aðilar frá 
Reykjavíkurborg munu síðan tjá sig um framtíðarsýn og vistbyggðaráð mun 
fjalla um vistvæn vinnubrögð í byggingaiðnaði. Að lokum flytur Steinþór 
Kárason, prófessor í arkitektúr við LHÍ, erindið Húsið og borgin.

Betri borg – betra líf
ALÞJÓÐLEGUR DAGUR ARKITEKTÚRS ER HALDINN HÁTÍÐLEGUR VÍÐA UM HEIM.

Málþing verður í Ráðhúsinu í dag í tilefni af alþjóðlegum degi arkitektúrs.

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

vupóst

Vertu vinur

Vandaðir skór fyrir veturinn!
Sérlega  þægilegir herraskór úr mjúku leðri og með góða breidd.

Sími 551 2070. 
Opið mán.-fös. 10-18. 
Laug. 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is

Teg: 48096
Litir: svart og brúnt
Stærðir: 40 - 47
Verð: 19.885.-

„aircomfort´´

YFIRHAFNADAGAR

20% 
AFSLÁTTUR AF  YFIRHÖFNUM

GILDIR TIL 19.OKTÓBER

Framhald af forsíðu



BÍLAR &
FARATÆKI

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX. 
Árgerð 2007, ekinn 88 þ.km, DÍSEL, 
Sjálfskiptur.8 manna Ásettverð 5.690þ 
Rnr.152289 Vegna mikillar sölu og eft-
irspurnar óskum við eftir bílum á sölu-
skrá okkar www.hofdabilar.is

VW GOLF HIGHLINE. Árgerð 2005, 
ekinn 94 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
1.490þ ný tímareim Rnr.120397 Vegna 
mikillar sölu og eftirspurnar óskum 
við eftir bílum á söluskrá okkar www.
hofdabilar.is

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Eigum eftir 3stk af vespum á 16“ dekkj-
um. 1 rauða og 2 bláar. Verð aðeins 
278þús. áður 329 þús.

Eigum aðeins 2 eftir af svörtu.

Höfum fengið aftur heimilisþjófavörn-
ina sem hringir í 3 númer að þínu vali 
ef brotist er inn. Verð kr. 19.995. Með 
reyksskynjara 22,480kr. Hægt að bæta 
við fylgihlutum.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
 

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 Bílar til sölu

Grár Opel Zafira til sölu árg. 2000. V. 
390þ. S. 846 8334.

Til Sölu Subaru Forester árg‘08, ek. 
aðeins 21þús.Ekkert áhvílandi, engin 
skipti. Uppl í s. 866 6684.

MMC Pajero diesel
MMC Pajero 2.5 diesel árg. ‚96 ekinn 
287 þ. km 5 gíra 4x4 skoðaður 2011 7 
manna álfelgur krókur mikið endurnýj-
aður, góður bíll verð aðeins 400.000- 
uppl. í síma 861-7600.

Til sölu Nissan Almera árg‘99150þús 
fyrstur kemur fyrstur fær.Uppl í s. 696 
5632

BMW X5 3,0 11/2006 BENSÍN. EK. 80 
Þ. KM. EINN EIGANDI . ÓHAPPALAUS. 
REYKLAUS. UMBOÐSBÍLL. MICHELIN 
DEKK. SKIPTI Á ÓDÝRARI. VERÐ 5,4 
MILLJ. S.895 8956.

Toyota Corolla Árg.‘96 Nýsk. Ek. 143 
þús. Ssk. V. 290 þús. S. 588 0049.

 0-250 þús.

Sjálfsk. Almera 185 þ.
Nissan Almera 4ra dyra með skotti. 
Sjálfsk. ár ‚96. Ek. 200þ km. uppl. S: 
891 9847

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

 500-999 þús.

BJALLA Á TILBOÐI 690 
þús!!!

Volkswagen New Beetle 2.0 árg‘98 
ek.150 þús,5gíra beinskiptur,ný skoð-
aður 2011 ekta gellubíll! ásett verð 850 
þús TILBOÐ 690 ÞÚS STGR! til sýnis og 
sölu á höfðahöllinni Tangabryggju 14-
16 Sími 567 4840

 Bílar óskast

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

Óska eftir Land Cruiser 
120

Diesel ‚06 eða yngri. Er með diesel bíl 
uppl. í eða staðgreiðslu. S. 899 4009.

Óska eftir bíl
Óska eftir bíl fyrir allt að 300.000- stgr. 
má þarfnast lagfæringa. Skoða allt. 
Uppl. í síma 899 3939.

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.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Vantar undir tönn á vörubíl. Uppl. 892 
1442.

 Vespur

Ný sending af Vespum á frábæru verði 
kr 229,999 Hagkaup Garðabæ 563 
5412

 Vinnuvélar

LEIGÐU LENGRI VINNUDAG! 
RAFSTÖÐVAR 4-160KW OG 
LJÓSAMÖSTUR MEÐ 220V ÚRTAKI. 
561-8373 www.dslausnir.is

 Bátar

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

 Aukahlutir í bíla

NÚ ER AUÐVELDARA AÐ 
BILUNARGREINA BÍLINN. CAR.IS býður 
KÓÐALESARA sem lesa og hreinsa bil-
unarkóða. KÓÐALESARNIR lesa ALLA 
BÍLA sem styðja OBD-II (japanska, evr-
ópska, kóreanska og ameríska). Verð 
frá 9.500 kr. m/vsk. Hjá okkur færð 
þú T55, ÓDÝRASTA VAG skannann á 
Íslandi, LES ÖLL CONTROL UNIT í VW, 
Skoda og AUDI m.a. ABS, Airbag, sam-
læsingar & 4WD. Bjóðum einnig mjög 
fullkomnar OBD II GREININGARTÖLVUR 
sem sýna m.a. live data og hreinsa bil-
unarkóða. Skoðaðu úrvalið á www.car.
is Pantaðu á netinu eða hringdu í síma 
860 5060. FRÍ HEIMSENDING.

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

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

 Varahlutir

Startarar og Alternatorar í miklu úrvali 
- Hröð og góð viðgerðarþjónusta. Sími 
564 0400. Strandgata 75.

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

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

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

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

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

VW, Skoda, Audi, vara-
hlutir og viðgerðir 

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

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

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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Til sölu

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

 Bókhald

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

 Málarar

Málun 
 20% afsláttur af inni-

verkefnum, getum einnig 
bætt við okkur útiverk-

efnum.
Innan sem utan. Fagleg vinnubrögð. 
Margra ára reynsla. Fáðu tilboð strax í 
dag. Haukur, S. 777 3374.

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

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

SG Steingæði slf Alhliða 
húsaviðgerðir

 Flísalagnir, pípulagnir, raflagnir, 
málarar, smiðir og allt alhliða 

múrverk.
 Uppl. í síma 899 2924 & 894 
2420. Gerum tilboð að kostn-

aðarlausu.

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA 
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

Handriðaplast
Útvegum og setjum á handriðaplast, 
margir litir. Uppl. Dúkarinn Óli Már s. 
699 4418.

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Tökum að okkur 
 parketslípun

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. 
Visa/ Euro

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

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

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

 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.
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Hringiðan Internetþjónusta
Skúlagata 19, 101 Reykjavík

Sími: 525 2400
WWW.HRINGIDAN.IS

 Nudd

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

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

Whole body massage. S. 849 5247

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

Ertu aum/ur í baki eða hálsi? Áttu erfitt 
að fara framúr á morgnanna. Þá er 
þetta rétta stofan fyrir þig. Nudd fyrir 
heilsuna G.Ben Jurtavörur S: 588 2260 
/ 863 2261.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Erum vanir viðgerðum á gömlu og nýju 
hvar sem er á landinu, parketlagnir, 
uppsetningar á innréttingum, hurðum, 
gluggum og margt fleira. Tilboð eða 
tímavinna. Uppl. 894 9529 Trausti/
Ragnar

 Önnur þjónusta

Skemmtisiglingar í 
ANDREUNNI

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

Tek að mér gæslu á sumarhúsum í 
Árnessýslu. S 896-5743 Guðjón f.v. 
lögreglumaður

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Hornleðursófasett, stóll, sófaborð, 
skápur, kommóða og spegill. Mjög 
vel með farin og vönduð húsgögn 
úr hnausþykku og sterku Vísunda 
leðri („Waterbuffalo“). Viðurinn er vír-
burstuð fura („robust“). Nánari uppl. 
veittar í síma 897 4449 þriðjud. 5. 
okt. og miðvikud. 6. okt. á kristilegum 
tíma. Húsgögnin verða til sýnis á milli 
kl.15:00 - 19:00 miðvikudaginn 6. okt-
óber á Tjarnargötu 44, í Reykjavík.

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

Leðursófasett 2ára. 3og 2 sæta Lítið 
laskað eftir flutn. nýtt 300þ. fæst á 75þ. 
Svefnsófi 1árs. 15þ. S:6986009

Lager af CCTV öryggismyndavélum 
til sölu, nánari uppl. á cctvmyndav@
gmail.com

KÆLI OG FRYSTIKLEFAR 
TIL SÖLU.

Stærðir: frá 2 til 12 m2. Klefinn afhentur 
fullbúin og tilbúin til notkunar. SENSON 
sími 511-1616.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

Upplýsingar á demantar.
is í s. 699 8000 eða komið 

í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

ÓSKUM EFTIR 
ÞVOTTAVÉLUM

Fjarlægjum gömlu þvottavélina ókeyp-
is. Borgum allt að 2.000 Kr. fyrir góðar 
vélar. 690-2409 Vistvæn endurnýting.

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

 Sjónvarp

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

Handlyftivagnar HYTSU 2500kg m/
hraðlyftu Verð:49.900 kr með VSKSími: 
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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

 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

NUDD - Tilboð - NUDD
 

 Nudd kr. 3500,-Skrúbb, heitur pottur, 
nudd f. 2 kr. 9900,-. Detox - f. 2 kr. 
9900.-. Margar teg. nudds, alhliða snyrt-
ing, slökun, veitingar, heilsu, vítamín, 
næringarráðgjöf. Ekkert sex nudd. No 
sex massage. Uppl. - pantanir s. 823 
8280. JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 
12-18 mán-lau.

 Snyrting

 Þjónusta

Frelsi frá streitu og kvíða 
s:694 5494

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

GERÐU JÓLAGJAFIRNAR!
Skráðu þig á námskeið í skartgripa-
gerð, tálgun, útskurði, gleri eða hnífa-
smíði. Skráning s: 5551212 eða 461112 
Akureyri handverkshusid.is

 Kennsla

NÁMSAÐSTOÐ við grunn-, framhalds- 
og háskólanema. Nemendaþjónustan 
S. 557 9233.

 Ökukennsla

Ökukennsla - 
Akstursmat.

Kenni á M.Benz C180. Get bætt við 
mig nokkrum nemendum. Eiríkur Hans 
Sigurðsson, löggiltur ökukennari. S. 895 
8125. www.renta.is

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

 Húsgögn

Rúm 130bx200l. með góðri dýnu og 
svefsófi íslensk hönnun 130b selst ódýrt 
uppl.í síma 6915416 eða 5641628.

 Barnavörur

Til sölu barnasparkbíll V. 3000 kr & 
Spiderman fótstiginn bíll V. 5000 kr. 
Uppl. í s. 863 0952.

 Dýrahald

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.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Fislétt og hlý. Ótrúlega þægileg. Hirzlan 
Smiðsbúð 6 Garðabæ Sími 564-5040 
www.hirzlan.com

Gæsaskyttur ATH!
Gæsaveiði í Landeyjum með vönum 
leiðsögumönnum. Sendið fyrirspurnir 
ásamt nafni og símanúmeri til eft-
irfarandi vesturrost@vesturrost.is eða 
pall@leit.is

 Hestamennska

TILBOÐSDAGAR
Taumar frá kr. 1950 
Töskur frá kr. 2000 
Gjarðir frá kr. 2700 

Hestar og menn, Ögurhvarf1, 203 
Kópavogur s. 567 3300.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 1-2 manna 
herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og 
Dalshraun 13 Hfj aðganur að 
internet, baði. eldh., þurrkara 
og þvottavél. 824 4535.Room 

for rent 1-2 person,.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj 

Internet, bath, kitch, washing 
room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

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

Til leigu 2.herb kj.íbúð í R-109. V. 78þús. 
Uppl í s. 695 1790

Stúdíóíbúð í Vesturbæ Kópavogs fyrir 
rólegan og reglusaman mann. S. 777 
5571 e. kl. 11.

 Húsnæði óskast

Eldri hjón óska eftir 3 herb. íbúð frá 
1. nóg. Langtímaleiga. Má kosta 120 
þús. á mán. Á sv. 112, 111, 110, 109. 
S. 773 0489.

Vantar snyrtilegar orlofsíbúðir í 5 mín 
göngufjarlægð frá Laugavegi á skrá sem 
fyrst fyrir næsta sumar. Fáið upplýsing-
ar, leiga@icelandsummer.com

 Atvinnuhúsnæði

Vinnustofur
T.l. 2 stykki, 15 fm. vinnustofur á 
Hverfisgötu uppl. S:6601050

 Geymsluhúsnæði

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

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

Ódýr þurr óupphituð vetrarg. á tjald-
vögnum til hjólhýsa í nágrenni Rvk-ur. 
Uppl. í síma 893 9950.

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

Síðustu plássin
Húsvagnageymsla-upphitað, þurrt, 
lyktarlaust og hreint á Eyrarbakka. 
Öryggisgæsla. Góð verð. S: 564 6501.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Tryggingamiðlun Íslands vantar gott 
fólk í skemmtilegt úthringiverkefni á 
kvöldin. Góð laun í boði. 25 ára lág-
mark. Uppl gefur Gísli í síma 553-6688 
eða gisli@tmi.is

Viltu fá borgað fyrir að 
tala ?

Stærsta tryggingamiðlun landsins leit-
ar að starfsmönnum á öllum aldri. 
Góð laun í boði fyrir þann sem nær 
árangri. Þjálfun, góð vinnuaðstaða og 
góður mórall. Vinnutími frjáls, dagvinna 
- kvöldvinna. Upplýsingar gefur Kristján 
í síma 825 0057 eða á kristjan@tryggir.
is

Ritari óskast 1/2 daginn.
Rótgróin fasteignamiðlun leitar að rit-
ara til starfa frá kl.13-17 virka daga. 
Starfið felst í afgreiðslu viðskiptavina, 
símsvörun, skjalavinnslu og almennum 
ritarastörfum. Viðkomandi þarf að vera 
sjálfstæður í vinnubrögðum, hafa góða 
þjónustulund, vera stundvís og geta 
hafið störf sem fyrst. Áhugasamir send-
ið inn svar á thjonusta@frettabladid.is 
merkt ritari.

Stýrimann vantar á 60 tn línubát frá 
Hafnarfirði. (Lúða). Sími: 8455146.

TILKYNNINGAR

 Fundir

Munið félagsfundinn í kvöld í Mörkinni 
6. Dagskrána má sjá á vef félagsins 
www.f4x4.is Stjórn F4x4.

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið þegar þér hentar.



Bautabúrs ungnautahakk

kr.
kg989

Fiskibollur, forsteiktar

kr.899
GERÐU FRÁBÆR

KAUP ALLA DAGA

fyrir fjölskylduna

32%
afsláttur

34%
afsláttur

kr.
pk.398

Verð áður 589 kr.
Pastella, ferskt tortellini og
ravioli,  250 g

kr.
pk.198

Verð áður 298 kr.
Pastella, ferskt lasagne, 
tagliolini og fettuccine, 250 g

Ferskt 
     pastaFerskt 

     pasta

Brazzi ávaxtasafi, 1 l
99 kr.

stk.

Hatting fín pítubrauð, 6 stk.
249 kr.

pk.

Allra samlokubrauð
129kr.

pk.

Kornmo hafrakex
140 kr.

pk.
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BAKÞANKAR 
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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. stækkuðu, 6. hljóm, 8. sjór, 9. 
prjónavarningur, 11. gjaldmiðill, 12. 
fugl, 14. bragðbætir, 16. berist til, 17. 
nudda, 18. eyrir, 20. ryk, 21. malar-
gryfja.

LÓÐRÉTT
1. lýð, 3. umhverfis, 4. páfagaukur, 5. 
dýrahljóð, 7. auðkenndur, 10. áverki, 
13. stofn, 15. hefðarkona, 16. hryggur, 
19. óreiða.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. juku, 6. óm, 8. mar, 9. les, 
11. kr, 12. kráka, 14. krydd, 16. bt, 17. 
núa, 18. aur, 20. im, 21. krús. 

LÓÐRÉTT: 1. fólk, 3. um, 4. kakadúi, 
5. urr, 7. merktur, 10. sár, 13. kyn, 15. 
dama, 16. bak, 19. rú. 

… ég meina, 
þið mynduð 

gera það sama 
ef stelpur færu 
alltaf að gráta 

þegar þið 
kysstuð þær.

Þetta er eðli-
legasti hlutur í 

heimi. Og döm-
urnar fíla það að 
litli maðurinn sé 
stuttklipptur og 

snyrtilegur!

Vel má 
vera.

Ertu að segja 
að litla greyið 
búi í myrkum 

frumskógi 
þarna niðri 

hjá þér?

Nei! 
Það sagði ég 
ekki. Ég hef 

alveg hreinsað 
eitthvað til 
þarna niðri, 

þakka þér fyrir!

Hann er svolítið krull-
aður á toppnum en ég 
er búinn að raka bart-
ana og hökutoppinn!

Þannig að 
hann er ekkert 

ólíkur Kevin 
Keegan?

Nákvæm 
eftirlíking! 
Fyrir utan 

nefið 
auðvitað.

Áttið þið ykkur á því 
strákar að við erum 
búnir að keyra í tíu 

mínútur og það hefur 
enginn sagt orð?

Ég meina það! 
Þið hafið alveg 

þagað!
Hvenær 

gerðist það 
síðast?

 Bíddu, ég 
veit …

… það var síðast þegar ég 
skutlaði ykkur í skólann.

Talar pabbi 
þinn mikið 
við sjálfan 

sig?.

Georgie Porgie 
kemur út úr 
skápnum …

Það er eitt-
hvað fyndið 
við það að 
sofna í miðju 
erindi af 
Sofðu unga 
ástin mín. Já, ef þér 

finnst fyndið 
að slefa.

Pósthúsið | Suðurhraun 1 | S: 585 8300 | www.posthusid.is

Nú þegar farið er að dimma úti viljum
við vinsamlega minna íbúa á að hafa
kveikt á útiljósum við heimili sín á
næturnar til að auðvelda blaðberum
Pósthússins aðgengi að póstlúgu.

Með fyrirfram þökk,
Pósthúsið
dreifingaraðili Fréttablaðsins og

annarra dreifinga

Blöð og tímarit
Bréfasendingar

Markpóstur
Fjölpóstur

Vörudreifing
Plöstun blaða

og nafnamerking

Munum eftir að
kveikja útiljósin!

Við látum það berast

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

URRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

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

Fyrir um þremur árum vaknaði ég einn 
morguninn upp við þá undarlegu til-

finningu að talfæri mín væru andsetin. 
Málstöðvarnar höfðu fundið drekasvæði 
blótsyrða í heilabúinu. Lindir, sem ég 
hafði aldrei vitað að geymdu slík kjaft-
yrði, galopnuðust, og í nokkra mánuði 
var brunnur ófétisorða ótæmandi. Meðan 
ég romsaði út úr mér blótsyrðabunum, 
með neðanmálsathugasemdum þar sem 
ummælin voru útlistuð frekar, urðu stafl-
ar blóts og ragns til heima í stofu, nýyrði, 

sem lýstu fíflmennsku og fávitaskap af 
stakri nákvæmni. Stundum var nóg 
fyrir mig að sjá einhvern borða kleinu 
við vitlaust tilefni til að ég byrjaði. 

FYRRVERANDI nágranni minn, eldri 
maður, þurfti að gangast undir heila-
uppskurð fyrir mörgum árum. Hann 
sagði mér að daginn sem hann vaknaði 
á spítalanum eftir aðgerð, hefði hann 
skyndilega hafið upp raust sína – á lýta-

lausri ensku. Áður hafði hann varla 
kunnað stakt orð í tungumálinu.  

Flökkusögur með svipuðu inni-
haldi hafa rekið á fjörur hérlend-

is, til dæmis var nýlega sagt frá 
stúlku í Kóreu í fjölmiðlum, 
sem vaknaði úr löngu dái, tal-
andi reiprennandi þýsku. 

ÉG HEF lagt við hlustir þegar 

ég rekst á svona frásagnir í seinni tíð, 
eftir undarlega reynslu af eigin fúkyrða-
flaumi. Ég fór að vísu ekki í heilaupp-
skurð né fell ég í dá. Mínar málstöðv-
ar umturnuðust þegar ég var ólétt og 
kannski er það ástæðan. Það er jú ýmis-
legt sem getur gerst á meðgöngu, háralit-
ur breytist, sumir fá allt í einu ótal frekn-
ur og af hverju ætti maður ekki að geta 
vaknað upp í sama stuði og Richard Pryor. 

SEM BETUR fer gengu þessi umskipti að 
mestu leyti til baka. Það er að segja, innra 
með mér sveima að vísu heilu farþegaþot-
urnar troðfullar af glaðværum afbragðs 
fúkyrðafarþegum, sem halda að þeir séu á 
leið til Rífa kjaft del sol, en ég veit betur. 
Ég loka bara munninum og brosi. Ef ein-
staka farþegi dettur úr farrýminu bið ég 
nærstadda bara um að halda fyrir eyrun 
á mannfólki undir tólf ára og hafa mig 
afsakaða. 

OG HVAÐ má svo af öllu þessu læra. 
Jú, til dæmis er það rangt að krullhærð-
ar konur, undir 163 cm á hæð (já, hæðin 
skiptir máli, margir halda að fólk undir 
165 cm á hæð sé alltaf í góðu skapi og 
starfi í mesta lagi léttlynt á verkstæði 
jólasveinsins), sem líta út eins og prúð-
ar og ljúfar lady-ur á leið í lautartúr, séu 
endilega með góðan munnsöfnuð. Hitt er 
að flökkusögur eru stundum sannar. 

Sönn íslensk furðusaga
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Í tilefni stofnunar Menningar-
sjóðsins Kína-Ísland verður hald-
ið ljóðaþing í Norræna húsinu  4. 
til 7. október.  Á þinginu koma 
fram sex ljóðskáld frá Kína, tvö 
frá Japan auk fulltrúa frá hverju 
Norðurlandanna. Fjögur íslensk 
skáld taka þátt að þessu sinni og 
eru þau:  Sigurbjörg Þrastardótt-
ir, Sigurður Pálsson, Ingibjörg 
Haraldsdóttir og Vilborg Dag-
bjartsdóttir.

Dagskrá ljóðþingsins stend-
ur yfir í þrjá daga og býður upp 
á úrval viðburða s.s. hádegisfyr-
irlestra, ljóðakvöld og málþing. 
Össur Skarphéðinsson utan-
ríkisráðherra setur hátíðina 
ásamt kínverska ljóðskáldinu og  
athafnamanninum Huang Nubo 
í dag.

Ljóð í Nor-
ræna húsinu

VILBORG DAGBJARTSDÓTTIR

Borgartúni 37  |  105 Reykjavík  |  Sími 516 1000  |  skyggnir.is

Umvafin hagræði
Með raunhæfum lausnum 

Við skilum þér skýrum og mælanlegum ávinningi með 
lausnum okkar og ráðgjöf. Þannig tryggir þú viðskiptavinum 
þínum gæði og framúrskarandi þjónustu.

Hagræðing með Rent A Prent prentþjónustu, sýndarvæðingu 
netþjóna og miðlægri stjórnun útstöðva er ávinningur þinn af 
raunhæfum lausnum Skyggnis.  Það þýðir aukna hagkvæmni, 
betri nýtingu, minni orkunotkun og ekki síst lægri kostnað.

Við umvefjum þig hagræði.

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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Tónleikar  ★★★★

Tónlist í Hallgrímskirkju
Eftir Jóhann Jóhannsson

Einu sinni var sagt við mig að það 
væri allt í lagi að koma of seint á 
tónleika í Hallgrímskirkju. Berg-
málið væri svo mikið að maður 
heyrði samt fyrstu tónana. 

Þetta eru auðvitað ýkjur, en 
engu að síður er staðreynd að 
bergmál kirkjunnar fer misvel 
með tónlist. Ég heyrði þar einu 
sinni níundu sinfóníu Beethovens. 
Ólíkar hljóðfæraraddir runnu 
saman í einn graut; upplifunin 
var skelfileg.

Róleg, einföld leiðslutónlist 
hentar bergmálinu hins vegar 
vel. Jóhann Jóhannsson, sem 
hefur samið þannig tónlist við 
kvikmyndir, leikrit og margt 
fleira, á bókstaflega heima í Hall-
grímskirkju. Bergmálið gerir 
tónlistina óljósa, hljómburður-
inn undirstrikar draumkennda 
stemninguna. 

Þetta sannaðist á tónleikum á 
föstudagskvöldið. Þar var tónlist 
Jóhanns flutt. Hún var yfirleitt 
hægferðug og efniviðurinn sam-
anstóð af fábrotnum tónahend-
ingum. Þær voru endurteknar í 
sífellu og þróuðust ekki mikið. 
Lítill hópur hljóðfæraleikara lék 
tónlistina, en stór hluti hennar 
var jafnframt úr tölvu. Það voru 
mjög djúpir tónar, kraftmikill 
taktur, annarsheimslegt suð, seið-
andi söngrödd og fleira. Tölvu-
hljóðin blönduðust prýðilega við 
lifandi hljóðfæraleikinn. Maður 
vissi varla hvar annað endaði og 
hitt byrjaði. Hljóðstjórnin var 
aðdáunarverð, ómandi bassatón-
arnir voru heillandi myrkir en 
efstu tónarnir tærir – mitt í öllu 
bergmálinu.

Í popptónlist eru strengjaleik-
arar gjarnan fengnir til að hækka 
tilfinningastigið. Fyrir utan 
Matthías Hemstock á slagverk og 
Jóhann sjálfan á píanó voru þarna 
fiðluleikararnir Una Sveinbjarn-
ardóttir og Gréta Guðnadóttir. 
Guðmundur Kristmundsson spil-
aði á víólu og Hrafnkell Egilsson 
á selló. Svona strengjaumgjörð 
hefði getað gert tilfinningaríka 
tónlistina væmna. En tær og öguð 
spilamennskan forðaði henni frá 
því. 

Hugsanlega er það veikleiki 
hve tónlist Jóhanns er endur-
tekningarsöm. Hún er líka frem-
ur einsleit. Angurværðin svífur 

yfir vötnunum og það sést sjaldan 
til sólar. Þessi einfaldleiki gerir 
tónlistina í kvikmynd eða leikhúsi 
afar sterka, en hún stendur mögu-
lega höllum fæti ein og sér. 

Þetta kom þó ekki að sök á tón-
leikunum. Stórt tjald var fyrir 
ofan hljómsveitina og á það var 
varpað rólegum myndskeiðum 
eftir Magnús Helgason. Þau voru 
oftast svarthvít. Maður vissi 
sjaldnast hvað var verið að sýna, 
kannski voru það óljós minning-
arbrot. Myndirnar féllu prýði-
lega að tónlistinni og öfugt. Tón-
list Jóhanns er myndræn, það er 

ekki nóg að heyra hana, maður 
verður að sjá hana líka. Þarna 
fékk tónlistin dýpt, hún var sett 
í rétt samhengi. Endurtekning-
arnar virkuðu. Þær hömruðu 
á nostalgískri stemningunni í 
myndskeiðunum. Útkoman var 
einhvers konar draumkennd og 
ljúf eftirsjá sem hitti mann beint 
í hjartastað. 

Jónas Sen

Niðurstaða: Vandaðir og vel heppn-
aðir tónleikar. Falleg myndskeið gáfu 
tónlistinni merkingu og hljóðstjórnin 
var frábær. 

Kammerkenndur draumur
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ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI

DINNER FOR SCHMUCKS kl. 5:50 - 8 - 10:30
DINNER FOR SCHMUCKS kl. 8 - 10:30
SOLOMON KANE kl. 8:10 - 10:30
SOLOMON KANE kl. 5:30
GOING THE DISTANCE kl. 8:10 - 10:30
ALGJÖR SVEPPI-3D kl. 6 - 8
REMEMBER ME kl. 10:30
AULINN ÉG M/ ísl. Tali kl. 6 
THE GHOST WRITER kl. 8 - 10:10
HUNDAR OG KETTIR 2-3D M/ ísl. Tali kl. 6
LETTERS TO JULIET kl. 5:50
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16
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- Shawn Edwards fox tv

frá leikstjóra “MEET THE PARENTS”

frábær gamanmynd frá þeim sem færðu okkur 
“THE 40 YEAR OLD VIRGIN” og “ANCHORMAN

„GEÐVEIKISLEGA 
FYNDIN“

Steve Carell og Paul Rudd

L

SOLOMON KANE kl. 5:50 - 8 - 10:10
GOING THE DISTANCE kl. 5:50 - 8 - 10:10
ALGJÖR SVEPPI-3D kl. 6
STEP UP 3-3D kl. 8
INCEPTION kl. 10:10

ALGJÖR SVEPPI-3D kl. 6 
DINNER FOR SCHMUCKS kl.  8 - 10:10
STEP UP 3 kl. 6 
GOING THE DISTANCE kl.  8 - 10:10

EAT PRAY LOVE kl. 8 - 10:30
THE OTHER GUYS kl. 8
RESIDENT EVIL 4 kl. 10:20

HALTU UPP Á AFMÆLIÐ Í BÍÓ 

SENDIÐ FYRIRSPURNIR Á 

HOPAR@SAMBIO.IS

- bara lúxus
Sími: 553 2075

DINNER FOR SCHMUCKS 5.45, 8 og 10.20 7
AULINN ÉG 3D 6 L
WALL STREET 7 og 10 L
SUMARLANDIÐ 8  L
RESIDENT EVIL 10 16

NÝTT Í BÍÓ!

GORDON GEKKO ER 
MÆTTUR AFTUR Í 

STÓRMYND OLIVER 
STONE! 

"Hörkugóð. Douglas
er alveg jafn flottur 

og áður fyrr."
T.V. - Kvikmyndir.is

Magnaður
tryllir í þrívídd!

SÍMI 564 0000

12
L
L
16
L
L
L

SÍMI 462 3500

L
16
L
L

EAT PRAY LOVE kl. 5.30 - 8 - 10.25
PIRANHA 3D kl.  10.25
WALL STREET 2 kl.  8
AULINN ÉG  3D kl.  6

SÍMI 530 1919

12
16
L
L
12

BRIM   kl. 6 - 8  - 10
R   kl. 6 - 8
EAT PRAY LOVE kl. 6 - 9
SUMARLANDIÐ kl.  6 - 8 - 10
THE OTHER GUYS kl. 10

BRIM kl. 4 - 6 - 8 - 10
EAT PRAY LOVE kl. 5 - 8 - 10.45
EAT PRAY LOVE LÚXUS kl. 5 - 8 - 10.45
PIRANHA 3D kl.  8 - 10.10
WALL STREET 2 kl.  8 - 10.45
SUMARLANDIÐ kl.  4 - 6
AULINN ÉG  3D kl.  3.40 - 5.50 

.com/smarabio

Bíó  ★★★★

Brim
Leikstjóri: Árni Ólafur Ásgeirsson

Aðalhlutverk: Ólafur Egilsson, 
Nína Dögg Filippusdóttir, Gísli Örn 
Garðarsson, Björn Hlynur Har-
aldsson, Ólafur Darri Ólafsson og 
Ingvar E. Sigurðsson

Kvikmyndin Brim er byggð á 
samnefndu verðlaunaleikriti Jóns 
Atla Jónassonar sem leikhópurinn 
Vesturport sýndi á sínum tíma við 
góðan orðstír. Nú er leikritið orðið 
að kvikmynd og er það leikstjórinn 
Árni Ólafur Ásgeirsson sem stend-
ur í brúnni.

Brim segir frá ungri konu sem 
ræður sig á togarann Jón á Hofi, en 
skipverjar bátsins eru enn nokk-
uð andlega laskaðir eftir sjálfs-
víg eins þeirra í túrnum á undan. 

Báturinn er síbilandi ryðhrúga og 
mannskapurinn er samsafn furðu-
fugla sem eiga erfitt með að venj-
ast landkrabbameinssjúkum kven-
manni um borð. Andrúmsloftið um 
borð er á köflum hrollvekjandi og 
andi hins látna virðist hafa tekið 
sér bólfestu í skipinu og áhöfn 
þess.

Árni Ólafur heldur vel utan um 
söguna og virðist hafa sérlega gott 
auga fyrir sjónrænum smáatriðum 
og myndmálið er sterkt. Sumum 
kann að þykja myndin fremur hæg 
framan af en í tilfelli Brim er það 
kostur frekar en galli. Hverri per-
sónu er gefið svigrúm til að kynna 
sig fyrir áhorfandanum og þegar 
leikar fara að æsast er áhorfand-
inn því sem næst kominn í polla-
gallann á ruggandi þilfarið með 
áhöfninni.

Leikararnir endurtaka hlutverk 
sín úr leikritinu og auðvelt er að 
ímynda sér það sem algjöran lúxus 
að fá að stýra hópi leikara sem 

allir hafa leikið persónur sínar 
áður. Hver leikari virðist þekkja 
sinn karakter vel og góður tími 
hefur gefist til að fínpússa skap-
gerð þeirra og takta. Það skilar 
sér á tjaldið og Brim er því afskap-
lega vel leikin. Skemmtilegastar 
eru persónur þeirra Gísla Arnar 
Garðarssonar og Ólafs Egilsson-
ar en báðir leika þeir undirmáls-
menn kryddaða mikilli kómík og 
sérstöku fasi.

Ég fagna því að ekki er lengur 
ástæða til að dvelja lengi við hjal 
um tæknilega úrvinnslu íslenskra 
kvikmynda. Íslenskar kvikmyndir 
eru komnar í meistaraflokk hvað 
útlit og frágang varðar. Fólkið bak 
við tjöldin hefur staðið vakt sína 
með sóma við erfiðar aðstæður á 
sjó og rekur þannig smiðshöggið á 
vel heppnað verkið.
 Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Brim er köld og blaut en 
gerð af ást og hlýju.

Allir í gallana!
LÍTUR VEL ÚT Leikstjórinn Árni Ólafur hefur gott auga fyrir sjónrænum smáatriðum.

Hollywood lét sér ekki nægja að 
heyra frá ótrúlegu afreki flug-
mannsins Chesley „Sully“ Sullen-
berger, en hann lenti bilaðri flug-
vél á Hudson-ánni í New York í 
janúar í fyrra. Afrekið bjargaði 
lífi 155 farþega sem voru um borð 
í vélinni og hefur gert Sully heims-
þekktan.

Undirbúningur fyrir kvikmynd 
um afrekið er hafinn og hefur 
myndin hlotið vinnutitilinn Mir-
acle on the Hudson, eða Krafta-
verk á Hudson-ánni. Ekki er búið 
að ráð í hlutverk en Harrison Ford 
og William H. Macy eru á meðal 
þeirra sem orðaðir eru við hlut-
verk flugstjórans.

Kraftaverk á Hudson-ánni

KAFTEINN Harrison Ford er orðaður við 
hlutverk flugstjórans Chesley Sullen-
berger.
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Breska leikkonan Gemma Arterton segir það 
mikla synd að hafa ekki lengur tíma til að 
lesa bækur. Hin 24 ára Arterton hefur vakið 
mikla athygli undanfarin ár fyrir hlutverk 
sín í myndum á borð við Prince of Persia og 
Bond-myndinni Quantum of Solace.

Þótt hún sé ánægð með að ferillinn sé á 
hraðri uppleið sér hún eftir því að geta ekki 
sökkt sér niður í uppáhalds tómstundaiðju 
sína, eða lestur góðra bóka. „Það er mikil 
synd vegna þess að núna les ég mikið af 
sögum en þær eru alltaf í handritaútgáfum. 
Það er ekki það sama og að lesa góða bók,“ 
segir Arterton. 

Hún ætlar að hvíla sig aðeins á kvikmynd-
unum eftir mikla törn þar að undanförnu og 
vill einbeita sér að leikhúsinu í staðinn. Síðar 

á árinu fer hún með hlutverk í leik-
riti eftir Henrik Ibsen í London. Þá 
vonast hún til að fá smá tíma til að 
lesa. „Ég er virkilega ánægð með 
að leika í þessu Ibsen-leikriti. Ég get 
ekki beðið eftir því að geta tekið þátt 
í því og lesið bækur í frístundunum,“ 
segir hún og bætir við: „Uppáhaldsbókin 
mín þegar ég var lítil var Alkemistinn. 
Ég las hana fyrst þegar ég var átta ára 
og hún hafði mikil áhrif á mig.“

GEMMA ARTERTON Leikkonan getur 
ekki beðið eftir því að sökkva sér 

niður í góða bók.

MUSE Hljómsveitin Muse á besta gítar-
riff áratugarins.

Besta gítarriff áratugarins er 
að finna í laginu Plug In Baby 
með bresku rokksveitinni Muse, 
samkvæmt nýrri skoðanakönnun 
tímaritsins Total Guitar. Lagið er 
á plötunni Origin of Symmetry 
frá árinu 2001. „Ég held að Muse 
hafi unnið vegna þess að Matt 
Bellamy er gítarhetja 21. aldar-
innar. Hann er virkilega frum-
legur náungi sem getur samið 
einstök gítarriff. Það skemm-
ir ekki fyrir að gítarriffin eru 
líka grípandi. Muse náði einnig 
fimmta sætinu í könnuninni með 
lagið Knigths of Cydonia sem er 
á plötunni Black Holes and Revel-
ations. Í öðru sæti í könnuninni 
lenti Velvet Revolver og í því 
þriðja varð Avenged Sevenfold. 

Muse á 
toppnum

Leikkonan Katie Holmes segir 
að þriggja ára dóttir sín og Toms 
Cruise, Suri, gæti hæglega orðið 
fræg ballerína í framtíðinni. Suri 
er þegar byrjuð að fara í danstíma 
og hefur sýnt óvenju mikla hæfi-
leika miðað við hversu ung hún er. 
Holmes er sannfærð um að dóttir 
sín eigi eftir að verða frábær dans-
ari. „Hún elskar ballett og hún er 
virkilega góð,“ sagði Holmes. Auk 
þess að stunda balletdans hefur 
Suri í nógu að snúast því hún hefur 
einnig farið á námskeið í stepp-
dansi og leiklist. Einnig fer hún 
í spænsku- og frönskukennslu og 
lærir á fiðlu og píanó. 

Efnileg ballerína

MÆÐGUR Leikkonan ásamt þriggja ára 
dóttur sinni og Toms Cruise, Suri.

Hefur engan tíma til að lesa

TOPP TÍU:
1. Plug in Baby - Muse
2. Slither - Velvet Revolver
3. Afterlife - Avenged Sevenfold
4. The Dark Eternal Night - Dream 

Theater
5. Knights of Cydonia - Muse
6. No One Knows - Queens of the 

Stone Age
7. Seven Nation Army - The White 

Stripes
8. Halo - Machine Head
9. Mr Brightside - The Killers
10. Beast And The Harlot - 

Avenged Sevenfold

Dagforeldrar 
athugið.

Almennur félagsfundur 
verður haldinn fimmtu-

daginn 14. október kl. 20.00

á Laugarborg.Hvetjum alla 
til að mæta og ræða málin.

Stjórnin.

 Sex vikna átaksnámskeið  hefjast 11. október. M&N-training nýtt á Íslandi

Konuátak 

konuátak 

Karlaátak 

Krefjandi 

Skráning og nánari upplýsingar 
í síma 565-2212/565-2712 mottaka@hress.is

Markmiðum náð 

•  Meiri árangur og hámarks brennsla
•  Vikulegur netpóstur
•  Vigtun og mælingar sem veita aðhald
•  Mataræði sem hreinsar, eykur bruna og gefur orku
•  Fjölbreytt þjálfunarmunstur
•  Þú kynnist m.a TABATA, Hot Yoga, Les Mills tímum  
    og M&N-Training
•  Ótakmarkaður aðgangur að fjórum stöðvum og sundi

•  Framhaldsnámskeið-hraðferð
•  Árangur á met tíma
•  Hámarks brennsla
•  Vigtun, mælingar og mataræði sem veita strangt aðhald
•  Vikulegur netpóstur
•  Mjög fjölbreyttir tímar
•  Ótakmarkaður aðgangur að fjórum stöðvum og sundi

•  Meiri orka, kraftur og styrkur
•  Hámarks brennsla
•  Vigtun og mælingar sem veita gott aðhald
•  Vikulegur netpóstur um bætt mataræði og 
    fræðslupunkta
•   Mjög fjölbreyttir tímar m.a stöðvaþjálfun, BodyPump,
    M&N-training
•  Ótakmarkaður aðgangur að fjórum stöðvum og sundi

Námskeið kl. 6.05, 9.15, 16.30 og 17.30.   3 x í viku.

Námskeið kl. 6.05 og 18.30   3 x í viku.

Námskeið kl. 18.30  3 x í viku.

Verð fyrir átaksnámskeið
kr. 21.990.-  Korthafar kr. 12.990.-
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ÁSMUNDUR ARNARSSON  hefur skrifað undir nýjan þriggja ára samning 
við knattspyrnudeild Fjölnis og verður því þjálfari liðsins til ársins 2013. Ásmundur 
hefur þjálfað Fjölni undanfarin sex ár með góðum árangri.

Meira í leiðinniWWW.N1.IS / SÍMI 440 1000N1 VERSLANIR

Þráðlaus 9mm
myndavél með barka

og 3,5” LCD skjá
Tilboðsverð

39.900 kr.

16108803AL

SKOÐUNAR-
MYNDAVÉL

N1-deild kvenna:
Fylkir-ÍBV   33-26
Mörk Fylkis: Sunna Jónsdóttir 9, Elín Helga 
Jónsdóttir 8, Sunna María Einarsdóttir 4, Arna 
Valgerður Erlingsdóttir 3, Áslaug Gunnarsdóttir 
3, Natalý Valencia 2, Lilja Gylfadóttir 2, Sigríður 
Hauksdóttir 1, Tinna Soffía Traustadóttir 1.
Mörk ÍBV: Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 8, Guðbjörg 
Guðmundsdóttir 5, Ester Óskarsdóttir 4, Renata 
Horvath 3, Sigríður Lára 2, Rakel Hlynsdóttir 2, 
Drífa Þorvaldsdóttir 1, Aníta Elíasdóttir 1.
Fram-Haukar   38-11
Mörk Fram: Stella Sigurðardóttir 10, Karen 
Knútsdóttir 6, Sigurbjörg Jóhannsdóttir 5, 
Guðrún Þóra Hálfdánsdóttir 5, Marthe Sördal 4, 
Pavla Nevarilova 3, Ásta Birna Gunnarsdóttir 2, 
Hildur Þorgeirsdóttir 1, María Karlsdóttir 1, Anna 
Guðmundsdóttir 1.
Mörk Hauka: Þórunn Friðriksdóttir 8, Sandra Sif 
Sigurjónsdóttir 2, Þórdís Helgadóttir 1.
FH-HK   24-20
Mörk FH: Steinunn Snorradóttir 8, Ragnhildur 
Rósa Guðmundsdóttir 4, Birna Íris Helgadóttir 3, 
Gunnur Sveinsdóttir 3, Arnheiður Guðmundsdótt-
ir 3, Sigrún Gilsdóttir 2, Kristjana Þorradóttir 1.
Mörk HK: Brynja Magnúsdóttir 5, Elísa Ósk Við-
arsdóttir 4, Elín Anna Baldursdóttir 3, Elva Björg 
Arnarsdóttir 3, Harpa Baldursdóttir 2, Tinna Rögn-
valdsdóttir 2, Valgerður Ýr Þorsteinsdóttir 1.
Valur-Grótta    43-17
Mörk Vals: Anna Úrsula Guðmundsdóttir 7, 
Hildigunnur Einarsdóttir 7, Kristín Guðmunds-
dóttir 6, Arndís María Erlingsdóttir 6, Hrafnhildur 
Ósk Skúladóttir 5, Karólína Gunnarsdóttir 4, Íris 
Ásta Pétursdóttir 4, Ágústa Edda Björnsdóttir 2, 
Kolbrún Franklín 2.

ÚRSLIT

HANDBOLTI Fram og Valur sýndu 
í gær að það er himinn og haf á 
milli þeirra og flestra annarra 
liða í N1-deild kvenna í gær.

Bæði lið unnu stórsigra á and-
stæðingum sínum og eiga eftir 
að vinna ófáa slíka ef að líkum 
lætur í vetur.

Liðin sýndu enga miskunn í 
gær og keyrðu andstæðinginn í 
kaf allt til enda.

Mesta spennan í leikjum helg-
arinnar var í leik FH og HK þar 
sem FH-stúlkur höfðu góðan 
sigur að lokum.   - hbg

N1-deild kvenna:

Fram og Valur 
með risasigra

Í SÉRFLOKKI Fram og Valur verða á 
toppnum í vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI Íslendingaliðið Kiel 
tók á móti Barcelona í Meistara-
deild Evrópu í dag. Leiknum lykt-
aði með jafntefli, 28-28, en Aron 
Pálmarsson skoraði eitt mark 
fyrir Kiel í leiknum.

Í sama riðli vann annað Íslend-
ingalið, Rhein-Neckar Löwen, 
góðan útisigur á Celje Lasko í Sló-
veníu. Ólafur Stefánsson skoraði 
tvö mörk fyrir Löwen í leiknum.

Lið Ingimundar Ingimundar-
sonar, Aab, og lið Björgvins Páls 
Gústavssonar, Kadetten, mættust 
síðan í Danmörku og þeim leik 
lyktaði með jafntefli, 30-30.

Aab var með pálmann í hönd-
unum en ótrúlegur lokakafli 
Kadetten skilaði þeim stigi og 
markvarsla Björgvins hafði þar 
mikið að segja.   - hbg

Meistaradeildin í handbolta:

Jafntefli hjá 
Kiel og Barca

Í BYRJUNARLIÐINU Aron stýrði leik Kiel 
vel í gær. NORDIC PHOTOS/BONGARTS

FÓTBOLTI Ólafur Kristjánsson, 
þjálfari Breiðabliks, gekk um 
helgina frá nýjum samningi við 
félagið. Nýr samningur hans er 
til 2015 en ekki er algengt hér á 
landi að samningar séu svo lang-
ir. Tilkynnt var um þetta á upp-
skeruhátíð Blika sem haldin var á 
laugardagskvöld.

Ólafur stýrði Breiðabliksliðinu 
til síns fyrsta Íslandsmeistara-
titils í sumar en í fyrra hampaði 
það bikarmeistaratitlinum. Ólaf-
ur hefur verið þjálfari Breiða-
bliks síðan 2006 en hann var áður 
við stjórnvölinn hjá Fram og 
var aðstoðarþjálfari AGF í Dan-
mörku.  - egm

Ólafur Kristjánsson áfram:

Samdi til 2015

SIGURREIFUR Ólafur fagnar hér Íslands-
meistaratitlinum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Evrópukeppni félagsliða:
Haukar-Conversano   40-27 (17-14)
Mörk Hauka (skot): Guðmundur Árni Ólafsson 
12/2 (16/2), Þórður Rafn Guðmundsson 5 (7), 
Stefán Rafn Sigurmannsson 5 (8), Freyr Brynj-
arsson 4 (6), Björgvin Hólmgeirsson 3 (4), Tjörvi 
Þorgeirsson 3 (5), Heimir Óli Heimisson 3 (6), 
Einar Örn Jónsson 2 (2), Einar Pétur Pétursson 2 
(3), Jónatan Ingi Jónsson 1 (1).
Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 9, Birkir Ívar 
Guðmundsson 8.
Fiskuð víti: 2 (Heimir Óli, Freyr).
Utan vallar: 6 mínútur.
FYRRI LEIKUR LIÐANNA:
Conversano-Haukar   30-33

ÚRSLIT

HANDBOLTI Haukar voru í góðri 
stöðu fyrir seinni leik sinn gegn 
ítalska liðinu Conversano í gær 
eftir að hafa unnið fyrri leikinn 
með þriggja marka mun á laugar-
dag. Báðir leikirnir voru leiknir á 
Ásvöllum.

Framan af leik var útlit fyrir 
einhverja spennu . Hraðaupphlaup-
in voru ekki að nást hjá Haukum 
og Conversano var með forystuna 
um tíma. Svo komust Haukarnir í 
gang og höfðu þriggja marka for-
skot í hálfleik.

Gestirnir lögðu svo árar í bát 
þegar þeir sáu fram á að markmið 
þeirra var ekki að fara að nást. 
Haukar gátu gefið ungum strák-
um tækifæri í lokin og unnu seinni 
leikinn á endanum með þrettán 
marka mun. Hraða skorti í ítalska 
liðið og viljinn virtist mun meiri 
hjá Hafnarfjarðarliðinu.

„Við komum ákveðnir til leiks 
því við vissum að ef við myndum 
gefa þeim tækifæri hefðu þeir nýtt 
sér það. Þeir kunna alveg hand-
bolta,“ sagði Freyr Brynjarsson, 
leikmaður Hauka, eftir leikinn.

Haukar sýndu í þessum tveim-
ur leikjum að liðið býr yfir góðri 
breidd. „Það voru ungir strákar að 
koma við sögu sem munu fá mörg 
tækifæri í vetur. Við rúllum þess-
um hóp vel svo allir fá að spila nóg, 
það er alveg klárt,“ sagði Freyr.

„Það gefur okkur mikið að taka 
þátt í þessu Evrópuverkefni. Við 
fáum sterk lið til að keppa á móti, 
þetta ítalska lið væri í toppbarátt-
unni hérna heima. Svo fáum við 
væntanlega enn sterkara lið næst 
og það hefur gefið okkur mikið 

undanfarin ár að taka þátt í Evr-
ópukeppninni,“ sagði Freyr.

Stefán Rafn Sigurmannsson 
átti góðan leik fyrir Haukana í 
gær. „Þetta gekk mjög vel upp hjá 
okkur. Það vantaði smá baráttu í 
vörnina í fyrri hálfleikurinn en 
sóknarleikurinn var að virka vel. 
Svo í seinni hálfleik ákváðum við 
að byrja að keyra á þá því þeir eru 
þungir,“ sagði Stefán.

„Birkir fór að verja mjög vel 
þegar við fórum út og mættum 
þeim tveir og tveir saman. Þeir eru 
mun sterkari en við og við áttum 
lítinn möguleika þegar við vorum 

að mæta þeim einn á einn. Vörn-
in þéttist í seinni hálfleik og menn 
fóru að nýta tækifærin. Hraðaupp-
hlaupin eru okkar sterki leikur.“

Stefán segir að Evrópukeppnin 
sé mikið krydd í tímabilið. „Það er 
gott að fá að sýna sig á þessu sviði. 
Við græðum mikið á þessu, bæði 
varðandi reynslu og einnig bara 
skemmtunina. Við ætlum okkur 
að gera góða hluti, það gekk vel 
í fyrra og við ætlum að reyna að 
gera enn betur núna,“ sagði Stef-
án. „Við stefnum eins langt og við 
getum.“

 elvargeir@frettabladid.is

Gefur okkur mikið að taka 
þátt í Evrópukeppninni
Haukar komust í gær örugglega áfram í sextán liða úrslit EHF-bikarsins. Þeir 
unnu Conversano frá Ítalíu örugglega í tveimur leikjum heima um helgina.

ÖFLUGUR Hinn ungi og efnilegi Heimir Óli Heimisson spilaði vel líkt og flestir leik-
menn Haukanna. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KÖRFUBOLTI Íslandsmeistaraliðin 
Snæfell og KR undirstrikuðu styrk 
sinn í gær er þau urðu meistarar 
meistaranna. Snæfell lagði KR í 
karlaflokki, 101-93, og KR vann 
Hauka, 72-58, í kvennaflokki.
Báðir leikirnir fóru fram í Stykk-
ishólmi þannig að fólkið þar fékk 
körfuboltaveislu.

Leikur Snæfells og Grindavík-
ur var lengstum jafn og spennandi 
en Íslandsmeistararnir rifu sig frá 
Grindjánum undir lokin og lönd-
uðu góðum sigri. Pálmi Freyr Sig-
urgeirsson fór mikinn með 26 stig 
og Ryan Amaroso skoraði 22. Jón 
Ólafur Jónsson var einnig öflugur 
með 21 stig.

Hjá Grindavík var Andre Smith 
með 23 stig og 10 stoðsendingar. 
Páll Axel Vilbergsson skoraði 19 
stig og tók 9 fráköst.

Margrét Kara Sturludóttir fór 
mikinn í liði KR og skoraði 25 stig í 
sigrinum á Haukum. Guðrún Gróa 

Þorsteinsdóttir var einnig öflug 
með 14 stig. Ragna Brynjarsdóttir 

var langbest í Haukaliðinu með 16 
stig og 17 fráköst.    - hbg

Meistarakeppni KKÍ fór fram í Stykkishólmi í gær og heppnaðist vel:

Snæfell og KR meistarar meistaranna

MEISTARAR Snæfell tekur hér á móti bikarnum á heimavelli sínum í gær.



Nýtt heilsubrauð 

frá Þorvaldseyri
úr íslensku byggi

Prófaðu gott nýtt brauð!

Smakkaðu nýtt íslenskt heilsubrauð frá 
Myllunni. Nýtt Eyrarbrauð er bakað úr 
byggi frá Þorvaldseyri. Fáðu þér hollustu 
og kraft beint úr íslenskri náttúru. 
Fæst í helstu verslunum.

Nýtt Eyrarbrauð er bakað 
úr byggi frá fjölskyldunni á Þorvaldseyri

Prófaðu gott nýtt brauð!
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Enska úrvalsdeildin:
BIRMINGHAM CITY - EVERTON 0-2
0-1 Roger Johnson, sjm (16.), 0-2 Tim Cahill (92.).
STOKE CITY - BLACKBURN ROVERS 1-0
1-0 Jonathan Walters (47.).
TOTTENHAM HOTSPUR - ASTON VILLA 2-1
0-1 Marc Albrighton (15.), 1-1 Rafael van der 
Vaart (47.), 1-1 Rafael van der Vaart (47.), 2-1 
Rafael van der Vaart (74.).
WEST BROMWICH ALBION - BOLTON  1-1
0-1 Johan Elmander (63.), 1-1 James Morrison 
(77.).
WEST HAM UNITED - FULHAM 1-1
0-1 Clint Dempsey (32.), 1-1 Frederic Piquionne 
(50.).
WIGAN ATHLETIC - WOLVES 2-0
1-0 Jordi Gomez (64.), 2-0 Hugo Rodallega (84.), 
2-0 Hugo Rodallega (85.)
MAN CITY - NEWCASTLE 2-1
1-0 Carlos Tevez, víti (18.), 1-1 Jonas Gutierrez 
(24.), 2-1 Adam Johnson (75.).
LIVERPOOL - BLACKPOOL 1-2
0-1 Charlie Adam, víti (29.), 0-2 Luke Varney 
(45.), 1-2 Sotirios Kyrgiakos (53.).
CHELSEA - ARSENAL 2-0
1-0 Didier Drogba (39.), 2-0 Alex (85.).
STAÐAN:
Chelsea 7 6 0 1 23-2 18
Man. City 7 4 2 1 9-3 14
Man.United 7 3 4 0 16-9 13
Arsenal 7 3 2 2 16-9 11
Tottenham  7 3 2 2 8-6 11
WBA 7 3 2 2 9-12 11
Stoke City 7 3 1 3 8-9 10
Aston Villa 7 3 1 3 9-12 10
Blackpool 7 3 1 3 11-15 10
Fulham 7 1 6 0 8-7 9
Sunderland 7 1 5 1 7-7 8
Bolton  7 1 5 1 10-11 8
Blackburn  7 2 2 3 7-8 8
Wigan Athletic 7 2 2 3 4-13 8
Newcastle  7 2 1 4 10-10 7
Birmingham  7 1 4 2 7-10 7
Everton 7 1 3 3 6-7 6
Liverpool 7 1 3 3 7-11 6
Wolves 7 1 2 4 7-12 5
West Ham  7 1 2 4 5-14 5

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Neil Warnock, stjóri 
QPR, segir að skallamark Heið-
ars Helgusonar gegn Crystal Pal-
ace um helgina sé eitt flottasta 
skallamark sem hann hafi séð.

Heiðar skoraði sigurmark QPR 
gegn Crystal Palace á þriðju mín-
útu í uppbótartíma leiksins en 
Palace hafði jafnað leikinn á 89. 
mínútu.

„Heiðar var frábær í þessum 
leik og þetta skallamark er eitt 
það flottasta sem ég hef séð í háa 
herrans tíð,“ sagði Warnock afar 
ánægður með Dalvíkinginn.

Heiðar hefur verið iðinn við 
kolann í vetur og á stóran þátt 
í því að QPR situr í efsta sæti 
ensku B-deildarinnar. Liðið hefur 
ekki enn tapað leik þó svo tíu 
umferðir séu búnar og fátt sem 
bendir til þess í augnablikinu að 
liðið sé að fara að slaka á.

„Þessi byrjun hjá okkur er frá-
bær og við verðum að njóta þess 
yfir landsleikjahléið.“   - hbg

Heiðar enn á skotskónum:

Stórskotlegt 
skallamark

GRIMMUR Heiðar er hér í baráttunni í 
leiknum gegn Palace um helgina.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Ungu strákarnir í Evr-
ópuboltanum halda áfram að gera 
það gott og um helgina skoruðu 
bæði Gylfi Þór Sigurðsson og 
Kolbeinn Sigþórsson.

Gylfi Þór skoraði aftur beint 
úr aukaspyrnu fyrir þýska liðið 
Hoffenheim. Þetta var annað 
aukaspyrnumark hans fyrir 
félagið og talsvert flottara en 
fyrra markið.

Markið dugði þó ekki til sigurs 
því Hoffenheim tapaði, 4-2, fyrir 
toppliði Mainz.

Kolbeinn skoraði í sínum 
öðrum leik í röð fyrir hollenska 
liðið AZ Alkmaar en hann skoraði 
í Evrópudeildinni á dögunum og 
nú gegn Heracles í deildinni í leik 
sem AZ vann, 2-1.  - hbg

Evrópski boltinn:

Kolbeinn og 
Gylfi skoruðu

Á GÓÐU SKRIÐI Kolbeinn hefur skorað í 
tveimur leikjum í röð fyrir AZ Alkmaar.

NORDIC PHOTOS7AFP

FÓTBOLTI Man. Utd gengur afar 
illa að ganga frá leikjum sínum í 
ensku úrvalsdeildinni og er hrein-
lega ekki að spila nógu vel þessa 
dagana.

Liðið mátti þakka fyrir stig-
ið gegn Sunderland um helgina 
enda var United heillum horfið 
og gat ekkert. Michael Owen fékk 
tækifæri í byrjunarliðinu og nýtti 
það ekki vel frekar en Federico 
Macheda sem sagður er vera á leið 
frá félaginu í janúar.

Sir Alex Ferguson, stjóri Man. 
Utd, reyndi að horfa á jákvæðu 

hliðarnar eftir leikinn þó svo hann 
væri augljóslega mjög pirraður. 
Hann rauk meðal annars beint inn 
göngin og þurfti að snúa til baka 
því hann gleymdi að þakka Steve 
Bruce fyrir leikinn.

„Sunderland fékk betri færi í 
leiknum. Þrátt fyrir það var ég 
mjög ánægður með varnarleik-
inn. Við höfum verið að hleypa 
inn mörkum og því var sterkt að 
halda hreinu í þessum leik,“ sagði 
Ferguson.

„Ég get ekki stimplað þennan 
leik sem sérstök vonbrigði því við 

máttum hafa fyrir stiginu. Það er 
samt vissulega áhyggjuefni að við 
séum ekki enn búnir að vinna úti-
leik í vetur,“ sagði Ferguson en 
United hefur ekki enn tapað leik en 
öll þessi jafntefli kosta sitt.   - hbg

Manchester United gerði sitt fjórða jafntefli í sjö leikjum er liðið sótti Sunderland heim og sýndi lítið:

Alex Ferguson sáttur við að halda hreinu

MACHEDA Á FÖRUM? Macheda 
fann sig ekki í gær. Hermt er að 
hann verði lánaður frá félaginu í 
janúar og svo hugsanlega seldur 
næsta sumar.   NORDIC PHOTOS/GETTY 

FÓTBOLTI Svíinn Sven-Göran 
Eriksson er aftur í enska bolt-
ann en þessi fyrrverandi lands-
liðsþjálfari Englands var ráðinn 
þjálfari B-deildarliðsins Leicest-
er City í gær.

Eriksson skrifaði undir tveggja 
ára samning og segist ætla að 
vera lengi hjá félaginu. Ekki eru 
allir að kaupa það þar sem Eriks-
son hefur staldrað stutt við hjá 
síðustu félögum.

„Ég verð að lágmarki hér í tvö 
ár. Auðvitað ætla ég mér að virða 
samninginn og vera lengi. Þetta 
er stórt og metnaðarfullt verk-
efni sem bíður mín,“ sagði Svíinn 
sem ætlar með Leicester í hæstu 
hæðir.  - hbg

Sven-Göran Eriksson:

Tekinn við  
Leicester City

FÓTBOLTI Lengi getur vont versn-
að og það á svo sannarlega við í 
tilfelli Liverpool. Liðið var með 
aðeins sex stig eftir 
sex leiki og Black-
pool kom í heim-
sókn í gær. Full-
kominn leikur til 
þess að koma sér 
aftur af stað.

Dagurinn snerist upp 
í martröð fyrir stuðn-
ingsmenn Liverpool. Eftir 
aðeins tíu mínútur var 
Fernando Torres farinn 
meiddur af velli. Áður 
en fyrri hálfleikur var 
allir hafði Blackpool 
síðan skorað tvívegis. 
0-2 fyrir strákana sem 
tóku myndir af sjálfum 
sér á vellinum fyrir leik því 
þeir áttu líklega ekki von á 
því að koma þangað aftur.

Kyrgiakos klóraði í bakk-
ann í síðari hálfleik en það 
dugði ekki til. Roy Hodg-

son, stjóri Liverpool, 
má þakka fyrir ef 
hann heldur starfi 
sínu mikið lengur 
enda er Liverpool 
í fallsæti í deild-

inni.
„ Þetta er 

skelfileg byrj-
un á tímabil-
inu. Það sá eng-

inn fyrir að við 
myndum byrja 

svona illa. Það 
eru allir ósáttir við 

þessa byrjun en við 
verðum að lifa með 
henni. Þetta tíma-
bil hefur verið mjög 
furðulegt,“ sagði stein-
runninn Hodgson eftir 
leik.

„Að vera aðeins með sex stig 
eftir fjóra heimaleiki og þrjá úti-
leiki er ekki ásættanlegt.  Það er 
mikil vinna fram undan að snúa 

þessu gengi við,” sagði Hodgson en 
stóra spurningin er sú hvort hann-
fái tækifæri til þess að leiða liðið 
úr þessum ógöngum.    - hbg

Staða Roy Hodgson hjá Liverpool orðin erfið þar sem liðið er í fallsæti í ensku deildinni eftir sjö leiki:

Blackpool fullkomnaði niðurlægingu Liverpool

SVEKKTUR Roy Hodgson gæti 
fengið að fjúka fljótlega frá 
Liverpool.   
 NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

TRÚIR EKKI EIGIN AUGUM Framherjinn David Ngog hefur ekkert getað hjá Liverpool í 
vetur og hann svekkir sig hér í leiknum í gær.   NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Það ætlar að reynast 
þrautin þyngri hjá Arsenal að 
taka stig af bestu liðunum 
í ensku úrvalsdeildinni en 
sveinar Arsene Wenger 
féllu enn einu sinni á 
stóra prófinu í gær 
er þeir sóttu Chel-
sea heim.

Chelsea vann 
leikinn 2-0 og 
er komið með 
fínt forskot á 
toppi deildarinnar. Arsene 
Wenger, stjóri Arsenal, 
reyndi að líta á björtu hlið-
arnar eftir leikinn.

„Þessi leikur hefði átt 
að klárast strax í upp-
hafi. Við fengum tvö 
dauðafæri sem var auð-
velt að klára. Það var ótrú-

legt að við skyldum ekki skora úr 
þessum færum,“ sagði Wenger 

eftir leikinn.
„Þessi úrslit eru mikil von-

brigði því við buðum upp 
á fína liðsframmistöðu. 

Við vorum samt oft að 
flýta okkur of mikið 

á lokaþriðjungi vall-
arins. Við enduðum 

síðan með því að 
taka of erfið skot. 
Liðið mitt barðist 
samt vel í leikn-
um og við sýnd-

um mikil gæði í okkar 
leik. Við verðum að taka 
það jákvæða úr leiknum 
þó svo úrslitin séu gríð-
arleg vonbrigði fyrir 
okkur. Ég get með sanni 
sagt að við áttum meira 

skilið úr þessum leik en við feng-
um.“

Þetta hefur verið erfið vika 
fyrir Chelsea enda missti stjóri 
liðsins, Carlo Ancelotti, föður sinn 
og hann sendi aðstoðarmann sinn, 
Ray Wilkins, til þess að ræða við 
blaðamenn.

„Þetta hefur verið afar erfið 
vika og Carlo vill þakka öllum 
þeim sem hafa sent honum góðar 
kveðjur. Hann fékk meðal annars 
falleg skilaboð frá Sir Alex Fergu-
son og hann vildi að ég minntist á 
það,“ sagði Wilkins.

„Leikmenn reyndu að undirbúa 
sig vel við þessar erfiðu aðstöð-
ur. Það var dimmt yfir öllum eftir 
andlátið en æfingarnar síðustu tvo 
dagana voru mjög fínar. Það var 
ánægjulegt að ná þessum sigri 
gegn Arsenal.“    henry@frettabladid.is

Ekkert stöðvar Chelsea
Chelsea vann stórslag helgarinnar gegn nágrönnum sínum í Arsenal. Chelsea er 
komið með fjögurra stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar.

HEITIR Alex og Drogba skoruðu báðir falleg mörk í gær.  NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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SJÓNVARPIÐ SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SKJÁR EINN GOLF

18.15 Að norðan með Hildu Jönu 
Gísladóttur  Fjölbreyttur þáttur um norð-
lenskt mannlíf.

15.50 Þóra Einarsdóttir - Konan sem 
vildi breyta heiminum

16.35 Íslenski boltinn  (e)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Landinn  Frétta og þjóðlífsþáttur af 
landsbyggðinni. (e)

18.00 Sammi  (27:52)

18.07 Franklín  (8:13)

18.30 Skúli skelfir  (14:52)

18.40 Stúlka og dansandi hestur

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.50 Stefnuræða forsætisráðherra  
Bein útsending frá Alþingi þar sem Jóhanna 
Sigurðardóttir forsætisráðherra flytur stefnu-
ræðu sína og fram fara umræður um hana.

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.20 Leitandinn  (13:22) (Legend of 
the Seeker) Bandarísk ævintýraþáttaröð. 
Dularfull kona, Kahlan Amnell, leitar hjálp-
ar í skógarfylgsni kappans Richards Cyphers 
og þar með hefst æsispennandi atburðarás. 
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi ungra 
barna.

23.05 Framtíðarleiftur  (22:22) (Flash 
Forward) Bandarísk þáttaröð. Dularfullur at-
burður veldur því að fólk um allan heim 
dettur út í tvær mínútur og sautján sekúnd-
ur, og sér um leið í svip hvernig líf þess 
verður eftir hálft ár. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi ungra barna. (e)

23.50 Fréttir  (e)

00.00 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil  (e)

08.40 Rachael Ray  (e)

09.25 Pepsi MAX tónlist

16.55 Rachael Ray

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

18.20 Spjallið með Sölva  (2:13) (e)

19.00 Real Housewives of Orange 
County  (13:15) Raunveruleikasería þar sem 
fylgst er með lífi fimm húsmæðra í einu rík-
asta bæjarfélagi Bandaríkjanna. 

19.45 Accidentally on Purpose  (5:18) 
(e)

20.10 Kitchen Nightmares  (10:13) 
Kjaftfori kokkurinn Gordon Ramsey heim-
sækir veitingastaði sem enginn vill borða 
á og hefur eina viku til að snúa ástandinu 
við. Núna heimsækir hann aftur veitinga-
staði sem hann hefur reynt að hjálpa og 
kemst að því hvort breytingarnar hafi borið 
árangur.

21.00 Friday Night Lights  (5:13) Dram-
atísk þáttaröð um ungmenni í smábæ í 
Texas þar sem lífið snýst um fótboltalið 
skólans.

21.50 CSI: New York  (10:23) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og fé-
laga hans í rannsóknardeild lögreglunnar í 
New York. 

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

23.25 Leverage  (3:15) (e)

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

00.55 CSI: New York  (12:25) (e)

01.40 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America

17.10 Golfing World  (e) Daglegur frétta-
þáttur þar sem fjallað er um allt það nýjasta 
í golfheiminum. 

18.00 Golfing World  Daglegur fréttaþátt-
ur þar sem fjallað er um allt það nýjasta í 
golfheiminum. 

18.50 Ryder Cup 2010  (3:3) (e)  Þriðji 
og síðasti keppnisdagur í Ryder-bikarnum.

01.00 Golfing World  (e) Daglegur frétta-
þáttur þar sem fjallað er um allt það nýjasta 
í golfheiminum. 

01.50 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego, 
áfram!, 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 (5:10) 

10.50 Cold Case (19:22)

11.45 Falcon Crest II (17:22) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Frasier (16:24)

13.25 Akeelah and the Bee 

15.15 ET Weekend

15.55 Barnatími Stöðvar 2 Krakkarnir í 
næsta húsi, Apaskólinn, Áfram Diego, áfram!

17.08 Bold and the Beautiful

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (9:25)

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 (22:24) 

19.45 How I Met Your Mother (20:22)

20.10 Extreme Makeover: Home Ed-
ition (4:25) Fimmta þáttaröð hins sívinsæla 
Extreme Makeover. Home Edition. 

20.55 V (4:12) Vandaðir spennuþættir sem 
segja á afar raunverulegan hátt frá því þegar 
nokkur risavaxin geimskip taka sér stöðu yfir 
stærstu borgum heims. 

21.40 The Event (2:13) Hörkuspennandi 
þættir um venjulegan, ungan mann sem 
lendir í þeirri skelfilegu lífsreynslu að kærust-
unni hans er rænt og hann grunaður um að 
hafa komið henni fyrir kattarnef.

22.25 Dollhouse (1:13) Spennuþáttaröð 
sem gerist í náinni framtíð þar sem skotið 
hafa upp kollinum undirheimafyrirtæki sem 
gera út sérstaka málaliða, svokallaðar „brúð-
ur“ sem hægt er að breyta og laga að hverju 
verkefni fyrir sig. 

23.15 Cougar Town (16:24)

23.40 White Collar 

00.25 The Shield (4:13) 

01.10 Lonesome Jim 

02.45 Paris, Texas

05.05 The Simpsons (9:25)

05.30 Fréttir og Ísland í dag (e) 

08.00 At First Sight 

10.05 Dave Chappelle‘s Block Party 

12.00 Space Jam 

14.00 At First Sight 

16.05 Dave Chappelle‘s Block Party 

18.00 Space Jam 

20.00 Lonesome Jim 

22.00 Breakfast on Pluto 

00.05 Park 

02.00 Three Extremes 

04.05 Breakfast on Pluto 

06.10 First Wives Club 

18.55 Iceland Airwaves Nýr íslensk-
ur þáttur um Iceland Airwaves-tónlistarhátíð-
ina þar sem sagt er á hraðan og hressileg-
an hátt frá þessari stórmerkilegu hátíð sem 
hefur skipað sér í röð eftirtektarverðustu tón-
listarhátíða heims. 

19.30 The Doctors Spjallþættir framleidd-
ir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar, sér-
fræðingar á fjórum ólíkum sviðum, veita að-
gengilegar og gagnlegar upplýsingar.

20.15 E.R. (18:22) Sígildir þættir sem ger-
ast á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 The Storm Fyrri hluti hörkuspenn-
andi framhaldsmyndar með Treat Williams, 
James Van Der Beek og Luke Perry í aðal-
hlutverkum. 

23.15 The Storm Seinni hluti.

00.40 Mér er gamanmál Ný íslensk 
gamanþáttaröð með Frímanni Gunnarssyni. 

01.10 The Pacific (3:10) Magnaðir verð-
launaþættir frá framleiðendum Band of 
Brothers. 

02.05 Iceland Airwaves 

02.40 E.R. (18:22)

03.25 The Doctors 

04.05 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum.

04.30 Fréttir Stöðvar 2 

05.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Spænski boltinn: Barcelona - 
Mallorca 

16.40 Spænski boltinn: Barcelona - 
Mallorca 

18.20 Spænski boltinn: Real Madrid 
- Deportivo 

20.00 Upphitun Hitað upp fyrir Iceland 
Express-deildina í körfubolta sem verður á 
dagskrá Stöðvar 2 Sport í vetur.

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 Main Event Sýnt frá The Main 
Event á World Series of Poker.

22.35 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bak við tjöldin hjá liðun-
um sem leika í Meistaradeild Evrópu. Hitað 
upp fyrir komandi leiki og um leið hinir ýmsu 
leikir krufðir til mergjar.

23.05 Íslandsmeistaramótið í Pole-
fitness Sýnt frá Íslandsmótinu í Polefitness 
en fjölmargir keppendur voru skráðir til leiks í 
þessari nýju íþróttagrein.

07.00 Chelsea - Arsenal Enska úrvals-
deildin.

15.05 Tottenham - Aston Villa Enska 
úrvalsdeildin.

16.50 Sunnudagsmessan Sunnudags-
messan með þeim Guðmundi Benediktssyni 
og Hjörvari Hafliðasyni er þáttur sem enginn 
má láta fram hjá 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. Southamp-
ton - Tottenham, 1994 

19.15 Liverpool - Blackpool Enska úr-
valsdeildin.

21.00 Premier League Review 2010/11

22.00 Ensku mörkin 2010/11 

22.30 Football Legends- Maldini

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu  Tvær 
mæður skólabarna og Lukka koma í heim-
sókn.     

20.30 Golf fyrir alla  18. braut og leikslok 
með Hirti Árna og Ólafi Má.     

21.00 Frumkvöðlar  Frumkvöðlar Íslands í 
fararbroddi hjá Elínóru.      

21.30 Eldhús meistarana  Magnús sjón-
varpskokkameistari í eldhúsinu í leikskólan-
um Aðalþingi.     

> Josh Radnor
„Ég er hræddur um að ég muni ekki lesa nógu 
margar bækur, þó að stundum finnist mér gott 
að kveikja á sjónvarpinu og gefa heilanum smá 
frí.“
Josh Radnor leikur rómantíska arkitektinn 
Ted Mosby í gamanþáttunum How I Met 
Your Mother sem eru á dagskrá Stöð 2 
kl. 19.45.

Ég á mér veikan blett þegar kemur að sjónvarps-
efni og það eru vel unnar heimildarmyndir. 
Umfjöllunarefnið skiptir mig ekki öllu, mynd-
irnar geta tekið á málefnum líðandi stundar, 
fjallað um sögulega atburði eða bara 
skemmtilegar dýrategundir, bara svo 
lengi sem ég verð einhverju fróðari 
að áhorfi loknu.

Ég hef lengi verið aðdáandi 
Dokumaniu sem er á dags-
skrá DR2 öll þriðjudagskvöld. 
Þar eru margar áhugaverðar 
heimildarmyndir og -þættir 
sýndir sem gaman er að horfa 
á. Síðustu daga hef ég þó látið 
sjónvarpið alveg eiga sig og þess í 

stað einbeitt mér að dagsskrá RIFF kvikmyndahátíðar-
innar, en þar er fjöldi athyglisverðra heimildarmynda og 
kvikmynda til sýnis. 

Meðal þess sem ég hef farið að sjá var dönsk 
heimildarmynd um danska hermenn sem eru með 

bækistöðvar á Armadillo-herstöðinni í Afganistan og 
sænsk heimildarmynd um börn sem veiktust eftir 
að hafa búið í miklu návígi við eiturefnaúrgang. 
Hátíðin er ekki búin þannig að ég á vonandi eftir 
að bæta nokkrum heimildarmyndum við mig 
áður henni yfir lýkur. Ég hafði meðal annars 
hugsað mér að fræðast eilítið um ástandið á 
Gasasvæðinu og um ævistarf skemmtikraftsins 
góðkunna Ragga Bjarna. Það er ekki leiðinlegt 
þegar maður kemur heim úr bíóferð fróðari en 

maður var þegar haldið var af stað. 

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON HEFUR GAMAN AF ÞVÍ AÐ FRÆÐAST

Vita meira og meira, meira í dag en í gær

K ó p a v o g u r,  S m i ð j u v e g i  6 8 - 7 0,  s í m i   5 4 4  5 0 0 0 

N j a r ð v í k ,  F it jabraut 12, sími 421 1399 

S e l f o s s,  Gagnhe ið i  2 ,  s ími  482  2722  SÓLNING Skútuvogi 2 |  104 Reykjavík |  Sími 568 3080 |  www.bardinn. is

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

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

RÁS 1 FM 92,4/93,5

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

ÚTVARP FM

06.39 Morgunútvarp hefst
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Hádegisútvarpið
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Hringsól
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Stormur
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.20 Auglýsingar
18.21 Spegillinn
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Ópus
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.15 Girni, grúsk og gloríur
23.05 Lostafulli listræninginn
23.45 Heimsókn til listamanna
00.05 Næturtónar

STÖÐ 2 KL. 21.40
The Event
Hörkuspennandi þættir um 
venjulegan, ungan mann sem 
lendir í þeirri skelfilegu lífsreynslu 
að kærustunni hans er rænt og 
hann grunaður um að hafa komið 
henni fyrir kattarnef. Staðráðinn í 
að sanna sakleysi sitt leggur hann 
á flótta og reynir 
að finna hana 
en áður en hann 
veit af er hann 
flæktur í meiri 
háttar samsæri 
gegn forseta 
Bandaríkjanna.

Berum heilbrigði þeirra fyrir brjósti. 
Bleika s laufan er söfnunarátak í baráttu

Krabbameinsfélags Íslands gegn krabbameini.
Þú færð hana um allt land.

ömmur - mömmur - systur - vinkonur - frænkur …

fyrir allar dætur 

11 / 11, Apótekarinn, Besta, Blómahönnun, Debenhams, Eymundsson, Frumherji, 
Garðheimar, Hagkaup, Hreyfill, Kaffitár, Kaskó, Kjarval, Krónan, Lyf og heilsa, Lyfja, 
Lyfjaval, Lyfjaver, Melabúðin, Nettó, Nóatún, Olís, Penninn, Pósturinn, Reykjavíkur 
Apótek, Samkaup, Skipholtsapótek, Strax, Te og kaffi, Úrval, Útilíf og Þín verslun.

www.bleikaslaufan.is

...ég sá það á Vísi

Notaðu öfluga og ókeypis leit á Vísi til að finna allt sem þú þarft að 
vita um stjörnurnar í Hollywood, vini þeirra, gæludýr og samkvæmislíf 
– eða bara eitthvað allt annað. Leitaðu að efni úr Fréttablaðinu og 
af Vísi. Það eina sem þarf er leitarorð. Vísir er með það.

„Hollywood“
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„Þetta var algjört rugl. Ég var eig-
inlega plataður út í þetta,“ segir 
læknirinn Ragnar Freyr Ingvars-
son, í laufléttum dúr.

Ragnar býr í Svíþjóð, en í Lundi  
fer hið árlega Klakamót í fótbolta 
fram. Mótið er fyrir íslenska fót-
boltaáhugamenn á Norðurlöndun-
um og í ár tóku 270 manns þátt í 
rúmlega 20 liðum. Ragnar hefur 
haldið úti vinsælu matarbloggi síð-
ustu ár þar sem hann fer hreinlega 
á kostum í eldhúsinu. 

„Ögmundur Rúnarsson, fyrrver-
andi markmaður KR er frændi kon-
unnar minnar. Hann sendi mér dul-
arfull skilaboð um hvort ég væri til 
í að gefa þeim góð ráð,“ segir Ragn-
ar um upphaf samstarfsins. „Auð-
vitað er það sjálfsagt. Svo þegar 
dagsetningin færðist nær hafði 
hann meira og meira samband og 
þegar á hólminn var komið var eng-
inn annar til að elda.“

Þannig að yfirkokkurinn var ráð-
inn án samráðs við hann sjálfan?

„Já, það má segja það. En þetta 
var rosalega skemmtilegt. Glæsi-
legt mót sem þeir skipulögðu, 
strákarnir í Þungum hníf, sem er 
fótboltalið hérna í Lundi.“

Ragnar hefur látið sér nægja 
að elda ofan í fjölskyldu og vini þó 
þeir sem hafa lesið bloggið hans 
sjái að þar er enginn venjulegur 
heimilis kokkur á ferð. Matreiðslan 
í Lundi var sú lang umfangsmesta 
sem hann hefur tekið að sér, enda 
taldi hún 33 langelduð lambalæri, 
40 lítra af rjómasveppasósu, 40 
bakka af kartöflugratíni og 40 kíló 
af salati.

„Ég fékk skánskt lamb. Við ætl-
uðum að reyna að bjarga hingað 
íslensku lambi en með þessum fyr-
irvara var það ekki hægt,“ segir 
Ragnar. Hann fékk góða aðstoð frá 
fótboltamönnum og eiginkonum 
þeirra og stóð vaktina sem yfir-
kokkur frá átta um morguninn til 

hálf níu um kvöldið –- með stuttum 
hléum enda keppti hann með liði 
sínu, Tæklandi læknar, á mótinu. 
Hann hyggst þó ekki söðla um og 
gerast kokkur.

„Ég verð að viðurkenna að ég 
ber enn meiri virðingu fyrir kokk-
um eftir þetta – og ég bar helvíti 
mikla virðingu fyrir þeim fyrir.
Þetta er fólk sem vinnur alvöru-
vinnu,“ segir Ragnar.

En náði kokkurinn að bragða á 
lambinu í látunum?

„Ég náði að grípa tvo bita. Mér 
skilst að þetta hafi verið mjög gott. 
Þetta eru Íslendingar og marg-
ir með heimþrá. Það komu nokkr-
ir og minntust á ömmur sínar, vel 
drukknir og vel klökkir.“

Og aðspurður hvort matreiðslu-
bók sé á leiðinni segist hann hafa 
fengið þó nokkrar fyrirspurnir. 
„Ég leitaði til útgefenda og fékk þau 
svör að þar sem ég er ekki kokk-
ur og ekki frægur þá gengur það 
ekki. Þannig að ég hélt bara áfram 
að blogga,“ segir Ragnar hress að 
lokum.

Matarblogg Ragnars má finna á 
slóðinni: ragnarfreyr.blog.is.

RAGNAR FREYR INGVARSSON: ÉG VAR EIGINLEGA PLATAÐUR ÚT Í ÞETTA

Læknir eldaði lamb ofan
í 270 svanga Íslendinga

Trommarinn Arnar Þór Gíslason spilar með fimm 
hljómsveitum á Iceland Airwavs-hátíðinni, þar á 
meðal rokkurunum í Ham í fyrsta sinn. „Þetta er 
stórkostleg upplifun að spila með þessum herra-
mönnum,“ segir Arnar Þór.

Hann mun lemja húðirnar í fjarveru nafna síns 
Arnars Geirs Ómarssonar, sem er með gigt og þarf 
því að hafa hægt um sig. Arnar Geir ætlar að ein-
beita sér að spilamennsku með Apparat á hátíðinni 
en sú sveit er töluvert rólegri en Ham. „Þetta er 
svo hátt hjá strákunum og það verður að lemja svo 
fast að gigtin fer alveg með  hann, þannig að ég létti 
undir með honum,“ segir Arnar Þór og er hvergi 
banginn við verkefnið. „Ég ætla að gera mitt allra 
besta.“ Hann hefur verið aðdáandi Ham lengi og því 
er ákveðinn draumur að rætast hjá honum. „Þetta 
er geðveikt band.“

Fjöldi annarra verkefna eru fram undan hjá Arn-
ari á Airwaves því á undan Ham-tónleikunum spil-
ar hann með Ensími og þar áður með tengdaföð-
ur sínum Rúnari Þórissyni. „Þetta verður magnað 
kvöld. Það verður nóg að gera.“ Ofan á þessi gigg 
bætast tónleikar með eiginkonu hans Láru Rún-
arsdóttur og Mugison. Arnar er einnig  meðlim-
ur Dr. Spock en sú sveit verður reyndar ekki með 

á Airwaves í ár. „Ég hef alltaf spilað með slatta af 
hljómsveitum á Airwaves. Þetta hefur oft staðið 
tæpt og ég hef oft þurft að hlaupa á milli staða en 
það er bara gaman að því.“  - fb

Fimmfaldur Arnar á Airwaves

ARNAR ÞÓR GÍSLASON Það verður nóg að gera hjá Arnari Þór 
á Airwaves-hátíðinni. Hann spilar með fimm hljómsveitum á 
stuttum tíma. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÁSTRÍÐUKOKKUR Ragnar er læknir sem hefur haldið úti vinsælu matarbloggi síðustu ár.

Íslenska leikkonan Anita Briem mun 
leika stórt hlutverk í kvikmyndinni 
Elevator eða Lyftunni. Myndin segir 
frá níu einstaklingum sem lokast 
inni í lyftu og vita að einn þeirra er 
með sprengju. 

Myndin er byggð á handriti eftir 
Marc Rosenberg og skartar meðal 
annars hinni margverðlaunuð leik-
konu Shirley Knight. Þó yngri kyn-
slóðin kannist ef til vill ekki við 
hana þá hefur Knight tvívegis verið 
tilnefnd til Óskarsverðlauna, annars 
vegar fyrir kvikmyndina Top of 
the Stairs frá árinu 1962 og Sweet 
Bird of Youth sem var gerð tveimur 
árum seinna og skartaði Paul New-
man í aðalhlutverki. Shirley hefur 

jafnframt verið sjö sinnum tilnefnd 
til Emmy-verðlauna, meðal annars 
fyrir leik sinn í Aðþrengdum eig-
inkonum árið 2006. Hún hlaut þau 
hins vegar fyrir leik í NYPD Blue 
og Thirtysomething, þáttaraðir sem 
nutu mikilla vinsælda hér á landi. 
Þá hefur Knight verið tilnefnd í þrí-
gang til Golden Globe-verðlaunanna 
og vann þau árið 1996 fyrir leik sinn 
í sjónvarpsmyndinni Indictment: 
The McMartin Trial.

Greint er frá framleiðslu mynd-
arinnar á vefnum Broadway World. 
Þar má sjá aðra leikara myndarinn-
ar sem flestir hafa getið sér gott orð 
fyrir sviðs- og sjónvarpsleik og jafn-
an brugðið fyrir í stórmyndum sem 

aukaleikarar. Nægir þar að nefna 
Waleed Zuaiter sem lék meðal 
annars í Sex and the City 2 og 
The Men Who Stare at Goats og 
John Getz en hann má meðal 
annars finna í kvikmyndinni 
The Social Network, mynd-
inni um Facebook. - fgg

Anita Briem í hryðjuverkamynd

Í GÓÐUM HÓPI Anita Briem 
mun leika á móti Shirley 

Knight í nýrri spennumynd. 
Knight þessi hefur verið 

tilnefnd tvívegis til Óskars-
verðlauna, sjö sinnum til 

Emmy-verðlauna og þrívegis til 
Golden Globe.

„Mér finnst best að byrja á því 
að fá mér glas af vatni og fá 
mér svo appelsínusafa og ristað 
brauð með osti.“

Sandra Erlingsdóttir, dansari og gull-
smiður.

kíló af lamba-
kjöti voru 
elduð ofan í 

fótboltakappana svöngu og af 
því fékk Ragnar tvo bita.

100
Sýningar í 

fullum gangi Sýningardagar

Lau. 2/10  kl. 14  Uppselt

Sun.  3/10  kl. 14  Uppselt

Lau.  9/10  kl. 13  örfá sæti

Sun.  10/10  kl. 14  örfá sæti

Lau.  16/10  kl. 13 örfá sæti

Sun.  17/10  kl. 14 örfá sæti



                                                  PBB, Fbl.

„Þvílík snilld og þvílík skemmtun.“ SA, TMM

UPPSELT 

115 sinnum!

„Bráðfyndin, hröð og skemmtileg sýning sem 
á örugglega eftir að höfða til margra.“ IÞ, Mbl.

„Leiksýningin Harry og Heimir er frábær, 
í einu orði sagt.“ HSS, Mbl.
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Síðustu sýningar í Reykjavík!
Sýningum í Borgarleikhúsinu lýkur í október.

Leikferð til Akureyrar í nóvember!
Gestasýningar hjá Leikfélagi Akureyrar 
í Samkomuhúsinu. Aðeins þessar sýningar.

 

Sá hlær best sem missir ekki af þessu!
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NÝR GEISLADISKUR KOMINN Í VERSLANIR 

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is
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DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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FRÉTTIR AF FÓLKI

- mest seldu Prentarar í heimi *

Opnunartími: mán - fös. kl. 9 - 18

Ok búðin / Höfðabakka 9 / 110 Reykjavik / Sími 570 1140 / www.okbudin.is
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HP PHOTOSMART
All-In-One

14.900 kr. 

HP PHOTOSMART
AIO WiFi

19.900 kr. 

HP PHOTOSMART
WiFi eAiO 
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HP ePrint, vefprentun þar sem hægt að prenta út ýmsa hluti svo 
sem litabækur, sudoku og fleira.
Sjá nánar á www.eprintcenter.com.

Ljósmyndaprentun í topp gæðum, hentar vel í alla skjalaútprentun. 

Hægt að skoða og prenta ljósmyndir án þess að kveikt sé á tölvu
- raufar fyrir myndavélakort.

3,7cm LCD litaskjár með Touchsmart ramma 

Hylki: 4 sjálfstæð hylki, XL hylki fáanleg. 
Prenthraði: Allt að 32 bls. í svörtu, 
30 bls.í lit á mín, Ljósmynd 10x15cm 16sek. 
Upplausn: Hámarksupplausn 4800x1200 dpi 

Góður og ódýr fjölnotaprentari sem ljósritar, 
skannar og prentar. Hentar vel í alla 
skjalaútprentun, auðveldur í uppsetningu. XL 
hylki fáanleg sem gera prentun hagkvæma.

Hylki: 2 hylkja kerfi, 1 svart og annað 
með 3 litum, XL hylki fáanleg.
Prenthraði: allt að 20 bls. í svörtu, 
16 bls. í lit á mín. Upplausn: Hámarksupp-
lausn 4800x1200 dpi.

Ljósmynda prentun í topp gæðum, hentar 
vel í alla skjalaútprentun. 
Hægt að skoða og prenta ljósmyndir án 
þess að kveikt sé á tölvu.
- raufar fyrir myndavélakort,

3,7cm LCD litaskjár með Touchsmart ramma 

Hylki: 4 sjálfstæð hylki, XL hylki fáanleg. 
Prenthraði: Allt að 30 bls. í svörtu, 
28 bls.í lit á mín. Ljósmynd 10x15cm 
28sek. Upplausn: Hámarksupplausn 
9600x2400 dpi.

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

GULUR, RAUÐUR, 
SVARTUR, BLÁR 
OG PRENTARINN ER KLÁR

ePrint tækni

Fréttablaðið er með 180% 
meiri lestur en Morgunblaðið.

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

77,5%

27,7%

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í febrúar til apríl 2010.

Geir á Wall Street
Gestir Smárabíós ráku upp stór 
augu á laugardagskvöld þegar 
þeir sáu Geir Haarde, fyrrverandi 
forsætisráðherra, á kvikmyndinni 
Wall Street 2. Myndin fjallar í stuttu 
máli um fjárglæframanninn Gordon 
Gekko og hefst á því að hann 
losnar úr fangelsi. Í fyrri myndinni 
var hann sendur í steininn og var 
það samherji úr viðskiptalífinu 

sem lagði lögreglunni lið. 
Kollegar Geirs ákærðu 
sem kunnugt er hann 
einan á dögunum, en 
landsdómur á eftir 
að úrskurða um hvort 
hann sé sekur eða 

ekki.  
 - afb

1 Tveggja ára stúlka lést þegar 
hún féll af annarri hæð.

2 Útgjöld fæðingarorlofssjóðs 
skorin niður um milljarð

3 Ógnaði fólki með sveðju í 
Seljahverfi

4 Um 70 björgunarsveithópar 
leita Andrésar

5 Tvöfalt hagkerfi á Íslandi

Kvartfylgi
Samkvæmt nýrri könnun Gallup 
sem RÚV fjallaði um í gær er rétt 
um fjórðungur ánægður með störf 
Karls Sigurbjörnssonar biskups. Ef 
marka má fyrstu viðbrögð á Netinu 
við nýjum skemmtiþætti RÚV á 
laugardagskvöldum þar sem Gói 
sonur biskupsins leiðir för þá fellur 
eplið ekki langt frá eikinni. Á laug-
ardagskvöld mátti lesa á Facebook 
hjá Birni Inga Hrafnssyni: „Mér er 
sagt að nýr skemmtiþáttur á RÚV 
í kvöld hafi virkað vel til að fjölga 
áskrifendum að Stöð 2 og Skján-
um, er þetta rétt?“ Sé svo mætti 
álykta að Karl og Gói væru báðir 
með kvartfylgi. Ekki eru þó allir jafn 
neikvæðir. Hjálmar Jónsson dóm-
kirkjuprestur býður hinn vangann í 
athugasemd hjá Birni Inga. „Fyrsti 
þáttur Næturvaktarinnar þótti nú 
ekkert afbragð :) Gefum séns.“
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