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STJÓRNSÝSLA Sú ákvörðun slita-
stjórnar Sparisjóðabankans (áður 
Icebank) að hafna kröfum Seðla-
bankans í búið vegur þungt í 
athugun sérstaks starfshóps á því 
hvort ríkið geti sótt skaðabætur 
til fyrrverandi seðlabankastjóra 
vegna fjárhagstjóns sem þeir ollu 
ríkinu.

Seðlabankinn krafði þrotabú 
Sparisjóðabankans um þá rúm-
lega 200 milljarða króna sem 
Sparisjóðabankinn fékk að láni 
hjá Seðlabankanum til að lána 
áfram stóru viðskiptabönkunum 
þremur. 

Slitastjórnin hafnaði kröfunni 
með þeim rökum að Seðlabankinn 
hefði vitað að viðskiptabankarn-
ir stefndu í þrot, lánveitingarnar 
hefðu verið málamyndagjörning-
ur og að þær hefðu ekki uppfyllt 

öll skilyrði laga. Seðlabankinn 
hefur andmælt þessari afstöðu 
og ef ekki semst um niðurstöðu 
kemur málið til kasta dómstóla.

Starfshópur fjögurra ráðuneyta 
hefur unnið að athugun á mögu-
leikum ríkisins á að reka skaða-
bótamál á hendur þeim sem sýna 
má fram á að hafi valdið ríkinu 
og almenningi fjárhagslegu tjóni  

með athöfnum sínum í aðdrag-
anda bankahrunsins. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins ýtti ákvörðun slita-
stjórnarinnar við athugun á ástar-
bréfaviðskiptum Seðlabankans 
enda fælist í rökstuðningi að þeir 
er um véluðu hefðu gert alvarleg 
mistök í starfi. Öndverð niður-
staða slitastjórnar hefði, að sama 

skapi, dregið úr líkum á málsókn. 
Fari málið fyrir dóm mun niður-
staða hans ráða miklu um fram-
haldið. 

Lán Seðlabankans til Kaup-
þings, með veði í danska FIH 
bankanum, var einnig undir smá-
sjá starfshópsins. Nýgengin sala 
á bankanum er Seðlabankanum 
mjög til hagsbóta og áhrif lán-
veitingarinnar á fjárhag ríkisins 
því ekki lengur til skoðunar.

Icesave-reikningar Landsbank-
ans hafa líka verið til sérstakrar 
athugunar. Samkvæmt upplýsing-
um blaðsins er grannt fylgst með 
heimtum í bú bankans og hvort 
eignir þess muni standa undir 
kostnaði vegna Icesave. Ákvörð-
un um málsókn verður að líkind-
um ekki tekin fyrr en endanlegt 
uppgjör liggur fyrir.  - bþs

Skoða skaðabótamál vegna 
ástarbréfa seðlabankastjóra
Nýleg afstaða slitastjórnar Sparisjóðabankans til krafna Seðlabankans í búið ýtir undir athugun á mögu-
legri málsókn ríkisins á hendur fyrrverandi Seðlabankastjórum. Afstaðan bendir til alvarlegra mistaka.

VEÐUR Mikil veðurblíða var á 
landinu öllu um helgina og nýút-
sprungnir fíflar sáust meðal ann-
ars á Suðurlandi. „Þetta er með 
því allra hlýjasta sem gerist í 
október,“ segir Teitur Arason, 
veðurfræðingur hjá Veðurstofu 
Íslands. 

Hæsti hiti á láglendi mældist 
17,2 stig í gær á Gemlufallsheiði, 
milli Önundarfjarðar og Dýra-
fjarðar. Á Þingvöllum mældust 
sautján stig. „Ég held að það sé 
nokkurn veginn víst að það hafi 
aldrei verið heitara á Þingvöllum 

í október.“ Hæsti hiti sem mælst 
hefur á landinu í október var 23,5 
stig á Dalatanga aðfaranótt 1. okt-
óber 1973.

Teitur skýrir veðurblíðuna með 

vísan til hagstæðrar stöðu veður-
kerfa. „Það er tilviljanakennt 
hvernig veðurkerfin raða sér. 
Frávik á einum stað geta valdið 
útgildum í hina áttina annars stað-
ar. Núna er til dæmis skítkalt og 
snjókoma í Finnlandi.“

Teitur segir að spáð sé mildu 
veðri fram eftir vikunni. „En eins 
og spár eru núna lítur út fyrir leið-
inda umhleypinga um næstu helgi. 
Lægðagangur, haustrigningar og 
jafnvel gæti gránað fyrir norðan. 
Haustveður eins og við þekkjum 
það með látum.“ - mmf

Heitasti októberdagur sögunnar var á Þingvöllum í gær og blíða á landinu öllu:

Veðurkerfin hagstæð Íslendingum

GÓÐVIÐRI   Í dag verður hæg suð-
austlæg eða breytileg átt. Skýjað 
S- og V-til en annars bjartviðri. Hiti 
8-14 stig að deginum til.
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Uppgangur í íslenskri hönnun
Íslenskri vöruhönnun vex sífellt 
fiskur um hrygg.
allt 2
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Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Campana-bræðurnir  Verk hönnuðanna heimsþekktu Humberto og Fern-

ando Campana eru ávallt kaldhæðin, skapandi og frumleg. Nýlega hönnuðu 

þeir skondna ljósakrónu sem þeir kalla Esperanca. Hún er úr gleri eins og 

fígúrurnar sem eru í anda dúkka sem þekktar eru í þorpinu Esperanca.

Þegar Halldóra Traustadóttir horfir á sjónvarpið situr hún í ruggustól sem hún fann í ruslagámi.

Þ að sem hefur mest til-finningalegt gildi eru l istaverk barnannaog

félags Íslands, beðin að velja hlutmeð sérstakt gildi B d Halldó

Gæti tilheyrt hátískunni

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

Um er að ræða gott skrif-stofurými sem er annars vegar 189 fm að stærð og hins vegar 164 fm. Góð lofthæð er í pláss-unum og í miðju rýmum eru þakgluggar sem gefa góða birtu. Mjög gott húsnæði Miklir möguleikar. Lagerhúsnæði með útkeyrsluhurð, alls 189 fm. 
Leigist saman eða í sitt hvoru lagi. Ítarlegri upplýsingar liggja fyrir á skrifstofu Járn & glers hf -  

Skútuvogi 1 h– Barkarvogsmegin.       Upplýsingar gefur Kjartan í s: 585-8902 / 894-4711.  
e-mail : kjartan@jarngler.is

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst með blaði dagsins. Nánariupplý i

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
Vísi 
U

FASTEIGNIR.IS
11. OKTÓBER 2010

41. TBL.

Fasteignamarkaðurinn ehf. hefur til sölu 263,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum með inn-
byggðum 42,9 fm bílskúr í Erluási í Hafnarfirði. Ásett verð er 69 milljónir en skipti á minni eign á svipuðum slóðum möguleg.

Komið er inn í flísalagða forstofu með fataskápum og úr henni er innangengt í bílskúr. Hol er flísalagt með föstum skápum á vegg. Gestasalerni er flísalagt með glugga og góðum innréttingum og flísalögðum sturtu-klefa.
Hjónaherbergi er parkettlagt og með fataskáp-um. Stofan er stór og flísalögð, með aukinni lofthæð og arni. Fallegt útsýni er úr stofu. Eldhúsið er einnig flísalagt, opið við stofu, með vönduðum innréttingum úr kirsuberjaviði. Flísalagt milli skápa. Stór eyja er í 

eldhúsi með helluborði, háfi og skápum yfir. Granít er á borðum og fylgja ísskápur og uppþvottavél. Úr eld-húsi er gengið út á stórar svalir til suðurs og vesturs og þaðan á lóð.
Á neðri hæð hússins er gengið um flísalagðan stiga með næturlýsingu. Komið er í stórt parketlagt alrými með föstum hillum og útgangi á verönd til vesturs. Þrjú rúmgóð parketlögð barnaherbergi eru á neðri hæð, öll með fataskápum. Gengið út á lóð úr tveimur herbergj-anna. Stórt flísalagt baðherbergi er einnig á neðri hæð með glugga, baðkari og flísalögðum sturtuklefa. Þvottaherbergi er flísalagt og með innréttingum.Bílskúrinn er lagður epoxy á gólfi, mótor er á bíl-skúrshurð, rennandi vatn, rafmagn og hiti. Einnig er geymsla inn af bílskúr.  Byggingarár hússins er 2002. Húsið er staðsteypt og múrhúðað að utan. Múrverk hússins þarfnast lagfæringa þ k í óð l

Einbýli á útsýnisstað

heimili@heimili.is

Sími 530 6500
Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

„Fasteigna kóngurinn“ 
auglýsir:

Þægilega há sölulaun!

Hver voru þessi ástarbréf?
Þegar alþjóðlegir lánsfjármarkaðir lokuðust í aðdraganda kreppunnar árið 
2007 gátu gömlu viðskiptabankarnir, Glitnir, Kaupþing og Landsbankinn, 
ekki orðið sér úti um lausafé. Þeir lögðu því skuldabréf og önnur veð inn í 
nokkur fjármálafyrirtæki, svo sem Sparisjóðabankann, sem flutti þau áfram 
til Seðlabanka Íslands í skiptum fyrir lausafé líkt og tíðkast í endurhverfum 
viðskiptum. Féð rann aftur til viðskiptabankanna. Þegar bankarnir féllu sat 
Seðlabankinn uppi með verðlitlar eignir. Þessi tilfærsla á eignum hefur 
fengið nafnið ástarbréf.

HAUST Á HAFRAVATNI Siglt var seglum þöndum í hlýrri golu á Hafravatni í gær. Úrkomuleysi 
og óvenju hlýtt veðurfar undanfarna mánuði hefur reyndar dregið nokkuð úr stöðuvötnunum á höfuðborgar-
svæðinu og yfirborð þeirra hefur lækkað. Hressilegar haustrigningar bæta líkast til úr því. 
Sjá síðu 6. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Velgengni í Danmörku
Fyrirtæki í eigu Íslendinga 
hlaut viðurkenningu frá  
viðskiptablaðinu Börsen.
tímamót 14

Tvöföld tilhlökkun
Sigurður Guðmundsson 
gefur út jólaplötu og á von 
á sínu fyrsta barni.
fólk 26

Mesti hiti á landinu í gær
Biskupsháls  17,4°
Gemlufallsheiði  17,2°
Þingvellir  17,0°
Eyrarbakki  16,8°
Svartárkot  16,2°

 Heimild: Veðurstofa Íslands

MENNING Gestir í Háskólabíói 
á laugardagskvöldið fengu svo 
sannarlega tónleika fyrir allan 
tvö þúsund króna aðgangseyr-
inn. Yoko Ono, sonurinn Sean 
Lennon og Plastic Ono bandið 
þeirra keyrði dagskrána áfram 
af feiknakrafti allt frá upphafi 
til enda. 

Í lokin steig svo bítillinn Ringo 
Starr á sviðið ásamt Oliviu 
Harrison, Jóni Gnarr borgar-
stjóra og fleirum og saman 
leiddi hópurinn fjöldasöng á lag-
inu Give Peace a Chance eftir 
John Lennon. Ekki var að sjá af 
frammistöðu Yoko að hún væri 
orðin 77 ára. Að sögn var hún 
síðust til að fara úr eftirpartíinu 
sem hún hélt í Þjóðleikhúsinu 
fyrir Sean. Hann á sama afmælis-
dag og faðirinn og varð 35 ára á 
laugardaginn.  - gar / sjá síðu 26

Ono-mæðginin slógu í gegn:

Kveikt á öllum 
ljósum hjá Yoko

Nýr kafli í söguna
Íslenska 21 árs landsliðið 
mætir Skotum í Edinborg í 
kvöld.
sport 22
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Birna, vilja læknar ekki lækna 
Íslendinga af kreppunni?

„Jú, enda féllum við frá níu prósenta 
taxtahækkun í upphafi kreppunnar.“

Birna Jónsdóttir er formaður Læknafélags 
Íslands. Álfheiður Ingadóttir, fyrrverandi 
heilbrigðisráðherra, segir sérgreinlækna 
ekki hafa vilja lækka taxta sína og taka 
þannig þátt í að koma Íslandi úr skulda-
feninu.

FÓLK Gissur Ólafur Erlingsson, lang-
afi aðalstjörnu óperunnar Rigol-
etto, Ólafs Kjartans Sigurðarsonar, 
mætti á generalprufu sýningarinn-
ar á fimmtudaginn. Ólafur Kjartan 
sjálfur er nýlega orðinn afi þannig 
að Gissur er þar með orðinn langa-
langalangafi en Gissur varð 101 árs 
í mars síðastliðnum. Rigoletto var 
frumsýnd á laugardaginn var. 

„Ég hef séð Ólaf Kjartan syngja 
þó nokkrum sinnum, hann skilur 
mig aldrei út undan á gestalistan-
um þegar hann syngur hér heima,“ 
segir Gissur Ólafur. „Mér þótti 
þetta alveg stórkostlegt, en að vísu 
þykir mér alltaf best það sem ég sá 
síðast.“ Gissur Ólafur, sem er fyrr-
verandi umdæmisstjóri Pósts og 
síma á Seyðisfirði og starfaði jafn-
framt sem bóka- og skjalaþýðandi, 
á í dag nærri 150 afkomendur. Þeir 
langfeðgar Ólafur Kjartan og Giss-
ur Ólafur halda góðu sambandi, 
senda hvor öðrum tölvupóstskeyti 
milli landa sem innihalda gjarnan 
limrur. „Jú, ég er líka á Facebook 
en er orðinn leiður á henni og því 
lítið þar inni,“ bætir Gissur við.

„Langafi vildi fremur koma á 
generalprufuna en frumsýninguna 
til að þurfa ekki að vera að þvælast 
svona síðla kvölds. Hann sat fyrir 
miðju á þriðja bekk eins og höfð-
ingi og hafði þá daginn áður verið 
á hádegistónleikum í Hafnarborg. 
Hann er mikill menningarneytandi 
og ótrúlega sprækur, líkamlega 
og andlega. þrátt fyrir háan aldur. 
Hann gaf mér góða krítík sem var 
mér mikils virði,“ segir óperusöngv-
arinn sjálfur, Ólafur Kjartan. 

„Auðvitað er hálflygilegt að 
barnabarn mitt eigi langalanga-
langafa á lífi, maður klípur sig á 
hverjum degi að þetta sé hægt. 

Ég er jafnframt svo lánsamur að 
geta kallað langafa góðan félaga 
um leið en þar sem ég bý erlendis 
skiptumst við á tölvupóstum. Lang-
afi hefur leiðrétt tímaskynið hjá 
manni, mörgum þykir sem óperur 
tilheyri svo löngu liðnum tíma en 
þegar hann fæddist voru einung-
is sextíu ár frá því að Verdi samdi 
Rigoletto.“

Ættliðirnir sem hafa séð Rigoletto 
eru fimm en sjá sjötti og yngsti er 
aðeins sjö mánaða og fékk því ekki 
að vera með. Frumsýningin gekk að 
Ólafs sögn afar vel, við glimrandi 
undirtektir. „Maður er hálforðlaus 
yfir viðtökunum og Íslendingar er 
greinilega ekki orðnir leiðir á óper-
um. Það eru sem betur fer ekki allir 
Ásbjörn.“ juliam@frettabladid.is

Fimm ættliðir af sex 
hafa séð Rigoletto 
Aðalstjarna óperunnar Rigoletto sem frumsýnd var á laugardagskvöld, Ólafur 
Kjartan Sigurðarson, fékk fimm kynslóðir ættingja sinna á sýninguna. Þeirra á 
meðal er langafi Ólafs, sem jafnframt er langalangalangafi afabarns Ólafs. 

Á 150 AFKOMENDUR Gissur Ólafur Erlingsson, langafi Ólafs Kjartans Sigurðarsonar 
barítónsöngvara, við generalprufu á óperunni Rigoletto í Íslensku óperunni.
 MYND/AUÐUR

CHILE, AP Fyrstu námumennirnir 
af þeim 33 sem hafa verið lokaðir 
niðri í námugöngum síðan í ágúst 
eiga nú von á því að komast út 
undir bert loft á miðvikudaginn.

Um helgina tókst að bora ný 
göng niður til þeirra en verið 
er að styrkja þau að innan með 
málmröri svo þau falli ekki 
saman. 

Mennirnir verða fluttir upp 
á yfirborðið einn í einu í þar til 
gerðu hylki og er búist við að á 
annan sólarhring taki að koma 
þeim öllum út undir bert loft.

Á miðvikudag verða liðnir 69 
dagar frá því að mennirnir lokuð-
ust inni. - gb

Námumennirnir í Chile:

Út undir bert 
loft í vikunni

GÖNGIN STYRKT Á miðvikudag er talið 
að hefja megi björgun. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

UNGVERJALAND, AP Óhjákvæmilegt 
er að stífla úrgangslóns við súrál-
verksmiðju í Ungverjalandi bresti 
með nýju flóði rauðrar eiturleðju, 
að því er haft er eftir Zoltan Illes, 
umhverfisráðherra Ungverja-
lands.

Hann segir hagstæð veðurskil-
yrði valda því að sprungurnar, 
sem nýlega uppgötvuðust á norður-
vegg lónsins, hafi hætt að víkka 
út, en þegar veðurskilyrði breytist 
muni þær víkka að nýju.

Verið er að gera við sprungurnar 
og reisa nýja varnarveggi utan um 
lónið en óvíst er hvort sú vinna 
gangi nægilega hratt.

Bresti stífluveggurinn má 
búast við nýju flóði rauðrar leðju 
sem berast myndi yfir nærliggj-
andi svæði allt að kílómetra til 
norðurs. 

Nær allir íbúar bæjarins Kolont-
ar, 800 talsins, yfirgáfu heimili sín 

um helgina vegna þessarar hættu. 
Íbúar bæjarins Devecser, sem er 
örlitlu norðar, voru beðnir um að 

pakka nauðsynjum niður í tösku og 
vera búnir undir að hverfa á braut 
með örskömmum fyrirvara. - gb

Sprungur í stíflu úrgangslóns í Ungverjalandi ógna lífríkinu enn frekar:

Nýtt leðjuflóð óhjákvæmilegt

ALLT Á FLOTI Rauða leðjan verður til þegar báxít er unnið svo úr verði súrál, hráefni 
sem notað er í álverksmiðjum. NORDICPHOTOS/AFP

BANDARÍKIN, AP Átta menn voru 
handteknir í gær í New York 
fyrir að hafa gengið hrottalega 
í skrokk á tveimur unglingspilt-
um og einum fullorðnum manni. 
Svo virðist sem andúð á samkyn-
hneigð fórnarlambanna hafi verið 
ofbeldishvatinn.

Mennirnir réðust fyrst á annan 
piltinn, hinn 3. október, leituðu 
síðan uppi hinn piltinn og mis-
þyrmdu honum, en buðu loks þrí-
tugum manni heim þar sem þeir 
pyntuðu hann klukkustundum 
saman.

Málið hefur vakið óhug í borg-
inni, en undanfarið hafa fjölmarg-
ir samkynhneigðir unglingar stytt 
sér aldur í Bandaríkjunum vegna 
hótana og ofbeldis sem þeir höfðu 
orðið fyrir.  - gb

Ofbeldisverk í New York:

Gengu í skrokk 
á unglingum

STJÓRNMÁL Fundað verður með full-
trúum stjórnarandstöðunnar vegna 
hugmynda um almenna niðurfærslu 
skulda heimila landsins í dag.

Jóhanna Sigurðardóttir forsæt-
isráðherra, Guðbjartur Hannesson 
félagsmálaráðherra og Ögmundur 
Jónasson dómsmálaráðherra fund-
uðu ásamt umboðsmanni skuldara 
og embættismönnum úr ráðuneyt-
um lausnir á skuldavanda heimil-
anna á laugardag. Niðurstaða þess 
fundar var að kanna hvort almenn 
niðurfærsla skulda væri raunhæf 
leið til lausnar. Hafin er vinna í 
fjármálaráðuneytinu um hvaða 

áhrif niðurfærslan kunni að hafa 
á ríkissjóð.

Hagsmunasamtök heimilanna 

hafa talað fyrir almennri niður-
færslu skulda og fagna því að ríkis-
stjórnin kanni hvort hægt sé að 
ráðast í þá aðgerð.

Jóhanna Sigurðardóttir og 
Ögmundur Jónasson kalla eftir 
þjóðarsátt um almenna niðurfærslu 
skulda. Fram kom í máli Ögmund-
ar í fréttum Stöðvar tvö í gær að 
ekki mætti einblína á kostnað held-
ur þyrfti að skoða afskriftir skulda 
út frá fjármálakerfinu í heild.

Áframhaldandi fundir um lausn 
skuldavandans eru boðaðir í vik-
unni.  
 - mmf

Forsætisráðherra kallar eftir þjóðarsátt um almenna niðurfærslu skulda:

Rætt við stjórnarandstöðuna í dag
ÍSRAEL, AP Mitt í viðkvæmum 
friðar viðræðum við Palestínu-
menn hefur Ísraelsstjórn sam-
þykkt að gera öllum sem sækja 
um ísraelskan ríkisborgararétt 
skylt að sverja ríkinu hollustueið 
sem „ríki gyðinga“.

Nýju reglurnar voru samþykkt-
ar á ríkisstjórnarfundi í gær, 
þrátt fyrir andstöðu ráðherra úr 
Verkamannaflokknum og þrátt 
fyrir mótmæli bæði mannrétt-
indahópa og arabíska minnihlut-
ans í Ísrael.

 - gb

Ísraelsstjórn setur nýjar reglur:

Sverja þarf eið 
að ríki gyðinga

Ysta hægrið vinnur á
Frelsisflokkurinn í Austurríki, þekktur 
fyrir andstöðu gegn innflytjendum, 
vann verulega á í borgarstjórnarkosn-
ingum í Vínarborg í gær. Flokkurinn 
fékk rúmlega 27 prósent atkvæða og er 
nú næst stærstur flokka borgarinnar.

AUSTURRÍKI

FÓLK Ungir Íslendingar eru líklegri 
til að vera í sambúð en gengur og 
gerist meðal ríkja Evrópusam-
bandsins (ESB).

Í nýbirtri könnun Eurostat, töl-
fræðiskrifstofu ESB, kemur í ljós 
að 54 prósent kvenna og 47 prósent 
karla á aldrinum 18-34 ára eru í 
sambúð, hvort sem þau eru gift eða 
ógift. Það er nokkru hærra hlutfall 
en í ríkjum ESB þar sem heild-
arhlutfallið er 48 prósent meðal 
kvenna og 36 prósent meðal karla.

Hæst var hlutfallið meðal Finna, 
þar sem 63 prósent kvenna og 51 
prósent karla eru í sambúð.  - þj

Könnun á heimilishögum:

Margir Íslend-
ingar í sambúð

Fjölskylda gaf 2 milljónir
Sjúkradeild Heilbrigðisstofnunar Suð-
urnesja fékk tveggja milljóna króna 
gjöf til tækjakaupa frá fjölskyldu í 
Garðinum. Gjöfin var þakklætisvottur  
fyrir umhyggju og fagmennsku sem 
starfsfólkið veitti fjölskylduföðurnum í 
líknandi meðferð.

LÍKNARMÁL

FORSÆTISRÁÐHERRA Hefur boðað 
fulltrúa stjórnarandstöðu til fundar um 
skuldamálin. 

SPURNING DAGSINS
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Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, MM Selfossi og á Glerártorgi Akureyri 
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Stærsti
skemmtista›ur

í heimi!

Bíókort og 500 kr. símnotkun 
á mánuði í 12 mánuði fylgir 
símatilboðum Nova!

LG Optimus

Bíókort og 500 kr. símnotkun 
á mánuði í 12 mánuði fylgir!
Verð: 3.790 kr. á mánuði í 12 mán. 
eða 43.990 kr. staðgreitt
Gildir með 3G áskrift og 3G frelsi.

3.790 kr. / 12 mán.
LG Viewty

Bíókort og 500 kr. símnotkun 
á mánuði í 12 mánuði fylgir!
Verð: 2.890 kr. á mánuði í 12 mán. 
eða 33.990 kr. staðgreitt
Gildir með 3G áskrift og 3G frelsi.

2.890 kr. / 12 mán.

Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 250 kr. /mán. greiðslugjald. Staðgreitt: Þá þarf ekki kreditkort. Það er ódýrara að staðgreiða!
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FRÉTTASKÝRING
Breytir synjun slitastjórnar Spari-
sjóðabankans á kröfu Seðlabankans 
einhverju um endanlegt tap Seðla-
bankans?

Þó að ríkissjóður og Seðlabankinn 
hafi gert yfir 200 milljarða kröfu 
í bú Sparisjóðabankans (áður Ice-
bank) var aldrei reiknað með að 
sú fjárhæð fengist greidd. Ástæð-
an er einföld; eignir búsins eru 
aðeins nokkrir tugir milljarða. 
Það er hins vegar venja í málum 
sem þessu að menn krefjist þess 
sem þeir telja sig eiga. 

Slitastjórn Sparisjóðabankans 
hafnaði kröfunum. Ekki er þó þar 
með sagt að niðurstaðan verði sú 
að Seðlabankinn fái ekki neitt. 

„Það kemur til álita að hann 
[Seðlabankinn] yfirtaki kröfu 
okkar á þá [gömlu viðskiptabank-
ana],“ sagði Andri Árnason, for-
maður slitastjórnarinnar, í sam-
tali  við Fréttablaðið í september. 
Sigli samningaviðræður þar um 
í strand verður það dómstóla að 
skera úr um. 

Krafa Seðlabankans á Spari-
sjóðabankann er vegna lána sem 
Sparisjóðabankinn fékk hjá Seðla-
bankanum og lánaði áfram til við-
skiptabankanna þriggja. Að veði 
voru skuldabréf, gefin út af bönk-
unum. Við fall þeirra hrundi verð-
mæti bréfanna.

Ósennilegt er að hver einasta 
króna sem Seðlabankinn lán-
aði með þessum hætti sé honum 
eða ríkissjóði endanlega glötuð. 
Þó að ekki takist samningar við 
slitastjórnina um yfirtöku krafna 
í bú viðskiptabankanna og þó að 

Aldrei reiknað með að 
200 milljarðar fengjust
Krafa Seðlabankans í bú Sparisjóðabankans er ekki með öllu glötuð þó að slita-
stjórn hafi hafnað henni. Seðlabankinn gæti eignast kröfur Sparisjóðabankans 
á bú gömlu bankanna. Ár eru í að endanlegt tap Seðlabankans liggi fyrir. 

Fjallað er um „ástarbréfaviðskiptin“ í skýrslu rannsóknar-
nefndar Alþingis. Í skýrslutöku var Davíð Oddsson, 
fyrrverandi Seðlabankastjóri, spurður hvort ekki hefði 
komið til greina að taka önnur og traustari veð fyrir 
lánunum til bankanna en óvarin skuldabréf þeirra. 

„Davíð svaraði: „Mínar skýringar eru þessar: Það var 
auðvitað vitað, og það kemur fram í fundargerðum í 
bankaráðinu, ég sagði frá því í bankaráðinu, að þessi 
ástarbréf – eins og ég kalla þau, ég bjó nú til það nafn 
– væru, ef allt færi á versta veg, í eðli sínu ákveðin 

froða og því gerði ég ríkisstjórninni auðvitað grein fyrir. En um leið og við 
segjum að Sparisjóður Reykjavíkur eða Sparisjóður Keflavíkur eða Spari-
sjóðabankinn – við tækjum ekki mark á bréfi sem Landsbankinn ábyrgðist 
af því að við teljum að hann mundi fara á hausinn þá færi hann á hausinn, 
ekki daginn eftir heldur síðdegis þann sama dag. Svona var þetta.“

 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis

Davíð Oddsson um veðin sem SÍ tók

dómstólar dæmi slitastjórninni í 
vil á Seðlabankinn enn veðin. Þó 
að virði þeirra hafi hrunið eru 
þau ekki með öllu verðlaus. 

Endanlegt tap Seðlabankans af 
lánveitingum til viðskiptabank-
anna í gegnum smærri banka er 

enn óljóst. Talið er að það muni 
liggja á bilinu tvö til þrjú hundr-
uð milljarðar. Heimtur úr búum 
bankanna ráða mestu um hver 
niðurstaðan verður en ár og dagar 
eru í að það liggi fyrir.

 bjorn@frettabladid.is
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HÆGLÆTIS VEÐUR 
 víðast hvar á land-
inu í dag og næstu 
daga. Þykknar 
smám saman upp 
vestan til á landinu 
á morgun en ann-
ars staðar verður 
þurrt að mestu. 
Hitinn verður áfram 
prýðilegur um allt 
land.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

DÓMSMÁL Fyrrverandi aðaleigend-
ur og stjórnendur Glitnis, sem slita-
stjórn bankans hefur stefnt fyrir 
dóm í New York, segja málaferlin 
ekki eiga heima þar ytra.

Fram kemur í fréttatilkynningu 
að Brynjar Níelsson hæstaréttar-
lögmaður hafi lagt fyrir dómstól-
inn ytra yfirlýsingu um að íslensk-
ir dómstólar ráði vel við málaferli 
af þessu tagi. Málaferli sem fjalli 
um íslenska hagsmuni eigi að fara 
fram á Íslandi. Ein af meginrök-
semdum slitastjórnarinnar fyrir 
málarekstrinum í New York lúti að 
því að íslenskir dómstólar ráði ekki 

við málaferli af 
þessu tagi.

„Glitnir held-
ur því fram að 
tengsl umræddra 
einstaklinga við 
New York megi 
rekja til skulda-
bréfaútgáfu sem 
Glitnir stóð að í 
september árið 
2007. Þessu til 

stuðnings vísar Glitnir til vafa-
samrar yfirlýsingar Alexanders 
Guðmundssonar, fyrrverandi fjár-
málastjóra bankans. Slitastjórnin 

veitti Alexander friðhelgi í tengsl-
um við ákveðna þætti málsins gegn 
því að hann veitti henni aðstoð,“ 
segir í tilkynningunni.

Þá segir enn fremur að skulda-
bréfaútgáfan hafi hvorki verið 
skipulögð né leidd af hinum 
stefndu. Hún hafi verið hluti af 
reglulegri fjármögnun bankans og 
verið skipulögð og stjórnað af Alex-
ander og undirmönnum hans á fjár-
málasviði. „Ef slitastjórn Glitnis 
trúir því í raun að umræddir ein-
staklingar hafi valdið Glitni tjóni 
þá er Ísland rétti vettvangurinn til 
að fá úr því skorið.“ - gar

Fyrrverandi aðaleigendur og stjórnendur Glitnis vilja málaferlin heim frá New York:

Yfirlýsing fjármálastjóra sögð vafasöm

BRYNJAR NÍELSSON

SEÐLABANKINN Talið er 
að tap hans verði á bil-
inu tvö til þrjú hundruð 
milljarðar króna. 

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur dæmt 
íslenska ríkið til að greiða karl-
manni fimm hundruð þúsund krón-
ur í skaðabætur vegna þess að 
hann var látinn sæta gæsluvarð-
haldi í um það bil fjóra sólarhringa.

Maðurinn var handtekinn að 
kvöldi 29. janúar 2004 vegna rann-
sóknar á tilraun til íkveikju. Í 
framhaldi var hann úrskurðaður í 
gæsluvarðhald til 4. febrúar sama 
ár. Með bréfi ríkissaksóknara 8. 
nóvember 2007 var honum tilkynnt 
að málið á hendur honum hefði 
verið fellt niður. 

Héraðsdómur hafði áður sýknað 
íslenska ríkið af kröfum mannsins.
 - jss

Hæstiréttur snýr héraðsdómi:

Fær bætur fyrir 
varðhaldsvist

VIÐSKIPTI  Rúna Magnúsdóttir, eig-
andi Connected-Women.com og 
meðstofnandi BRANDit, komst á 
lista sem birtur var á heimasíðu 
viðskiptatíma-
ritsins Forbes 
yfir tuttugu 
konur í alþjóða-
viðskiptalífinu 
sem Forbes 
telur vert að 
fylgja eftir á 
samfélagsvefn-
um Twitter. 

Connected-
Women.com 
er alþjóðleg samfélagssíða fyrir 
konur og BRANDit er fjögurra 
daga alþjóðleg þjálfunarstofa fyrir 
athafnakonur sem vakið hefur 
athygli víða um heim. BRAND-
it verður næst haldin í Reykjavík 
14.-17. október og í Rotterdam í 
nóvember. Þá hefur félag kvenna 
í atvinnurekstri í Bretlandi óskað 
eftir því að setja upp BRANDit í 
London á næsta ári. - jma

Forbes velur 20 konur á lista: 

Vert að fylgjast 
með Rúnu

RÚNA 
MAGNÚSDÓTTIR

AKUREYRI Töluverður fjöldi fólks 
var saman kominn á Akureyri 
um helgina og var eitthvað um 
pústra í miðbænum enda „stuð á 
mannskapnum“ að sögn lögregl-
unnar á staðnum. 

Þrír karlar fengu að dúsa í 
fangaklefa aðfaranótt laugar-
dagsins eftir að hafa viðhaft ógn-
andi tilburði á öldurhúsi í bænum 
og einn karl til viðbótar fékk að 
gista í fangaklefa kvöldið eftir. 
Sama morgun var ökumaður 
tekinn vegna gruns um ölvunar-
akstur. - jma

Ólæti á Akureyri:

Fjórir teknir 
fyrir slagsmál 

HRAFNSEYRI Framkvæmdir eru 
hafnar við gerð nýrrar heim-
reiðar að Hrafnseyri við Arnar-
fjörð. Heimreiðin er liður í fyrir-
huguðum hátíðarhöldum vegna 
200 ára afmælis Jóns Sigurðs-
sonar á næsta ári. 

Gagnrýnendur þessarar fram-
kvæmdar hafa bent á að gróður 
og ræktað land á staðnum stór-
spillist við gerð nýju heimreiðar-
innar. Aðalkennileitið á staðnum 
verði nýi vegurinn. Þá neitaði 
bóndinn á Auðkúlu Vegagerðinni 
um efnistöku í landi sínu vegna 
framkvæmdarinnar.  - þeb

Gerð nýrrar heimreiðar hafin:

Framkvæmdir 
á Hrafnseyri

HRAFNSEYRI Undirbúningur afmælis-
hátíðar er kominn á fullt. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

BANDARÍKIN, AP Á næsta ári munu 
tvíburarnir Scott og Mark Kelly 
væntanlega hittast í geimnum. 

Þeir eru báðir geimfarar. Scott 
er nú þegar nýkominn út í geim-
inn og mun næstu fimm mánuði, 
eða ríflega það, hringsóla í kring-
um jörðina í alþjóðlegu geimstöð-
inni.

Í mars fer Mark í kjölfar bróð-
ur síns og munu þeir hittast í 
geimstöðinni ef áætlanir banda-
rísku geimferðastofnunarinnar 
NASA standast.

„Þetta var ekki skipulagt,“ 
segir Mark, „en við vonuðumst 
báðir til þess að þetta myndi fara 
svona.“ - gb

Óvenjulegur atburður:

Tvíburar hittast 
í geimferðalagi

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

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

GENGIÐ 08.10.2010

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

205,6473
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

111,22  111,76

176,35  177,21

154,32  155,18

20,693  20,815

19,051  19,163

16,577  16,675

1,3490  1,3568

174,25  175,29

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Kynntu þér betur þjónustu okkar á www.toyota.is

ÍS
LE

N
SK

A/
SI

A.
IS

/T
O

Y 
51

81
3 

10
/0

9

Sértilboð á smurþjónustu í október

Það er sértilboð á smurþjónustu hjá öllum viðurkenndum 
þjónustuaðilum Toyota í október. 

Komdu í heimsókn. Við tökum vel á móti þér.

Að smyrja eða ekki smyrja. 
Það er smurningin.

KS Sauðárkróki

Toyota Akureyri

Bílaverkstæði Austurlands

Bílaleiga Húsavíkur

Bifreiðaverkstæðið Ásinn 

Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur

Toyota Kópavogi

Toyota Selfossi
Toyota Reykjanesbæ

Toyota Kópavogi Nýbýlavegi 8 Kópavogi Sími: 570-5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 Akureyri Sími: 460-4300
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 17 Reykjanesbæ Sími: 420-6600
Toyota Selfossi Fossnesi 14 Selfossi Sími: 480-8000
Bifreiðaverkstæði KS Hesteyri 2 Sauðárkróki Sími: 455-4570

Bifreiðaverkstæðið Ásinn Kalmansvöllum 3 Akranesi Sími: 431-5050
Bílaleiga Húsavíkur Garðarsbraut 66 Húsavík Sími: 464-1888
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 Egilsstaðir Sími: 470-5070

1970 - 2010 TOYOTA Á ÍSLANDI
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Kínversk fræði við HÁSKÓLA ÍSLANDS
konfusius@hi.is  |  www.konfusius.hi.is

Viðburðir á vegum Konfúsíusarstofnunar í vikunni ...

Askja st. 132, fimmtudagur 14. október, kl. 17:30

Veröld án þjófa 天下无賊
Kínversk verðlaunamynd frá 2004 eftir Feng Xiaogang. 
Bo (Andy Lau) og Li (Rene Liu) eru tvíeyki í glæpum og 
jafnframt elskendur. En þegar Li ákveður að ganga veg 
réttvísinnar hitta hjúin Fu Gen, auðmjúkan og einfaldan 
sveitastrák – og það reynast afdrifarík kynni ...
Sýningin er öllum opin og án endurgjalds.
Sýningartími 113 mín.

Háskólatorg st. 104, þiðjudagur 12. október, kl. 15:00

Að stofna fyrirtæki í Kína. 
Magnús Oddsson vélaverkfræðingur flytur erindi um nokkrar 
hliðar þess að stofna fyrirtæki og fást við viðskipti í Kína, en hann 
stofnaði og stýrði verkfræðideild Össurar í Shanghai frá 
2006-2009
Erindið er öllum opið og án endurgjalds.
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Hádegisfundur Evrópuvaktar Samfylkingarinnar 
á Kaffi Sólon þriðjudaginn 12. október kl. 12-13

Frummælendur
Anna Pála Sverrisdóttir, lögfræðingur
Halla Gunnarsdóttir, aðstoðarmaður dómsmálaráðherra

Allir velkomnir

Samfylkingin xs.is

ESB: Stærsta friðarbandalagið
eða hernaðarbandalag?

UMHVERFISMÁL „Þessi lága vatns-
staða er nú einfaldlega vegna þess 
hversu heitt hefur verið í veðri og 
úrkomulítið,“ segir Óli Þór Árna-
son, veðurfræðingur á Veðurstofu 
Íslands, um óvenjulega lágt yfir-
borð stöðuvatna á höfuðborgar-
svæðinu um þessar mundir.

Óli Þór segir það hefðbundið 
að vatnsstaðan sé tiltölulega lág í 
ágúst og september. Hann kveðst 
ekki geta svarað því hvort ástandið 
nú sé sérstakt í sögulegu samhengi 
þar sem Veðurstofan hafi fremur 
nýlega tekið vatnamælingar frá 
Orkustofnun.

Staðan hér á höfuðborgarsvæð-
inu er alls ekki einstök. Til dæmis 
hefur verið vatnslítið á Vestur-
landi og á Ströndum, þar sem Óli 
Þór segir sum stöðuvötn vart svip 
hjá sjón.

Þegar svona miklir þurrkar hafa 
verið þarf mikla úrkomu til að 
rétta stöðuna af. „Þetta gæti farið 

að lagast ef það koma nokkrir góðir 
rigningardagar. Þegar jarðvegur-
inn er orðinn svona þurr og harð-
ur rennur vatnið ofan af honum. 
Það þarf fyrst að blotna vel í til að 
vatnið haldist,“ segir Óli Þór, sem 
einmitt kveður von um rigningu á 
næstu dögum.

Rauðavatn virðist sérstaklega 
illa leikið af vatnsleysi. Óli Þór 
segir það og fleiri vötn á höfðu-
borgarsvæðinu gjalda fyrir hversu 
hátt þau standi. „Það er lítið 
aðrennsli svo þessi vötn eru mjög 
háð úrkomunni,“ segir veðurfræð-
ingurinn. gar@frettabladid.is

Vötnin að þorna upp 
vegna hita og þurrks
Yfirborð vatna á höfuðborgarsvæðinu er orðið sérlega lágt. Veðurstofan segir 
ástæðuna óvenju mikla þurrkatíð og hita í sumar og haust. Góða rigningartíð 
þurfi til að snúa við stöðunni. Jarðvegurinn sé orðinn harður og haldi illa vatni.

VÍFILSSTAÐAVATN Yfiborð Vífilsstaðavatns hefur lækkað 
nokkuð.

REYNISVATN Vatnsbakkinn á Reynisvatni stendur vel upp úr 
sjálfun vatninu.

RAUÐAVATN Vatnið er nánast að engu orðið eftir hitatíð og þurrkasumar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

RAUÐAVATN Vatnið er nánast að engu orðið eftir hitatíð og þurrkasumar.

EISTLAND Össur Skarphéðinsson 
utanríkisráðherra er þessa dagana 
á ferðalagi um Evrópuríki til að 
vinna sjónarmiðum Íslendinga í 
sjávarútvegs málum brautargengi.

„Þetta er eins konar tangarsókn 
þar sem við hittum annars vegar forn 
stórveldi í fiskveiðum eins og Spán-
verja og Portúgala, en leggjum okkur 
hins vegar fram við að afla stuðnings 
hjá smáum og millistórum ríkjum sem 
hafa lítilla eða engra hagsmuna að 
gæta á þessum sviðum, eins og lönd-
unum í Eystrasalti og landluktu lönd-
unum í Evrópu,“ sagði Össur þar sem 
hann var staddur í Eistlandi í gær.

„Fyrir fram er á brattann að sækja 
og við höfum því skipulagt plan þar 
sem ég mun hitta alla utanríkisráð-
herra ESB og skýra afstöðu Íslands.“

Össur segist leggja áherslu á að 
kynna sérstöðu Íslands í sjávarútvegi 
fyrir viðmælendum sínum.

„Ég brýni fyrir þeim að við þurfum 
á hugvitssamlegum lausnum að halda 
sem taka bæði mið af reglum sam-
bandsins og þörfum okkar. Það eru til 
ýmsar leiðir til að nálgast lausnir sem 
taka mið af sérstöðu okkar. Ein er sú 
að sérstakt stjórnsvæði verði sett upp 
fyrir fiskveiðar í Norður-Atlantshafi.“
 - gb

Össur Skarphéðinsson ætlar að ræða við utanríkisráðherra allra aðildarríkja ESB:

Útskýrir sérstöðu Íslands í sjávarútvegi
Er réttlátt að leggja gjald á 
allar nettengingar til að bæta 
réttindahöfum efnis upp tap 
vegna ólöglegs niðurhals af 
netinu?
Já 6,8%
Nei 93,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Eiga íslensk stjórnvöld að skora 
á Kínverja að láta friðarverð-
launahafann Liu Xiaobo lausan 
úr haldi?

Segðu þína skoðun á visir.is

TVEIR UTANRÍKISRÁÐHERRAR Urmas Paet lagar boðunginn á jakka 
Össurar, þar sem þeir standa á svölum utanríkisráðuneytisins við 
Íslands torg í miðborg Tallinn. MYND/ERIK PEINA

KJÖRKASSINN
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Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 8OO 6611 eða hjá næsta umboðsmanni.

Ha? Hvenær?

Oh! Ég gleymdi 
að kaupa miða.

Drögum 
þriðjudaginn 

12. október,

vertu með!

Á morgun kl. 18!

 
Ekkert stress, 
það er ekki of seint!

3.OOO manns 
fá vinning!

Þitt sjónarmið á erindi

Framboðsfrestur rennur út á hádegi 18. október 2010

Stjórnlagaþing -  Borgartúni 24 – 105 Reykjavík – sími 422-4400 - www.stjornlagathing.is  -  www.kosning.is  -  www.landskjor.is

Stjórnlagaþing 2011

– Lifið heil

www.lyfja.is
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0 Hjúkrunarþjónusta 
í Lyfju Lágmúla

Veitum ýmsa sérhæfða þjónustu, 
m.a. ráðgjöf við val á næringarvörum 
vegna vannæringar eða sjúkdóma.

Þjónustan er veitt virka daga frá 8 til 17

KÍNA Liu Xia, eiginkona Liu 
Xiaobo, var augljóslega höfð í 
haldi í íbúð sinni í Peking í gær, 
eftir að hún hafði hitt eiginmann 
sinn í fangelsi. Hún fær hvorki að 
hitta fjölmiðlafólk né vini sína.

Fréttir bárust af því að tugir 
menntamanna hefðu einnig verið 
settir í stofufangelsi eða orðið 

fyrir öðru áreiti 
af hálfu stjórn-
valda um helg-
ina, eftir að ljóst 
varð að Liu Xia-
obo fengi Nób-
elsverðlaunin.

Liu Xia segir 
að eiginmaður 
sinn hafi þegar 
verið búinn að 
fá fréttir af 

ákvörðun norsku Nóbelsnefndar-
innar þegar hún kom til hans í 
fangelsið.

„Bræður, ég er komin til baka,“ 
skrifaði Liu Xia á Twitter-síðu sína 
í gær. „Hitti Xiaobo. Hann fékk 
fréttina af verðlaununum í fang-
elsinu aðfaranótt hins niunda.“

Wang Jinbo, nánur vinur þeirra 
og félagi þeirra í andspyrnunni, 
staðfesti frásögn hennar á Twitt-
er. Hann fullyrðir að Liu Xiaobo 
hafi sagt eiginkonu sinni, með 
tárin í augunum, að hann tileink-
aði Nóbelsverðlaun sín þeim sem 
létu lífið þegar kínversk stjórn-
völd siguðu hernum á Torg hins 
himneska friðar hinn 4. júní 1989, 
þar sem fjölmennur hópur ungs 

fólks krafðist lýðræðisumbóta.
Liu Xia reyndi strax á föstu-

dag, eftir að norska Nóbelsnefnd-
in skýrði frá ákvörðun sinni, að 
fá að heimsækja eiginmann sinn í 
Jinzhou-fangelsinu í Liaoning-hér-
aði, sem er í fimm hundruð kíló-
metra fjarlægð norður af höfuð-
borginni Peking, þar sem hún 
býr.

Hún fékk þó ekki að hitta hann 
fyrr en í gær.

Kínversk stjórnvöld brugðust 
ókvæða við þegar norska Nóbels-
nefndin skýrði frá ákvörðun sinni. 
Talsmaður utanríkisráðuneytis 
Kína sagði ákvörðunina Nóbels-
nefndinni til skammar og hótaði 
því að samskiptin við Noreg myndu 
versna.  gudsteinn@frettabladid.is

Eiginkonan 
handtekin
Eiginkona nýbakaða friðarverðlaunahafans Liu 
Xiaobo hitti hann um helgina, en var síðan sjálf 
handtekin í gær. Tugir menntamanna einnig í haldi.

RAMMGIRT FANGELSI Innan veggja þessa fangelsis dvelst friðarverðlaunahafi Nóbels, 
Liu Xiaobo, og hefur afplánað tæp tvö ár af ellefu ára fangelsisdómi.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LIU XIAOBO

ÞÝSKALAND, AP Eystrasaltsferjan 
Lisco Gloria stóð í ljósum logum 
úti af ströndum Þýskalands 
um helgina eftir að sprenging 
varð um borð. Flytja þurfti 236 
manns frá borði.

Ferjan var á leiðinni frá Kiel 
í Þýskalandi til Klaipeda í Lit-
háen, en gjöreyðilagðist í brun-
anum.

Ekki var hægt að fara um 
borð í skipið í gær til að kanna 
skemmdir vegna hitans eftir 
eldslogana en reynt verður að 
fara um borð í dag þegar skipið 
hefur kólnað eftir nóttina. - gb

Farþegaferja stóð í ljósum logum á Eystrasalti:

Öllum farþegum bjargað

LISCO GLORIA Þykkan reyk lagði frá 
ferjunni. NORDICPHOTOS/AFP

Þótt Liu Xiaobo sé fyrsti friðar-
verðlaunahafi Nóbels sem situr 
í fangelsi þegar tilkynnt er um 
verðlaunin hafa nokkrir fyrri verð-
launahafar ekki getað tekið á móti 
verðlaunum vegna stofufangelsis 
eða ferðatakmarkana:
1935 Carl von Ossietzky, var í 

stofufangelsi í Þýskalandi
1975 Andrei Sakharov, fékk ekki 

að fara frá Sovétríkjunum
1983 Lech Walesa, fékk ekki að 

fara frá Póllandi
1991 Aung San Suu Kyi, var í 

stofufangelsi í Búrma

Komust ekki



Ef þú vilt geta no ð e irlaunaáranna verður það mikilvægara með hverju 

árinu að greiða iðgjöld í frjálsa viðbótarlífeyristryggingu svo að þú eigir 

nægan höfuðstól l að geta lá ð drauma þína rætast

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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FJÖLDAVÍGSLA SJÓHERSINS Sjóherinn 
á Taívan efndi í vikunni til fjölda-
vígslu liðsmanna sinna, þegar sextíu 
yfirmenn í hernum gengu samtímis í 
hjónaband. NORDICPHOTOS/AFP

UPPLÝSINGATÆKNI Fyrstu raun-
prófanir heims á notkun inter-
netstaðla (VoIP) í samskiptum 
flugumferðar stjórnar við flug-

vélar áttu sér 
stað hér á landi 
í nýliðnum mán-
uði. 

„Ég geri ráð 
fyrir því að 
eftir nokkur 
ár verði þessi 
tækni orðin alls-
ráðandi í heim-
inum,“ segir 

Hörður Arilíus-
son flug umferðar-

stjóri, sem vann að prófunum. Að 
verkefninu standa Isavia, sem 
sér um alla flugleiðsögu þjónustu 
á íslenska flug umferðar svæðinu, 
og fyrirtækin Frequentis og 
Northrop Grumman Park Air 
Systems.

VoIP er sú tækni sem notuð er 
til gagnasendinga yfir internetið. 
Slík tækni hefur hins vegar ekki 
verið tekin í gagnið í samskiptum 
í flugiðnaði þar sem unnið er að 
því að sýna fram á að hún stand-
ist alla staðla um öryggi og gæði 
í flugi. Prófanirnar sem fram 

fóru hér á landi eru þær fyrstu 
í heiminum samkvæmt alþjóð-
lega viðurkenndum staðli Euro-
ace (Evrópusamtaka um staðla í 
flugtækjabúnaði).

Um borð í flugvélunum er not-
ast við hefðbundna talstöðvar-
tækni, en nýjungin felst í því að 
samskiptin eru flutt yfir netið 

frá móttökustöð í landi og til 
flug umferðar stjórnarinnar. „Við 
settum upp platform þar sem við 
vorum með á einu neti bæði þessi 
hefðbundnu radíó sem við erum 
að nota í dag og svo þessa nýju IP-
tækni,“ segir Hörður og kveður 
sex móttökustaði fyrir sending-
ar hafa verið prófaða. „Þetta 

prófuðum við síðan á móti lifandi 
umferð. Þeir voru svo almenni-
legir hjá Icelandair að áhöfn hjá 
þeim var í stöðugu sambandi við 
okkur allt frá flugtaki í Keflavík 
og þar til hún hvarf úr radíódragi 
nálægt Færeyjum.“

Hörður segir prófanirnar hafa 
tekist vel og niðurstöðurnar lofi 
afar góðu varðandi upptöku IP-
staðla í samskiptum flugstjórnar 
og flugvéla. Þannig hafi til dæmis 
samtöl sem send voru um netið 
heyrst betur, án allrar bjögunar 
og truflana. „Það er nú bara eins 
og þú sért hérna inni í klefanum 
hjá okkur, sagði til dæmis einn 
flugstjórinn,“ bætir Hörður við. 

Helsta kostinn við nýja tækni 
segir Hörður samt vera minni 
kostnað, sem ætti að skila sér í 
lægri fargjöldum á heimsvísu. 
Netstaðla segir hann í notkun alls 
staðar í heiminum og því sparist 
heilmikið við uppsetningu á 
tækjabúnaði. „IP-netin eru til úti 
um allt, en við höfum bara ekki 
mátt fara inn á þau út af því að 
ekki var fullreynt hvort þau væru 
nógu örugg. Þessar prófanir sýna 
fram á að öryggið er nægt.“

  olikr@frettabladid.is

HÖRÐUR 
ARILÍUSSON

Í FLUGTAKI FRÁ KEFLAVÍK Þota Icelandair hefur sig á loft frá Keflavíkurflugvelli. Vélar 
félagsins í áætlunarflugi milli landa tóku þátt í að prófa nýja samskiptatækni við 
flugumferðarstjórn í síðasta mánuði. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

IP-staðlar betri lausn í flugi
Með því að taka upp internetstaðla og nota þau fjarskiptanet sem þegar hafa verið byggð upp er hægt að 
spara gífurlegar fjárhæðir í flugiðnaði. Prófanir á slíkum samskiptum fóru fram hérlendis og lofa góðu.

SKAGAFJÖRÐUR Sjö starfsmenn á 
Héraðsskjalasafni Skagafjarðar 
missa vinnuna vegna niðurskurð-
ar á fjárlögum. Þetta kemur fram 
á vefnum Nordurlandid.is. 

Störfin voru upphaflega sköpuð 
sem mótvægisaðgerð við kvóta-
tapi úr byggðalaginu fyrir þrem-
ur árum. Í fyrra var starfsemin 
skorin niður um 25 prósent og nú 
leggst hún af.  - þeb

Niðurskurður í skjalavörslu: 

Sjö missa vinn-
una í Skagafirði
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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
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glý
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sím
i

SERBÍA, AP Óeirðalögreglan í Serbíu 
stóð í ströngu í gær þegar þúsund-
ir manna reyndu að koma í veg 
fyrir fyrstu gleðigöngu samkyn-
hneigðra í höfuðborginni Belgrad 
síðan 2001.

Múgurinn kastaði eldsprengjum, 
grjóti og glerflöskum í lögregluna, 
kveikti í bílum og braut rúður í mið-
borginni. Ruslatunnum var hvolft 
og götuskilti eyðilögð.

Þúsundir lögreglumanna höfðu 
afgirt nokkrar götur í miðborginni 
þar sem gangan fór fram, en nokkr-
um sinnum kom til átaka þegar and-
stæðingar hinna samkynhneigðu 
reyndu að brjóta sér leið í gegnum 
víggirðingu lögreglunnar.

Ivica Davic innanríkisráðherra 
sagðist telja að um sex þúsund 
manns hefðu tekið þátt í óeirðun-
um, en þeim mætti 5.600 manna 
lögreglulið.

Árið 2001 tókst hægriöflum í 
Serbíu að leysa upp gleðigöngu 
samkynhneigðra, og á síðasta ári 
tókst þeim að koma í veg fyrir að 
gangan yrði haldin.

Samkynhneigðir og stuðnings-
fólk þeirra fögnuðu því sem merk-
um tímamótum að gangan hefði 
getað farið fram í gær. Margir 
höfðu litið á það sem prófraun á 
serbneska ríkið hvort séð yrði til 
þess að gangan gæti farið fram í 
ár. - gb

Gleðiganga samkynhneigðra haldin í Belgrad í gær:

Óeirðir í gleðigöngu
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ÓEIRÐIR Í BELGRAD 
Lögreglu tókst að 
verja baráttugöngu 
samkynhneigðra í 
borginni. 

SVÍÞJÓÐ Eva Jolie, þingmaður 
Frakka á Evrópuþinginu, gagn-
rýnir framkomu Norðurland-

anna gagnvart 
Íslandi í tengsl-
um við Icesave-
málið.

Þetta sagði 
hún nýlega 
í viðtali við 
sænska ríkis-
útvarpið.

„Við getum 
ekki áttað 

okkur á því hversu skaðleg fram-
koma Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins hefur verið, eða hve döpur ég 
og margir aðrir í kringum mig 
eru út af því að hin Norðurlöndin 
hafa ekki stillt málum upp þannig 
að Ísland hefði getað losnað 
undan ítrustu frjálshyggjukröf-
um sjóðsins,“ segir hún. - gb

Eva Jolie í sænsku útvarpi:

Gagnrýnir 
Norðurlönd

EVA JOLIE

Ekki einkaleyfi á vatni
Meirihluti bæjarstjórnar í Ísafjarðarbæ 
tók undir með minnihlutanum, sem 
vill að áframhaldandi samstarf við 
Lindarfoss ehf. um vatnsútflutning úr 
Skutulsfirði skuli ekki fela í sér einka-
rétt á vatni til útflutnings og að ekki 
verið samið til meira en 25 ára.

ÍSAFJÖRÐUR
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Evrópusam-
bandið

Össur Skarp-
heðinsson
Utanríkisráðherra

HALLDÓR

Kitlar bragðlaukana

Lífrænt skiptir máli 
       fyrir barnið þitt

- Engin erfðabreytt innihaldsefni
- Ræktað án notkunar meindýraeiturs

Kíktu í heimsókn á www.hipp.is

Ég hef sem utanríkisráðherra lagt 
mikla áherslu á að samtök þeirra, 

sem eiga mikilla hagsmuna að gæta 
gagnvart samningnum um aðild að Evr-
ópusambandinu, komi ríkulega að undir-
búningi hans. Þeir sem best þekkja ein-
staka málaflokka eru líklegastir til að 
skilja best hagsmuni og möguleika sinna 
atvinnugreina. Þannig verður því samn-
ingurinn bestur fyrir alla.

Fulltrúar einstakra atvinnugreina 
verða að taka þann möguleika inn í sína 
reikninga að aðild verði að lokum sam-
þykkt. Þá er eins gott að samningurinn 
verði sem bestur fyrir hag þeirra 
umbjóðenda. Þessvegna ríður á fyrir 
hagsmuni einstakra samtaka, að við 
höfum sjálfstraust og innri styrk til að 
vinna saman til að gagnast Íslandi sem 
best. Það gildir um bændur jafnt sem 
aðra. Við tryggjum ekki eftir á.

Fyrir einstakar atvinnugreinar er óráð 
að lifa í þeirri trú að samningarnir verði 
dregnir til baka, þeim frestað, eða hætt 
við þá. Það verður ekki gert. Fyrir því 
er hvorki meirihluti á Alþingi né meðal 
þjóðarinnar. Það myndi laska ímynd 
Íslands enn frekar og væri andstætt 

hagsmunum þjóðar sem er að leita að 
leiðum til að brjótast úr miklum erfið-
leikum.

Íslendingar standa á krossgötum. Ein 
leið okkar inn í betri framtíð gæti legið í 
gegnum aðild að Evrópusambandinu. Við 
eigum þar kost á traustara og stöðugra 
efnahagsumhverfi sem mun stuðla að því 
að skapa þau 30 þúsund störf sem þurfa 
að verða til á næstu tíu árum til að eyða 
atvinnuleysi á Íslandi. Reynsla smáþjóða, 
þar á meðal Eista, Maltverja og Slóvaka, 
sýnir ljóslega að erlendar fjárfestingar 
aukast í kjölfarið. Við fengjum þar einnig 
kost á að taka upp nýja og miklu öflugri 
mynt, evruna, ef við viljum. Íslendingar 
eiga að fá að velja sjálfir hvort þeir kjósa 
að fara þessa leið þegar fullgerður samn-
ingur liggur á borðinu.

Samningarnir um aðild eru nú komnir 
af stað eftir að ég hóf þá formlega fyrir 
Íslands hönd 27. júlí. Það væri ábyrgðar-
leysi gagnvart okkur sjálfum og umheim-
inum að hætta í miðri á. Þeir sem berjast 
fyrir því í krafti úreltrar kreddufælni 
gegn útlöndum eða vegna innri valda-
baráttu í flokkum eru að vinna hagsmun-
um Íslands ógagn. 

Við tryggjum ekki eftir á

Allir styðja Xiaobo
Ljóðskáldið Liu Xiaobo situr í fangelsi 
í Kína fyrir að hafa sagt hug sinn 
á prenti. Hann hlaut í síðustu viku 
friðar verðlaun Nóbels. Margir hafa 
orðið til að fagna ákvörðuninni, 
þeirra á meðal Jens Stoltenberg, 
forsætisráðherra Noregs, ríkisstjórnir 
Bretlands, Þýskalands, Frakklands og 

Ítalíu, Ban Ki-moon, aðalrit-
ari Sþ, Evrópusambandið, 
forsætisráðherra Kanada, 
Obama Bandaríkjafor-
seti, Dalai Lama, Lech 
Walesa og nýr handhafi 

bókmenntaverðlauna 
Nóbels, Mario Vargas 

Llosa. Svona mætti 

eflaust lengi telja. Og síðan Xiaobo 
hlaut verðlaunin hefur eiginkona 
hans verið hneppt í stofufangelsi.

...nema Ísland
Viðbrögðin héðan frá Íslandi hafa 
hins vegar verið engin, ef undan er 
skilin stuðningsyfirlýsing borgarstjór-
ans Jóns Gnarr. Ríkisstjórn, forsætis-
ráðherra og utanríkisráðherra þegja. 
Forseti Íslands, sem manni skilst 
að sé í alveg sérstöku vinfengi við 
kínversku þjóðina, hefur líka haft 
hljótt um sig, jafnvel þótt leitað 
hafi verið eftir áliti hans. Ef 
marka má viðbrögð okkar 
helstu vinaþjóða er málið 
hins vegar ekki ýkja flókið 

og kallar ekki á að menn leggist 
undir feld til að móta viðbrögð sín.

Landsdómi fundið heimili?
Æðstráðendur í Hæstarétti skoða nú 
hvernig og hvar landsdómi verður 
best fyrir komið. Lítið fæst upp gefið 
um þá athugun en Þjóðmenningar-
húsið mun helst nefnt. Sama fólk 

þarf að taka ákvörðun um hvort og 
þá hvernig almenningi verður 
gert kleift að fylgjast með því 
sem fram fer fyrir dóminum. 
Verður það í beinni útsend-
ingu? Verða sjónvarpsupptök-

ur leyfðar? Því þarf að 
svara.
 stigur@frettabladid.is

K
ínverski andófsmaðurinn Liu Xiaobo er vel að friðar-
verðlaunum Nóbels kominn. Hann situr nú í þriðja sinn 
í fangelsi vegna friðsamlegrar baráttu sinnar fyrir lýð-
ræði og mannréttindum í Kína. Hann var í fyrsta sinn 
dæmdur til fangelsisvistar fyrir þátt sinn í mótmælun-

um á Torgi hins himneska friðar 1989, sem enduðu með fjölda-
morði. Hann var dæmdur til þrælkunarbúðavistar 1996 fyrir að 
andmæla alræði kommúnistaflokksins og í fyrra var hann dæmdur 

til ellefu ára fangelsisvistar fyrir 
að taka þátt í að skrifa mannrétt-
indayfirlýsingu.

Kínversk stjórnvöld óttast 
Liu Xiaobo og friðsamlega bar-
áttu hans. Sagan hefur nefnilega 
sýnt að þeir sem hafa stuðzt við 
skoðanakúgun til að halda völd-
um tapa alltaf á endanum fyrir 

hugrökku fólki sem er óhrætt að tjá hug sinn. Andófsmenn á borð 
við Vaclav Havel og friðarverðlaunahafana Nelson Mandela, Lech 
Walesa og Andrei Sakharov hafa með friðsamlegri baráttu átt sinn 
stóra þátt í að steypa ríkisstjórnum sem ríktu í krafti ofbeldis.

Kínverjar höfðu í hótunum við norsku Nóbelsstofnunina og 
norsk stjórnvöld áður en verðlaunin voru veitt og gáfu í skyn að 
það myndi hafa slæm áhrif á samskipti Noregs og Kína ef Liu 
hlyti þau. Það breytti engu um afstöðu norsku Nóbelsnefndarinnar. 
Í rökstuðningi hennar er réttilega bent á samhengið milli friðar 
og mannréttinda. Án mannréttinda verði ekki til það bræðralag 
þjóðanna, sem Alfred Nobel vildi stuðla að.

Kína er vaxandi stórveldi og hefur náð gífurlegum árangri 
á efnahagssviðinu á undanförnum árum. Kínverjar hafa sýnt 
Íslandi mikinn áhuga og velvilja og samstarf ríkjanna hefur orðið 
æ nánara. Við getum margt lært af Kínverjum og þeir vonandi 
eitthvað af okkur. Við eigum ekki að láta mannréttindabrot í Kína 
standa í vegi fyrir viðskiptum eða samskiptum við landið. Sam-
skiptin opna hugmyndum leið. Frjálsum viðskiptum eiga að fylgja 
frjáls skoðanaskipti.

Við eigum einmitt að nota okkar góða samband við Kínverja 
til að koma á framfæri gagnrýni á ástand mannréttindamála í 
landinu. Það var gott hjá Jóni Gnarr borgarstjóra að andmæla 
mannréttindabrotum í Kína á fundi með einum af forkólfum 
Kommúnistaflokksins. Það var gott hjá forsvarsmönnum RIFF-
kvikmyndahátíðarinnar að hlusta ekki á kröfur kínverska sendi-
ráðsins um að hætt yrði við sýningar á mynd um kúgun og mann-
réttindabrot kínverskra stjórnvalda í Tíbet. Við eigum að sýna 
kínverskum stjórnvöldum að þótt við metum samskiptin við Kína 
mikils stendur okkur ekki á sama um mannréttindabrotin.

Vonandi taka íslenzk stjórnvöld undir með þeim sem undanfarna 
daga hafa krafizt þess að Liu Xiaobo verði látinn laus. Alþingi og 
ríkisstjórn geta þar lagt sitt af mörkum og líka forseti lýðveldisins, 
sem er í svo góðu sambandi við Kína og á þar marga vini. Vonandi 
hlustar enginn af forystumönnum okkar á hótanir Kínverja eða 
óttast að þeir dragi úr viðskiptum ef Íslendingar segja sína skoðun. 
Þeir þurfa bara ofurlítið brot af hugrekki Liu Xiaobo til að segja 
hug sinn.

Ísland á að lýsa eindregnum stuðningi við Liu 
Xiaobo og heimta að hann verði látinn laus.

Þeir tapa alltaf

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Ef hér væri vinstri stjórn 
myndi Póstur og sími vera 

tekinn af Bakkabræðrum. Þá 
gætum við hringt í Símann þegar 
eitthvað bilar án þess að hlusta í 
hálftíma á þungarokk rofið af og 
til með „þú ert númer áttahund-
ruð í röðinni, viltu nokkuð vera 
að bíða lengur?“ Okkur fyndist 
kannski Póstur&Sími ekkert 
rosalega sexí en við hefðum samt 
aftur á tilfinningunni að þetta 
væri okkar fyrirtæki en við ekki 
þegnar þess. 

Væri hér vinstri stjórn hefðu 
bankarnir og sparisjóðirnir 
verið sameinaðir í einn ríkis-
banka sem héti Landsbankinn 
og væri banki allra landsmanna. 
Þetta væri frekar þurrpumpu-
legur banki sem myndi láta 
okkur standa lengi í röð þegar 
við kæmum til að fá lán og kall 
með flösu myndi svo hvessa 
á okkur glyrnurnar og spyrja 
höstug lega: „Og hvað þykistu 

ætla að gera við peninginn!“ Og: 
„Hvurn fjárann hefur þú við 
pallbíl að gera!“ Og: „hvernig 
hafðirðu hugsað þér að borga 
þetta! Með lottópeningum?“

Væri hér vinstri stjórn hefði 
ohf-dellan í ríkisútvarpinu verið 
stöðvuð fyrir löngu og þessi 
stofnun færð þjóðinni á ný vegna 
þess að vinstri stjórnir vita sem 
er að sumt er þess eðlis að best 
fer á því að það sé í almanna-
eigu.

Væri hér vinstri stjórn hefði 
maðurinn sem veðsetti bótasjóð 
Sjóvár ekki fengið að gerast 
framkvæmdastjóri lyfjafyrir-
tækis því að lyf eru til að lækna 
fólk og braskarar eiga ekki að fá 
að koma nálægt því að selja þau 
heldur væri það háð ströngum 
takmörkunum hverjir höndluðu 
með lyf. 

Og ef hér væri vinstri stjórn 
yrði séð til þess að sjúkrahúsin í 
hinum dreifðu byggðum landsins 
hefðu bolmagn til að starfa og 
sinna þjónustu við hin smærri 
samfélög – ekki bara út af örygg-
inu og ekki bara út af hag-
kvæmninni heldur líka vegna 
þess að það eru lágmarkslífs-
gæði og grundvallarmannrétt-
indi að eiga kost á góðri heil-
brigðisþjónustu í nágrenni sínu.

Ef hér væri vinstri stjórn 

yrði starfsemi hins svokallaða 
Háskóla í Reykjavík sett undir 
Háskóla Íslands eða kannski 
bara send aftur í Versló og nám-
skeið Stjórnunarfélagsins sem 
Árni Sigfússon var alltaf að 
halda í gamla daga. Þeir kenn-
arar sem fengju að starfa áfram 
á háskólastigi yrðu að læra við-
skiptafræðina og lögfræðina 
upp á nýtt. MBA-nám og hin 
sjálfstyrkingarnámskeiðin yrðu 
svo sett á námskeið Stjórnunar-
félagsins.

Væri hér vinstri stjórn myndi 
hún verja fé í mannaflsfrekar 
framkvæmdir sem skila þjóð-
félaginu einhverju, efla hagvöxt 
og veita atvinnulausu fólki 
atvinnu – ekki með því að reisa 
samgöngu miðstöð í Vatns mýrinni 
handa Akureyringum, heldur 
mætti fá styrk hjá Evrópu-
sambandinu til að láta nú loksins 
verða af því að járnbrautavæða 
Ísland. Það er ekkert smáræðis-
verk að leggja járnbraut um þetta 
stóra land og reisa fallegar járn-
brautarstöðvar á helstu þéttbýlis-
stöðum. Önnur stórframkvæmd 
sem má hugsa sér er að fjarlægja 
byggingar sem lítil not eru fyrir 
og eru til lýta og leiðinda og reisa 
eitthvað nýtt og fallegt í staðinn. 
Til dæmis Smáralind: ekki er 

húsið sjálft einungis hlálegasta 
bygging í víðri veröld – risa-
reður teiknaður af enskum arki-
tektum sem hljóta að hafa grátið 
af hlátri á meðan – heldur virðist 
hvorki hægt að reka verslunar-
kjarnann í núverandi mynd né 
selja hann. Best væri því að rífa 
Smáralind og breyta svæðinu í 
líflegan garð fyrir Kópavogsbúa, 
og svipað brúk má hugsa sér 
fyrir önnur risaverslunarhús 
sem reist voru í öngviti aldamóta-
áranna og munu aldrei verða til 
annars en armæðu. 

Væri hér vinstri stjórn væri 
forgangsmál að þjóðin sjálf 
fengi hlutdeild í þeim arði sem 
ein gjöfulustu fiskimið í heimi 
gefa af sér, í stað þess að hann 
renni óskiptur til manna sem 
fyrir löngu hafa fyrirgert rétti 
sínum til kvótans með heimsku-
pörum og veðsetningu á því sem 
þjóðin á.

Já og væri þetta vinstri stjórn 
sem á að heita að stjórni hér 
landinu þá myndi hún róa að 
því öllum árum að gera landið 
að einu kjördæmi svo að alþingi 
Íslendinga endurspegli þjóðar-
viljann og hér komist á raun-
verulegt þingræði og við – fólkið 
– getum farið að bera virðingu 
fyrir þessari stofnun eins og við 
svo sárlega þráum.

Ef hér væri vinstri stjórn yrði starf-
semi hins svokallaða Háskóla í Reykja-
vík sett undir Háskóla Íslands eða 
kannski bara send aftur í Versló.
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Á næstu árum mun Rio Tinto Alcan fjárfesta 

fyrir 57 milljarða króna í álverinu í Straumsvík.

Ráðist verður í tvö stór verkefni. 

Straumhækkun mun auka afköst kerskálanna 

og skapa 360 ný störf þegar framkvæmdir 

standa sem hæst á næsta ári. Breytingar á 

steypuskála auka verðmæti framleiðslunnar og 

skapa um 150 ný störf árið 2011.

Samanlagt kalla þessi verkefni á 620 ný ársverk 

á Íslandi.

Rio Tinto Alcan 

Straumsvík
Pósthólf 244
222 Hafnarfjörður

Sími 560 7000
www.riotintoalcan.is

620 ný ársverk 
í Straumsvík

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Væri hér 
vinstri stjórn
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

AF NETINU

Fordómar gegn feitum
Feitt fólk mætir fordómum nánast á öllum stigum mannlífsins, hvort sem 
það er í vinnu, skóla, verslun og þjónustu, heilsugæslu eða jafnvel heima 
hjá sér. Þetta hafa rannsóknir ítrekað staðfest. Sú lausn sem iðulega er 
bent á að feitt fólk eigi bara að grenna sig er engin lausn þar sem a) þær 
megrunaraðferðir sem þekktar eru leiða yfirleitt ekki til viðvarandi þyngdar-
taps og b) það er ekki á ábyrgð þeirra sem verða fyrir illri meðferð að breyta 
sér til að þóknast kvölurum sínum. Ábyrgðin er gerendanna.
Þess vegna er kallað eftir samfélagsbreytingum. Við þurfum að gera sam-
félagið þannig úr garði að öllum geti liðið þar vel, hvort sem þeir eru feitir 
eða mjóir, stórir eða litlir, ungir eða gamlir eða hvernig sem er. Veröldin er 
fyrir alla.
http://blog.eyjan.is/likamsvirding/
Sigrún Daníelsdóttir
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timamot@frettabladid.is

Fyrirtækið Trækompagniet í Dan-
mörku fékk á dögunum viðurkenningu 
frá danska viðskiptablaðinu Börsen 
fyrir góðan rekstur og mikinn vöxt síð-
ustu árin. Íslensk hjón, Frosti Þórðar-
son og Helga Hjördís Sigurðardóttir, 
eiga og reka fyrirtækið, sem sérhæfir 
sig í sérhönnuðum lúxusplankagólfum. 
Börsen heiðrar árlega þau fyrirtæki 
sem hafa þótt skara fram úr í danska 
viðskiptalífinu.

„Við hjónin fluttum til Danmerkur 
fyrir tíu árum en stofnuðum fyrirtæk-
ið fyrir um sjö árum og það má segja 
að ég hafi byrjað einn í kjallaranum 
heima,“ segir Frosti, forstjóri Træ-
kompagniet. „Helga hefur séð um allt 
sem snýr að fjármálum fyrirtækisins 
auk þess að koma að hönnun gólfefn-
anna. Í dag rekum við tvær verslanir í 
Danmörku, í Árósum og Kaupmanna-
höfn. Auk þess er verslun rekin í Nor-
egi og til stendur að opna verslanir í 
Stokkhólmi og Osló. Fyrirtækið hefur 
vaxið jafnt og þétt en við höfum reynt 
að sýna fyrirhyggju og skynsemi í 
rekstrinum, sérstaklega á þessum 
tímum.“  

Trækompagniet er orðið vel þekkt á 
meðal arkitekta og sérstaklega þeim 
sem sérhæfa sig í hönnun á lúxus-
húsum fyrir vel stæða einstaklinga. 
„Við höfum frá upphafi farið okkar 
eigin leiðir í hönnun og markaðsetn-
ingu á lúxusgólfum og verið leiðandi í 
nýsköpun og hönnun. Meðal þess sem 
fyrirtækið býður upp á eru heimsins 
breiðustu og lengstu eikarplankar, sér-
staklega gerðir til að þola gólfhita en 
þeir eru mjög mjög einstakir og fást 
allt upp í fimmtán metra langir.“

Frosti segir viðurkenninguna hafa 
komið skemmtilega á óvart, þau hafi 
ekki hugsað til þessarar viðurkenn-
ingar sérstaklega en þekkt til henn-
ar. „Þetta eru erfiðir tímar hér í Dan-

mörku eins og annars staðar og fá 
fyrirtæki hafa fengið þessa viður-
kenningu í ár þannig að við erum mjög 
ánægð með hana. Næstu skref eru svo 

að opna búð í Stokkhólmi og Osló en 
við erum nú þegar komin á sænskan 
og norskan markað.“

juliam@frettabladid.is

ÍSLENDINGAR Í DANMÖRKU:  FENGU VIÐURKENNINGU DANSKS VIÐSKIPTABLAÐS

Lúxusgólfefni vekur athygli

BYRJAÐI Í KJALLARANUM Frosti Þórðarson, forstjóri Trækompagniet, byrjaði með fyrirtækið í 
kjallaranum heima hjá sér. MYND/ÚR EINKASAFNI

Merkisatburðir
1910  Theodore Roosevelt er 

fyrstur forseta Bandaríkj-
anna til að ferðast í flug-
vél.

1958  Gervihnettinum Pioneer 
1 er skotið á loft en 
hann fellur aftur til jarðar 
og brennur í gufuhvolf-
inu.

1977  Opinberir starfsmenn 
í BSRB fara í verkfall 
í fyrsta sinn. Tveimur 
vikum síðar takast 
samningar.  

1991  Íslendingar vinna heims-
meistaratitil í bridds 
og hampa hinni frægu 
Bermúdaskál. 

40

Á þessum degi árið 1985 var ný sund-
laug við Grensásdeild Borgarspítalans 
formlega tekin í notkun. Reiknað var 
með að þá myndu um níutíu sjúklingar 
nota laugina daglega en laugin, sem enn 
er í notkun, er 17x10 metrar að stærð. 

Viðstaddir vígslu sundlaugarinnar 
voru meðal annars þáverandi heilbrigðis-
ráðherra, Matthías Bjarnason, þáver-
andi borgarstjóri, Davíð Oddsson, og 
fyrrverandi yfirlæknir stofnunarinnar, 

Ásgeir B. Ellertsson, sem sagði við tilefn-
ið að margir hefðu lagt sitt af mörkum 
til að sundlaugin hefði getað orðið að 
veruleika. Nefndi hann þar meðal annars 
til hlutaveltur sem börn í hverfinu hefðu 
haldið til styrktar byggingunni. 

Laugarinnar hafði verið beðið lengi 
en hún var á fjárlögum árið 1978 og liðu 
því átta ár þar til hún var tekin í notkun. 
Aðstaðan þótti öll til fyrirmyndar, með 
búningsherbergjum og böðum.

ÞETTA GERÐIST:  11. OKTÓBER 1975

Ný sundlaug við Grensásdeild

BJÖRN JÖRUNDUR FRIÐBJÖRNSSON tónlistarmaður er fertugur.

„Ég veit ekki hvort rétt er að tala um konseptið „að vera frægur“ á Íslandi. Þetta var eftir-
sóknarvert þegar ég var unglingur en í dag sé ég enga kosti við það.“

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Jóhanna Pétursdóttir
frá Hjalteyri,

lést á Landspítalanum miðvikudaginn 29. september.
Jarðarför verður frá Dómkirkjunni í Reykjavík þriðju-
daginn 12. október kl. 13.00.

Pétur J. Eiríksson   Erla Sveinsdóttir
Sigrún Ástríður Eiríksdóttir
Þórólfur Eiríksson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Jóhanna Guðfinna 
Jónsdóttir
Brúnalandi 20, Reykjavík,

sem lést föstudaginn 1. október, verður jarðsungin frá 
Bústaðakirkju þriðjudaginn 12. október kl. 13.00.
Þeir sem vilja minnast hennar láti Krabbameinsfélag 
Íslands njóta þess.  

Sverrir Helgason
Óskar Sverrisson      Eiríksína Kr. Hafsteinsdóttir
Jón Sverrir Sverrisson         Margrét Steindórsdóttir
Helgi Sverrisson                  Sigurborg K. Stefánsdóttir
Sigríður Ragna Sverrisdóttir Sigurbjörn Jón Gunnarsson

og barnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, stjúp-
móðir, amma, langamma og langalang-
amma,

Sigþrúður G. Blöndal 
(Sissa)

lést þriðjudaginn 5. október á heimili sínu. Útförin fer 
fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 12. október 
kl. 13.00.

Ellert Halldórsson
Sigríður Blöndal   Sverrir Kristinsson
Guðrún B. Blöndal   Ágúst Friðgeirsson
Kristinn V. Blöndal   Marlene Chavarria Fritz
Ragnhildur Ellertsdóttir   
Hrafnhildur Ellertsdóttir  Alexander Ólafsson
Fanney Ellertsdóttir   Kristinn Guðjónsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn 

Ástkær móðir okkar, tengdamamma 
og amma,

Margrét Sigríður 
Einarsdóttir
Fannborg 7, Kópavogi,

andaðist á Líknardeild Landspítalans sunnudaginn 3. 
október. Útförin fer fram frá Fossvogskapellu miðviku-
daginn 13. október kl. 13.00.

Haukur Ármannsson       Þórey Aðalsteinsdóttir
Valgarð Ármannsson
Guðbjörn Ármannsson   Stefanía Ástvaldsdóttir
og barnabörn

MOSAIK  

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og 
amma,

Ragnhildur Bragadóttir
Neshaga 17, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum í Fossvogi fimmtudaginn 
7. október, verður jarðsungin frá Neskirkju miðviku-
daginn 13. október kl. 11.00.

Helga Ingvarsdóttir
Baldur Ingvarsson, Sigríður Hrund Pétursdóttir
Elvar, Kolbeinn Sturla, Starkaður Snorri og Styrmir Snær

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

Magnús K. Geirsson
rafvirki, Lækjarsmára 6, Kópavogi,

lést á heimili sínu fimmtudaginn 7. október.

Bryndís Magnúsdóttir
Geir Magnússon   Áslaug S. Svavarsdóttir
Unnur Magnúsdóttir   Daníel Helgason
Guðlaugur Hilmarsson
barnabörn  og barnabarnabarn.
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Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Campana-bræðurnir  Verk hönnuðanna heimsþekktu Humberto og Fern-
ando Campana eru ávallt kaldhæðin, skapandi og frumleg. Nýlega hönnuðu 

þeir skondna ljósakrónu sem þeir kalla Esperanca. Hún er úr gleri eins og 
fígúrurnar sem eru í anda dúkka sem þekktar eru í þorpinu Esperanca.

Þegar Halldóra Traustadóttir horfir á sjónvarpið situr hún í ruggustól sem hún fann í ruslagámi.

Þ
að sem hefur mest til-
finningalegt gildi eru 
l istaverk barnanna 
og amma hefur líka 

gefið mér margt fallegt,“ segir 
Halldóra Traustadóttir, fram-
kvæmdastjóri Kvenréttinda-

félags Íslands, beðin að velja hlut 
með sérstakt gildi. Bendir svo á 
ruggustól sem hún fann í rusla-
skýli í Kaupmannahöfn þar sem 
hún bjó í næstum tólf ár. „Þarna 
safnaði ég húsgögnum og þennan 
stól nota ég mjög mikið.“ 

Halldóra kveðst ekki alveg 
hafa verið í takt við þorra 
Íslendinga þegar hún flutti heim 
með búslóð sína árið 2007. „En 
nú gæti stóllinn tilheyrt hátísk-
unni.“

 gun@frettabladid.is

Gæti tilheyrt hátískunni

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

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

                    Lagerhúsnæði— 189 fm 

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

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

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

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
Vísi 
U



Íslenskri vöruhönnun vex sífellt fiskur um hrygg. 
Ár hvert útskrifar Listaháskóli Íslands hóp hönn-
uða sem vinna bæði sjálfstætt að eigin vörum og 

að vöruþróun hjá íslenskum fram-
leiðslufyrirtækjum. Hönnunar-
mars er að verða árleg hefð þar 
sem hönnuðir nota gjarnan tæki-
færið til að frumsýna nýjar vörur. 
Fréttablaðið gróf upp einungis brotabrot 
af þeim vörum sem kynntar voru á þessu 
ári, bæði á Hönnunarmarsinum og á öðrum 
vettvangi, til að gefa lesendum hugmynd 
um þann frumleika sem býr í íslenskum 
hönnuðum.

Brot af íslenskri hönnun
Á hverju ári bætist í hóp íslenskra hönnuða sem vinna bæði sjálfstætt að eigin vörum og að vöruþróun 
fyrirtækja. Fréttablaðið tók saman lítið brot af hönnun á árinu.

Fjölnota glerhellur hannaðar af Öldu 
Halldórsdóttur og Guðrúnu Valdimars-
dóttur fyrir Glerverksmiðjuna Samverk 
ehf. á Hellu. Samverk framleiðir hell-
urnar úr afskurði sem fellur til við aðra 
vinnslu sem annars hefði verið hent.

Show It Hub, hirsla eftir Færið, íslenskt hönnunarfyrir-
tæki sem stofnsett var á árinu. Hugmyndin er að nota 
fallega muni sem iðulega eru ofan í skúffu til að lífga 
upp á heimilið. Unnið úr formuðu plexigleri í tveimur 
útfærslum. Væntanlegt á markað með haustinu.

Dyramotta er hvað nauðsynlegust á 
þessum tíma árs.

Bryndís Bolladóttir kynnti á Hönnunar-
mars hljóðkúluna á vegg. Kúlan er fram-
leidd á Íslandi en ullarframleiðslan fer 
fram á Seyðisfirði. Kúluna má nú þegar 
nálgast í hönnunarverslunum.

Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir vöruhönnuður hannaði þennan koll úr birkikrossviði. 
Í setuna er saumað munstur með krosssaum. Kollurinn verður fáanlegur í verslunum 
þegar nær dregur jólum.

Hillurnar Tree Shelf eftir Þórunni Árna-
dóttur. Í sömu línu er að finna hillurnar 
Cloud Shelf byggðar á sömu hugmynd. 
Límmiðum er raðað á vegginn og 
hillurnar hengdar upp yfir þá. Engar 
festingar eru sjáanlegar. Tree og Cloud 
eru framleiddar og seldar af fyrirtækinu 
Estes sem einnig framleiðir og selur 
Klukku eftir Þórunni en fyrir hana fékk 
hún verðlaunin „Best New Product” hjá 
„Accent on Design” í New York í ár.

Fallegt getur verið að 
hengja kertalugtir í trén 
í garðinum á haustin 
þegar farið er að dimma á 
kvöldin.

Á haustin er allt eitthvað svo 
rómantískt. Nú þegar veðrið 
er svona milt er þess vegna 
tilvalið að njóta kvöldanna 
í garðinum og eiga góðar 
stundir með þeim sem 
standa hjartanu næst. Til að 
fullkomna stemmninguna 
getur verið sniðugt að hengja 
kertalugtir í trén sem lýsa 
fallega í hauströkkrinu.

- eö

Skapaðu rómantíska 
birtu í rökkrinu

Svona má gefa garðinum nýtt og notalegt líf.

Glæsileiki  er það síðasta sem kemur upp í 
hugann þegar ruslafötur ber á góma. Þessa 

ruslafötu frá Seletti væri gaman að hafa fyrir 
allra augum enda með antíkhöldum og forn-

fálegum skreytingum á lokinu.

Haustvindar feykja nú fallega litum 
laufunum af trjánum. Laufin vilja 
safnast saman í tröppur og fylgja 
okkur inn á skónum, þar sem þau eru 
óvelkomin þótt falleg séu. 
Gróf dyramotta ætti að duga til að 
rífa það mesta undan skósólunum og 
ef ein dugar ekki til er ráð að leggja 
mottur beggja megin hurðar.

Ekki bera laufin inn

Vertu vinur

Vandaðir skór fyrir veturinn!
Sérlega  þægilegir herraskór úr mjúku leðri 

með riflás yfir ristina og 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´´

     Listin að lifa - Art of Living - Öndunartækni og hugleiðsla sem hjálpar
til við að lifa í núinu. Umsjón Lilja Steingrímsdóttir. Kl. 13 -14
      Undirbúðu garðinn fyrir veturinn - Hvernig halda á garðinum falleg-
um fram eftir hausti, ganga frá viðkvæmum gróðri og létta vorverkin.
Umsjón: Þuríður E. Kolbeinsdóttir, garðyrkjufræðingur.  Kl. 14:30 -16:00

    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 11. - 15. október
Mánudagur 11. október 

    Powertalk - Viltu efla forustuhæfileika þína og öðlast meira sjálfstraust?
Kynntar verða aðferðir alþjóðlegu Powertalk samtakanna í sjálfsnámi og sjálf-
styrkingu með jafningja fræðslu og þjálfun og áherslu á samskipti, stjórnun, 
skipulag og sjálfstraust. Umsjón: Fanney Úlfljótsdóttir, ráðgj. Kl. 15:00 -16:00

Þriðjudagur 12. október

Miðvikudagur 13. október

Fimmtudagur 14. október

  Tölvuaðstoð kl. 13:30-15:30

     Meðvirkni - Af hverju verðum við meðvirk? Fyrirlestur um hvaðan með- 
virkni kemur, þróast og birtist.  Umsjón: Kjartan Pálmason. Kl.13-15
     Hvað liggur þér á hjarta? - Spjallhópur Býflugna. Kl.13:30-15

Föstudagur 15. 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

     Geðheilbrigði og Geðorðin 10 - Fjallað verður um geðheilsu og líðan.
Þáttakendum verður svo boðið í stutt geðræktarferðalag þar sem ferðafélag-
 arnir eru Geðorðin 10 og Geðræktarkassinn. Umsjón: Guðrún Guðmundsd.,
hjúkrunarfr. og verkefnastjóri Geðræktar hjá Lýðheilsustöð.  Kl. 13:30 -14:30

Létt leikfimi í Rauða kross húsinu  Kl. 10         Hláturjóga kl.15-16 
Gönguhópur - hvernig sem viðrar    Kl. 13-14        Vöflukaffi  Kl. 14-15:30        

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

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

Saumasmiðjan Kl. 13-15      Jóga Kl. 14:30-15:30 ATH!! Breyttur tími.

 AFS á Íslandi • Sími 552 5450 • www. afs.is • fjolskylda@afs.is 

OPIÐ HÚS
AFS-skiptinemasamtökin á Íslandi verða með

opið hús á morgun, þriðjudag, kl. 17-19,
í húsakynnum samtakanna, 
Ingólfsstræti 3, Reykjavík.

Allir, sem vilja forvitnast um skiptinemadvöl,
sjálfboðaliðadvöl eða starfsemi okkar almennt,
eru hvattir til að líta við og kynna sér það sem

við höfum upp á að bjóða.



FASTEIGNIR.IS
11. OKTÓBER 201041. TBL.

Fasteignamarkaðurinn ehf. hefur til sölu 263,6 
fm einbýlishús á tveimur hæðum með inn-
byggðum 42,9 fm bílskúr í Erluási í Hafnarfirði. 
Ásett verð er 69 milljónir en skipti á minni eign 
á svipuðum slóðum möguleg.

Komið er inn í flísalagða forstofu með fataskápum og 
úr henni er innangengt í bílskúr. Hol er flísalagt með 
föstum skápum á vegg. Gestasalerni er flísalagt með 
glugga og góðum innréttingum og flísalögðum sturtu-
klefa.

Hjónaherbergi er parkettlagt og með fataskáp-
um. Stofan er stór og flísalögð, með aukinni lofthæð 
og arni. Fallegt útsýni er úr stofu. Eldhúsið er einnig 
flísalagt, opið við stofu, með vönduðum innréttingum 
úr kirsuberjaviði. Flísalagt milli skápa. Stór eyja er í 

eldhúsi með helluborði, háfi og skápum yfir. Granít er 
á borðum og fylgja ísskápur og uppþvottavél. Úr eld-
húsi er gengið út á stórar svalir til suðurs og vesturs 
og þaðan á lóð.

Á neðri hæð hússins er gengið um flísalagðan stiga 
með næturlýsingu. Komið er í stórt parketlagt alrými 
með föstum hillum og útgangi á verönd til vesturs. Þrjú 
rúmgóð parketlögð barnaherbergi eru á neðri hæð, öll 
með fataskápum. Gengið út á lóð úr tveimur herbergj-
anna. Stórt flísalagt baðherbergi er einnig á neðri 
hæð með glugga, baðkari og flísalögðum sturtuklefa. 
Þvottaherbergi er flísalagt og með innréttingum.

Bílskúrinn er lagður epoxy á gólfi, mótor er á bíl-
skúrshurð, rennandi vatn, rafmagn og hiti. Einnig er 
geymsla inn af bílskúr.  Byggingarár hússins er 2002. 
Húsið er staðsteypt og múrhúðað að utan. Múrverk 
hússins þarfnast lagfæringa, þak er í góðu lagi.

Einbýli á útsýnisstað

heimili@heimili.is
Sími 530 6500Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

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

„Fasteigna kóngurinn“ 
auglýsir:

Þægilega há sölulaun!
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Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali

Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401

Eignir vikunnar

Hvað kostar eignin mín? – Kíktu á www.fold.is
 – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Einbýli-Bergsmári 3 Kópavogi 

Vandað einbýlishús við Neðstaberg í Breiðholti. Skiptist í 3-4 svefnherbergi, stofur, ein þeirra 
m. arni, eldhús og tvö baðherbergi. Einnig eru góðar geymslur og bílskúr. Fallegur garður og 
góður pallur m. heitum potti. Vel staðsett, fallegt hús á góðu verði. 
Verið velkomin í opið hús frá kl 17-17:30 í dag. Verð 44,9 millj. 

Neðstaberg 6: Einbýli við Elliðárdalinn 

Vallarbarð 14 -Hafnarfirði, yfirtaka 
+600þús.-lág greiðslubyrði: 
Rúmlega 63 fm.góð íbúð með sérinngangi á 
jarðhæð í tvíbýlishúsi á fallegum stað í Hafnarfirði. 
Falleg lóð, bílastæði. Auðveld kaup.
Verð 15,5, áhvílandi langtímalán upp á 
ca. 14,9 millj. greiðslubyrði ca. kr. 68. 
þús pr. mánuð

Parhús

Kambasel 57-  
Opið hús í dag milli kl 17 og 18: 
Rúmlega 210 fm. fallegt raðhús á góðum stað 
í Seljahverfi. Fyrsta hæðin er öll endurnýjuð á 
smekklegan hátt. Gengt er frá stofu í garð. Á annari 
hæð eru 4 svefnherbergi, baðherbegi og fataherbegi 
inn af einu, baðherbergi o.fl. og risið er notað sem 
svefnherbergi og setustofa í dag. 
Bein sala eða skipti á minni eign 
verð 39,9 millj. Verið velkomin í opið hús 
í dag frá kl. 17-18 

Stigahlíð 3ja-4ra:
Björt og góð íbúð á 1. hæð í blokk. Íbúðin skiptist 
í 2 svefnherbergi, stofu og borðstofu, eldhús og 
bað.Suðursvalir eru á íbúðinni.
Góð eign á frábærum stað. 
Verð 17,9 millj. 

Einbýli - Stigahlíð
Ca. 355 fm einbýli sem þarfnast endurbóta. Húsið 
þarfnast standsetningar að innan. Eign sem býður 
upp á mikla möguleika í hönnun og nýtingu. 
Ca. 48 milljóna lán með 4,15% vöxtum getur fylgt. 
Skipti möguleg á eign í Borgarfirði eða Borgarnes. 
Verð 59,9 millj  7282 

Hlíðarhjalli 69-Kópavogi, 
Opið hús í dag frá kl 17-18:
Ca. 83. fm.björt og  falleg íbúð á góðum 
útsýnisstað við Hlíðarhjalla. Skiptist í stofu, 2 
svefnherbergi, eldhús og bað  Falleg eign á góðum 
stað.  Hús og þak nýlega viðgert. Verð 18,8 millj. 
9104 

Ca. 252 fm. gott einbýlishús á 2 hæðum á frábærum útsýnisstað í Kópavogi. Innbyggður bílskúr, 
4 rúmgóð svefnherbergi, parket á gólfum, rúmgott og vandað baðherbergi
Skipti á minni eign möguleg,   
Verð 55,9 millj. Verið velkomin i opið hús í dag frá kl 17:30-18:30. 

3ja herb.

Langamýri 28-Garðabæ m. bílskúr. 
Opið hús í dag frá kl 17:30-18: 
 Björt og falleg íbúð á annari hæð við Löngumýri í 
Garðabæ. Þvottaherb. innan íbúðar og  risloft yfir 
hluta íbúðar.
Bein sala eða skipti á 2ja herb íbúð. 
Sigríður sýnir s. 896-8409. 
Verð 25,9 millj.

Flétturimi 12 m. bílgeymslu. 
Björt og hlýleg rúmgóð 3ja herb. íbúð á jarð-
hæðýli. Merbau-parket á allri íb. Nýlegar innrétt. 
Sérgarður og verönd. Skipti möguleg á íbúð í 101. 
Íbúð og bílgeymsla eru samtals um 133 fm. 
Verð 21,9m.illj. 
Opið hús í dag frá kl 17-18. 
Jóhanna sýnir s. 865-3115. 

Einbýli

OPIÐ HÚS

Hæðir
OPIÐ HÚS

VANTAR VANTAR:

Höfum kaupendur að 2ja og 3ja herbergja íbúðum 
í 101-107 og 170. Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign!

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS mánud. 11.okt kl 17.30-18.00
Mjög falleg og mikið endurnýjuð íbúð á jarðhæð í góðu 
húsi í Þingholtunum. Innfelld halogenlýsing, eikarpar-
ket er á gólfum og fallegar innréttingar. Baðherbergi 
flísalagt í hólf og gólf og Þvottahús er innan íbúðar. 
Nánari uppl. Hafdís gsm: 895-6107

Herbergi: 2 – Stærð: 66fm

Verð: 16,9m

OPIÐ HÚS mánud. 11.okt kl. 18:30-19:00
SKOÐAR SKIPTI Á MINNI EIGN: Rúmgóð 4ra herb. íbúð 
á 2.hæð. Snyrtileg sameign og aðeins 2 íbúðir á hæð 
í 7 íbúða stigagangi. Búið að taka baðherbergi í gegn 
og skipta um allt gólfefni.  Ný tæki í eldhúsi. Húsið var 
tekið í gegn fyrir 7 árum að utan og þá var skipt um alla 
glugga á einni hlið hússins. 
Nánari uppl. Dórothea gsm: 898-3326

OPIÐ HÚS mánud 11.okt kl. 17:30-18:00
Fjögurra herb. íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi með yfirbygðum 
svölum og einstöku útsýni yfir borgina. Gengið er inn á rúm-
gott hol, eldhús upprunalegt með fallegu útsýni til Bláfjalla. 
Hjónah. með góðum skápum, tvö barnah. og bað flísalagt 
í hólf og gólf. Stofa mjög rúmgóð með útgengi út á svalir í 
vestur, óhindrað útsýni. Snyrtileg og vel umgengin sameign. 
Nánari uppl. Dórothea gsm: 898-3326

OPIÐ HÚS mánud. 11. okt kl.18:30-19:00
Algjörlega endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í 
gömlu húsi í miðbænum þar sem gamli sjarminn fær 
að njóta sín innan um nýtískulega hönnun 21. aldarinnar.  
Nánari uppl. Jóhanna gsm:698-7695

Unufell 21 – 111 Rvk Arahólar 4 – 111 Rvk. Tjarnargata 10c – 101 Rvk

Verð: 16,9m  

Herbergi: 4 – Stærð: 98,8fm

Verð: 19,9m  

Herbergi: 4 – Stærð: 103,3fm

Verð: 33,9m

Herbergi: 4 – Stærð: 99,7fm

Baldursgata 7a – 101 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 11.okt kl.17:30-18:00
Gott 5 herb. einbýlishús í Kópavogi með auka 2ja herb 
íbúð á jarðhæð í útleigu og góðum garði og suður-
timburverönd. Efri hæðin er 113,6 fm og neðri hæðin 
skiptist í bílskúr 28,8 fm og íbúð. Seljandi skoðar skipti 
á minni íbúð. Nánari uppl. Sigurður gsm: 898-6106 

Herbergi: 7 – Stærð: 199,1 fm
Verð: 44.9m 

OPIÐ HÚS þriðjud. 12.okt kl.18:00-18:30
4ra – 5 herbergja íbúð á 2.hæð, í lyftublokk, + stæði 
í bílageymslu. 3 Svefnherb, 2 aðskildar stofur. Stórar 
14,6fm suður svalir, fallegur sameiginlegur garður.  
Nánari uppl. Sigurbjörn gsm: 8-67-37-07

OPIÐ HÚS mánud. 11.okt kl.18:00-18:30
Sérhæð & ris, 6 herbergja; 3 aðskildar stofur, 3 svefher-
bergi, opið eldhús, 2 baðherbergi, arinn, suðursvalir með 
útsýni yfir Fossvogsdalinn, allt nýlega uppgert. Trjágarður 
með sólpalli og heitum potti sem er séreign hæðarinnar. 
Nánari uppl. Sigurbjörn gsm: 8-67-37-07

OPIÐ HÚS mánud. 11.okt kl. 17:30-18:00
Flott 3ja herb. íbúð á 4. hæð. Alveg þess virði!!!
Nánari uppl. Jóhanna gsm: 698-7695

Strandvegur 26 – 210 Gbæ Bústaðavegur 71 – 108 Rvk Teigasel 7 – 109 Rvk

Verð: 29,9m  

Herbergi: 5 – Stærð: 120,7fm

Verð: 34,5m  

Herbergi: 6 – Stærð: 122fm

Verð: 19,9m

Herbergi: 3 – Stærð: 88,4fm

Hvannhólmi 4  – 200  Kóp

Fasteignasalan TORG styrkir Bleiku slaufuna. Settu fasteign þína í sölu hjá okkur og fyrir hverja nýja 
eign setta í sölu í október styrkjum við Bleiku slaufu árverknisátakið. Hringdu í okkur!
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 Eldri borgarar

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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 Einbýli

 Ránargata 22 - efri hæð

Dverghamrar - á einni hæð
Gott 171 fm einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr á rólegum og skjólsöm-
um stað. Hellulagt plan er við bílskúr. 
Garðurinn er mjög gróinn. V. 39,5 m. 5834

 Raðhús

Fróðaþing - nýtt hús - til afhendingar strax.
Nýtt tvílyft 393  fm einbýli á 2. hæðum.  
Glæsilegt útsýni yfir Elliðavatnið og til 
Bláfjalla. Á neðri hæðinni er tvöfaldur bílskúr, 
forstofa,  innra hol, 4 herbergi, baðherbergi og 
bakforstofa skv. teikningu. Á efri hæðinni eru 
stórar stofur, 4 svefnherb., eldhús, þvottahús 
og tvö baðherb. skv. teikningu. Tilboð 6066

Grundargerði 7 - parhús með möguleikum.
Gott parhús á þremur hæðum ca 169 
fm með aukaíbúð í kjallara ásamt 40 fm 
sérstæðum bílskúr og 40 fm geymslu með 
gluggum og sér inngang undir bílskúrnum 
Lóðin er einstaklega gróðursæl. Hiti er 
stéttum. Auðvelt væri að útbúa íbúð í 
geymslu undir bílskúr. V. 42,0 m. 6004

 Þrastarlundur 7 - einbýli á einni hæð

Glæsilegt og vel skipulagt einlyft 143,6 fm einbýlishús ásamt 59,9 fm bílskúr. samtals 203,5 fm.  
Húsið hefur nær allt verið nýlega standsett að innan á hinn myndarlegasta hátt. Húsið stendur 
á 887 fm lóð með nýjum timburveröndum og er lóðin er vel hirt, gróin og mjög skjólsæl. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00  V. 59,9 m. 6094

Falleg 131,6 fm efri hæð í virðulegu og reisulegu steinhúsi á góðum stað í vesturborginni. 
Fallegur garður er við húsið með hellulagðri verönd og sér bílastæði á lóð. Íbúðin hefur verið 
mikið endurnýjuð á síðustu árum. Húsið er fallegt að sjá að utan, hvítmálað og virðulegt. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 39,5 m. 6086

Gott enda raðhús á þremur hæðum með rúmgóðum bílskúr. Stór steypt verönd með heitum 
potti og útsýni út frá annarri hæð. Þriðja hæðin er óskráð hjá fasteignaskrá. Svefnherbergin eru 
fjögur. Gott plan fyrir framan húsið. Húsið er laust strax.  
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 44,9 m. 6080

 Fagrihjalli 66 - Endaraðhús

  Ljósaland 4 - glæsilegt einnar hæðar hús 

Stórglæsilegt og nýuppgert 168,3 fm raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr neðst í 
Fossvogsdalnum. Allar innréttingar eru sérhannaðar og einstaklega glæsilegar. Stór harðviðar 
timburverönd og garður í suður. Sér bílastæði á lóð að norðan verðu. Einstök eign.  
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 57,9 m. 6073

 Ljósheimar 18  - glæsilegt útsýni

Falleg og rúmgóð 88 fm íbúð á 7.hæð í góðu lyftuhúsi. Útsýni og sérinngangur af svölum. 
Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, borðstofu og dagstofu, tvö herbergi (voru þrjú), baðherbergi 
og geymslu í kjallara. Vel staðsett íbúð sem er opin og björt.  
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 21,5 m. 6050

Hvassaleiti - VR húsið - laus strax.
falleg 2ja herbergja 77,6 fm  íbúð á 6.hæð 
í góðu lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri í VR 
blokkinni.  Parket. Gott herbergi. Flísalagðar 
suðursvalir. Gott útsýni. Sam. þvottahús og 
sérgeymsla á hæðinni. Húsvörður er í húsinu.
Mikil og góð sameign í húsinu m.a. föndur, 
matsalur og margt fl. Laus lyklar á skrifstofu.  
V. 21,9 m. 6044

Árskógar - 7. hæð
Mjög góð 95,5 fm 3ja herbergja íbúð á 7. 
hæð fyrir eldri borgara með fallegu útsýni 
yfir borgina.  Á jarðhæð er innangengt 
í þjónustumiðstöð þar sem er matur, 
tómstundir og heilsugæsla. Tvær lyftur eru í 
húsinu. V. 29,5 m 6079

Vesturberg 11 - endaraðhús - laust strax
Fallegt endaraðhús á 2.hæðum samt. 213,7 
fm. Bílskúr 30,9 fm. Húsið hefur verið talsv. 
endurn. m.a. endursteinað að utan. Nýl. 
eldhús, baðherbergi, innihurðir og fleira. 
Laust strax. V. 36,9 m. 6026

Hjallaland 13 - rúmgott raðhús
194,5 fm raðhús á fjórum pöllum ásamt 
19,5 fm bílskúr á eftirsóttum stað í Fossvogi. 
Útbúin hefur verið sér íbúð á neðsta pallinum 
og er lokað á milli íbúða. Víða er komið að 
viðhaldi. Húsið er laust strax. V. 42,9 m. 6032

Logaland 3 - fallegt raðhús
Fallegt 198 fm endaraðhús á fjórum pöllum 
ásamt 24 fm bílskúr. Gott aðgengi er að 
húsinu og hægt er að leggja við enda hússins 
ofan á bílskúrunum. Húsið er þó nokkuð 
endurnýjað m.a. eldhús, þak og fl. Útsýni er 
úr stofu og skjólgóður suðurgarður. 
V. 51,9 m. 6000

 Lyngháls - góð staðsetning

Um er að ræða þrjá eignarhluta sem eru samtals 1072 fm að stærð. Húsið er þrjár hæðir, 
tvær að sunnanverðu en þrjár að norðanverðu.  Miðhæðin er því jarðhæð að sunnanverðu. 
Eignarhlutarnir seljast í einu lagi. V. 110,0 m. 6098

 Sjafnargata - virðuleg efri sérhæð

 Hávallagata - glæsileg sérhæð

Stórglæsileg sérhæð í fallegu húsi ásamt bílskúr við Hávallagötu í Reykjavík. Samtals er eignin 
skráð 281 fm og skiptist í sérhæð, kjallara með sérinngang með útleiguherbergjum og bílskúr 
sem hefur verið innréttaður sem íbúð. V. 69,0 m. 6099

Falleg og virðuleg 210,3 fm efri sérhæð og ris í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í 
Þingholtunum. Mjög stór lóð er til suðurs og glæsilegt útsýni er úr íbúðinni. Hér er um að ræða 
virðulega eign á einum besta stað í Þingholtunum.  V. 63,0 m. 6081

276,1 fm raðhús á tveimur heilum hæðum ásamt 25,6 fm bílskúr samtals 301,7 fm. Húsið er 
mjög vel staðsett í hverfinu, fyrir neðan götu og örstutt í skóla, leikskóla og víkina. Hægt er að 
leggja beint fyrir framan húsið. Húsið er teiknað af Hrjóbjarti Hrjóbjartssyni arkitekt. 
V. 53,0 m. 6096

 Kúrland - 302 fm hús á tveimur hæðum

 Bauganes 27 - funkis hús  

Virðulegt og vel byggt 206,7 fm einbýli á baklóð í Skerjafirði. Húsið er tvær hæðir ásamt kjallara 
og auk þess fylgir húsinu bílskúr. Húsið er eitt fyrsta funkis hús sem byggt var í borginni.
V. 56,9 m. 6087

 Merkjateigur - fjögur svefnherb.- bílskúr

Falleg efri sérhæð í tvíbýlishúsi (inngangshæð) 181,3 fm m. innb.41,4 fm bílskúr. Parket , flísar, 
fjögur svefnherbergi. Fallegur garður. Gott útsýni. V. 29,5 m. 6072

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Kleppsvegur - glæsilega endurnýjuð
Einstaklega falleg og mikið endurnýjuð 3ja 
herbergja íbúð á 3. hæð sem er samtals 
90,6 fm að stærð. Íbúðin er í mikið viðgerðu 
lyftuhúsi á fínum útsýnisstað neðst við 
Kleppsveg. Nýlegir gluggar, gler, svalahurð, 
gólfefni, hurðar, rafmagnslagnir, slökkvarar, 
baðherbergi og fl. V. 19,2 m. 6071

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

 Hæðir

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

Krummahólar - penthouse
154,1 fm 7 herbergja þakíbúð á tveimur 
efstu hæðum í góðu lyftuhúsi ásamt 25,6 fm 
bílskúr, samtals 179,7 fm. Nýlega er búið að 
klæða austurgafl og skipta um glugga og gler 
á austur, suður og vesturhlið. V. 29,8 m. 5844

Fossvogur - möguleiki á 95 % láni
Góð 48,5 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í 
góðu vel staðsettu húsi í Fossvogi.  Mjög góð 
sameign. Flísar á gólfum. Fallegar innréttingar. 
Sérverönd í suður úr stofu.   V. 14,9 m. 5825

Hvaleyrarbraut - gott verð
2.007 fm húsnæði sem stendur á ca. 4.000 
fm lóð. Húsnæðið er tvískipt og aftari hlutinn, 
sem er ca. 800 fm, er í slæmu ástandi, m.a. 
vantar þak á húsið. Fremri hlutinn skiptist í 
tvo eignarhluta; 450 fm og 750 fm, sem eru í 
leigu - annarsvegar til fiskvinnslu og hinsvegar 
til vélsmiðju. V. 55,0 m. 6001

 2ja herbergja

 Atvinnuhúsnæði

Sólvallagata - vönduð sérhæð á fráb. stað.
Vönduð mjög vel skipulögð neðri sérhæð 
í vönduðu þríbýli á frábærum stað við 
ofanverða Sólvallagötu. 2-3 stofur 2-3 
svefnherb. tvö baðherbergi. Hátt til lofts og 
vítt til veggja. Mjög góð aðkoma.  
V. 44,9 m. 5506

Rauðamýri 3 - mikil lofthæð
Mjög flott 3ja herbergja 107,4 m2 endaíbúð 
á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli við Rauðamýri 
3 í Mosfellsbæ. Tvennar svalir. Hátt til lofts. 
Mikið útsýni. Björt íbúð. Þetta er glæsileg og 
björt íbúð með útsýni til fjalla og út á sjó.
Íbúðin er laus strax. V. 22,5 m. 6028Rauðhamrar - sérinngangur

Falleg fjögurra herbergja 110,1 fm endaíbúð 
á jarðhæð með sérinngangi og stórri 
timburverönd í góðu vel staðsettu fjölbýli. 
V. 24,5 m. 6097

Hörðaland - falleg
3ja-4ra herbergja 96,3 fm íbúð í Fossvogi 
með fallegu útsýni. Eignin skiptist í hol, stofu,
 borðstofu, eldhús, tvö herbergi og baðh.  
Stórar suðursvalir.  V. 23,9 m. 5770

Andrésbrunnur 15 - laus strax
Nýleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 
góðu lyftuhúsi ásamt stæði í þriggja bíla 
bílageymslu. Húsið er fallegt og stendur 
á góðum stað. Um er að ræða góða og 
vel skipulagða íbúð í nýlegu þriggja hæða 
lyftuhúsi. V. 21,9 m. 6003

Frostafold 25 - laus strax
Rúmgóð 6 herbergja 141,2 m2 íbúð á efstu 
hæð auk 24,5 m2 bílskúrs, samtals 165,7 fm. 
Fjögur svefnherbergi. Íbúðin er á 3. og 4. hæð 
með frábæru útsýni og stórum suðursvölum. 
V. 27,9 m. 6027

Álfheimar- Góð yfirtakanleg lán.
Góð ca 60 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með mikilli lofthæð og útgengi út í afgirtan 
stóran garð með leiktækjum. Um er að ræða 
mjög skemmtilega íbúð sem er útbúin seinna 
en aðrar hæðir í húsinu. Stutt er í alla helstu 
þjónustu en húsið stendur við Glæsibæ.  
V. 14,3 m. 5305

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

Álfhólsvegur - gott útsýni 
Falleg 3ja herbergja íbúð á annarri hæð 
með stórum svölum og glæsilegu útsýni í 
sexbýlishúsi. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, 
búr/þvottahús, baðherbergi, stofu og tvö 
svefnherbergi.  V. 15,9 m. 6082

 4ra-6 herbergja

Haustakur - skipti á stærri í Garðabæ
Skoðar skipti á 5 herbergja í hverfinu. 
Glæsileg 116 fm 3ja herbergja íbúð á nýju 
Arnarneshæðinni í Garðabæ. Íbúðin er á 
annarri hæð með sérinngang af svölum.  
Þvottaherbergi er innan íbúðar. 
V. 31,5 m 5790

Fiskislóð - Laust strax.
Velstaðsett 263,9 fm atvinnu og 
skrifstofuhúsnæði við Fiskislóð í Reykjavík. 
Eignin skiptist í 135,2 fm grunnflöt og 128,7 
fm á annarri hæð með skrifstofum og 
starfsmanna aðstöðu. Góðar innkeyrsludyr 
eru á rýminu og gæti húsnæðið hentað undir 
ýmiskonar starfsemi. V. 36,9 m. 7384

Arnarborg - sumarhús
Glæsilegur sumarbústaður í Stykkishólmi. 
Bústaðurinn er 101,1 fm að stærð með 
svefnlofti. Lóðin er leigulóð 3.577 fm. að 
stærð. Stutt í útivistarsvæði Skógræktar 
Stykkishólms, 9 holu golfvöll, sundlaug og 
íþróttaaðstöðu.Tilboð 6078

Reynimelur - með bílskúr
Glæsileg neðri sérhæð í fjórbýlishúsi 
ásamt bílskúr.  Hæðin er skráð 146,7 fm og 
bílskúrinn 28,0 fm. Samtals 174,7 fm.   Húsið 
lítur vel út.  Tvennar svalir eru á íbúðinni. 
Fallegur og snyrtilegur garður í suður.  Húsið 
er staðsett innarlega í botnlangagötu og er 
lítil umferð í götunni. V. 49,0 m. 3927

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

Háaleitisbraut 58- 60 - til leigu.
Mjög góð og mikið uppgerð 172, 6 fm 
skrifstofuhæð. Um 184 fm með hlutdeild í 
sameign. Innréttingar fylgja. Leiguverð er kr. 
1500 á fm. Næg bílastæði. 6068

Kaldárselsvegur - hesthús
Um er að ræða 6 hesta hesthús nr. 201. 
Þessi eining er endaeining og er fyrsta 
húsið til hægri þegar komið er inn á svæðið.  
Kaffistofa, salerni og hlaða. Sameiginlegt 
gerði. Hitaveita á svæðinu. Húsið er laust til 
afhendingar strax. V. 5,5 m. 6091

Veghús m. bílskúr og stórri verönd.
Falleg velskipulögð 3ja herbergja íbúð á 
1. hæð í mjög góðu fjölbýli ásamt bílskúr. 
Stór timburverönd í suður fylgir eigninni. 2 
góð svefnherbergi, endurnýjað eldhús. Góð 
staðsetning. V. 22,9 m. 5333

Grundarstígur - jarðhæð - laus.
Falleg óvenjulega skipulögð ca 58 fm 2ja 
herbergja íbúð á jarðhæð í mjög vel staðsettu 
fjölbýli í miðbænum. Nýl. innréttingar, parket 
og fl. Laus strax. Áhvílandi hagstæð lán 11,9 
millj. V. 15,4 m. 6088

 Sumarhús

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

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

  Eignir óskast

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

Hraunbær - laus strax. 
Falleg 2ja herbergja 56,8 fm íbúð á 1.hæð 
í góðu vel staðsettu fjölbýli við Hraunbæ . 
Húsið er klætt að utan. Góðar innréttingar. 
Laus strax. V. 13,4 m. 6049

 Arnarás - vel skipulögð með útsýni
Mjög glæsileg 4ra herbergja íbúð með 
sérinngang á útsýnisstað í Garðabæ. 
Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, þrjú 
svefnherbergi, eldhús, stofu, þvottaherbergi 
og geymslu. V. 32,5 m. 6022

  Til leigu

 Tröllakór - bílskýli - laus strax

 Helluvað - vönduð íbúð

Mjög falleg 4ra herbergja 119,0 fm íbúð á 2. hæð í nýlegu lyftuhúsi. Parket á gólfum. Eikar 
innréttingar. Stæði í bílageymslu. Fallegt hús og góð bílastæði. Mjög gott útsýni og fjallasýn.  
Íbúðin er laus strax. V. 24,9 m. 6062

Glæsileg vel skipulögð nýleg 3ja herbergja 102 fm íbúð á 3.hæð í nýlega álklæddu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Flísar á gólfum. Vandaðar innréttingar. Fallegt útsýni. Laus strax, 
lyklar á skrifstofu.  V. 22,9 m. 6025

Glæsileg 142,9 fm íbúð á jarðhæð í nýlegu vönduðu álklæddu lyftuhúsi ásamt stæði í 
bílageymslu og sérgeymslu. Íbúðin er fullbúin með eikarinnréttingum, eikarparket og flísar á 
gólfum. Fataherbergi innaf hjónaherbergi. Laus strax.  V. 34,9 m. 8125

 Rúgakur 3 - glæsileg íbúð – laus strax

Glæsileg fullbúin 3ja herberja 117 fm íbúð á 2. hæð í nýlegu álklæddu húsi á mjög góðum stað 
á Arnarneshæðinni. Rúmgóð herbergi með parketi. Góðar innréttingar. Fallegt útsýni, laus strax, 
lyklar á skrifstofu.  V. 27,9 m. 6105

 Hraðastaðavegur - lóð til sölu.

Lóð við Hraðastaðaveg í Mosfellsdal er til sölu. Lóðin er skráðir 29,5 hektarar og er staðsett 
ofan götu, ekki langt frá Gljúfrasteini.  V. 15,5 m. 6085

 3ja herbergja

 Hesthús

Óskast til leigu í Garðabæ
4ra til 5 herbergja íbúð eða raðhús í 
Garðabæ óskast til leigu. Traustur greiðandi. 
Upplýsingar gefur Hilmar Þór Hafsteinsson 
löggiltur leigumiðlari hjá 
Eignamiðlun s: 824-9098

  Óskast til leigu

 Hallakur 2a- fallegt útsýni – laus strax

LAUS STARX

LAUS STARX

LAUS STARX

LAUS STARX
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Líkamsræktarstöðin Crossfit Reykjavík er í húsnæði frá Eik sem sérhæfir sig í rekstrarleigu atvinnuhúsnæðis. Við bjóðum m.a. 
rými fyrir snerpu, þrek og þol. Einnig er í boði húsnæði fyrir verslanir, lagerhald, skrifstofur, veitinga-  og skemmtistaði og margt 
fleira. Ef þú ert að efla starfsemina, flytja, stækka, endurskipuleggja eða hefja rekstur er Eik með rétta kostinn fyrir þig.
 
Hafðu samband við sérfræðinga okkar í síma 590 2200.

Endalaust olnbogarými 
Hjá Eik finnur þú hentugt húsnæði
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Kvisthagi – 107 
Reykjavík.
Mjög glæsileg 182,6fm 
efri sérhæð og ris á einum 
vinsælasta stað í vestur-
bænum. 3 stórar stofur 
með arin. 3 svalir. Endur-
nýjað eldhús, bað og gólf-
efni. 2 baðherb. 
5 svefnherbergi. Húsið er í 
góðu ástandi.
 V-52millj.

Vesturberg – 111 
Reykjavík
Stórglæsilegt 244fm 
raðhús á 2 hæðum með 
innbyggðum bílskúr . Húsið 
er algjörlega tekið í gegn 
að innan og var ekkert til 
sparað.  3 svefnherbergi. 
3-4 stofur. Heitur pottur. 
Sjón er sögu ríkari. 
V-54,9millj.

Funafold  - 112 
Reykjavík.
Einstakt mjög fallegt 
191,5fm einbýlishús með 
bílskúr. Frábær stað-
setning. Húsið hefur verið 
breytt mikið að innan og 
eru öll rými í húsinu stór 
og rúmgóð. Arinn. Stór 
verönd. Mjög fallegar 
innréttinar og gólfefni. 
V-65millj.

Fjallalind – 201 
Kópavogur.
Vel staðsett 199,7fm 
einbýlishús með 2 
leiguíbúðum á jarðhæð. 
Óskráð er ca : 40fm rými 
á jarðhæð.  Efri hæð er 
4-5 herbergja en tvær 
2 herbergja rúmgóðar 
íbúðir á neðri hæð. Góðar 
leigutekjur. Óskað er eftir 
tilboðum í húsið.

Klapparstígur – 101 
Reykjavík.
Mjög falleg 84,2fm 3 herb. 
íbúð á tveimur hæðum. 
Endurnýjað baðherb. og 
risloft allt tekið í gegn. 
Fallegt eldhús og rúmgóð 
stofa. Vel staðsett eign á 
rólegum stað í mið-
borginni. 
V-25,9millj. 

Boðagrandi – 107 
Reykjavík.
Mjög snyrtileg 127,7fm 
4 herb.íbúð á 4 hæð í 
fallegu lyftuhúsi ásamt 
stæði í bílageymslu. Mjög 
fallegt útsýni. Mjög fallegar 
innréttingar og gólfefni. 
Tvennar svalir. Snyrtileg 
sameign. 
V- 38millj.

Nýbýlavegur – 200 
Kópavogi.
Ný mjög falleg 125,7fm 
íbúð á 3 hæð (efstu) í nýju 
lyftuhúsi ásamt 34fm 
innbyggðum bílskúr. 
Tvennar svalir. Gólfhiti. 
Öll rými mjög rúmgóð.
V-39,9millj. 

Efstasund  - 104
Reykjavík.
Mikið endurnýjað 242fm 
einbýlishús á 2 hæðum 
ásamt bílskúr. Auka íbúð 
í kj. Íbúð á efri hæð er 
6 herb. og íbúð í kj. er 
2 herb. Eignin er mikið 
endurnýjuð og er laus til 
afhendingar mjög fljótlega.
V-42millj.

Birtingakvísl – 110 
Reykjavík.
Gullfallegt 218,4fm 
parhús ásamt bílskúr. 4 
svefnherbergi. 2 baðherb. 
Stórar stofur.  Mjög góð 
staðsetning. Falleg verönd 
með skjólveggjum. Hús og 
íbúð til fyrirmyndar.
V-49,9millj.

Hátún – 105 Reykjavík.
Mjög góð 53,2fm 2 herb.
íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi í góðu húsi á 
þessum vinsæla stað. Fæst 
fyrir yfirtöku láns + 500 
þúsund. 
Áhvíl. lán frá Íls að 
upphæð : 13,7millj. af-
borgun : 64þús. pr.mán.

Laugavegur – 105 
Reykjavík.
Um er að ræða 4 íbúðir 
sem breytt hefur verið 
í herbergjaleigu, alls 18 
herbergi. Heildarstærð 
húsnæðis er 350,8fm. 
Húsnæðið er vel staðsett 
rétt við miðbæinn. Mjög 
góðir tekjumöguleikar. 
Óskað er eftir tilboðum í 
húsnæðið.

Sólheimar – 104 
Reykjavík.
Mikið endurnýjuð 89fm 3 
herb.íbúð á 7 hæð í þessu 
vinsæla húsi. Endurnýjað 
eldhús, baðherbergi og 
gólfefni. Frábært útsýni. 
Tvær lyftur. Húsvörður. 
V-24,9millj.
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Grensásvegi 13
Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

FASTEIGNASALAN

RAUÐAVAÐ MEÐ BÍLSKÝLI 
Falleg og björt 119 fm endaíbúð á 2. hæð í fallegu 
fjölbýli með sérinngangi og stæði í bílageymslu. 
Þrjú stór herbergi og stór og björt stofa með rsuður 
svölum. Fallegar innréttingar. Parket og flísar á 
gólfum. Sameign er fullbúin. Eignin getur losnað 
fljótlega. Verð 25,8 millj.

FITJASMÁRI - PARHÚS,
SKIPTI MÖGULEG Á 4RA HERBERGJA. 
 Glæsilegt 194 fm parhús á fallegum útsýnisstað 
í Smáranum í Kópavogi. Á neðri hæðinni eru: 
Stofur, eldhús og gesta wc. Á efri hæðinni eru: 
þrjú stór svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, 
baðherbergi og þvottahús. Stórar suðursvalir. 
Bílskúr er innb. 26 fm. Falleg lóð og stór verönd. 
Skipti  á 4ra herb. íbúð staðsetning ekki atriði. 

ÁLFATÚN - FALLEG
Falleg 103 fm 4ra herb. íbúð á þessum eftirsótta 
stað í Fossvogsdalnum (Kópavogi). Björt og 
rúmgóð stofa/borðstofa. Suður- og norðursvalir. 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Þvottahús innan 
íbúðar. Parket og flísar á gólf.  Verð 24,9 millj.

 Vorum að fá í einkasölu 
glæsilegt 255 fm parhús, 
sem er tvær hæðir og ris 
með innbyggðum bílskúr 
á þessum eftirsótta stað í 
vesturbæ Reykjavíkur. Fimm 
svefnherbergi og þrjár stórar 
og bjartar stofur. Arinn í stofu. 
Góðar innréttingar. Tvennar 
svalir (suður og austur).

 Allar nánari uppl. gefur Sveinbjörn á skrifstofu Gimli eða í síma 892-2916. Verð 68 millj.

ÁLFASKEIÐ - HAFNARFIRÐI 
3ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi. 
2 góð svefnherbergi. Stór og björt stofa. Eldhús 
með ágætri innréttingu. Flísalagt baðherbergi með 
baðkari. Góð staðsetning. Áhv. 14,6 milljónir. 
Verð 15,6 millj. 

BURKNAVELLIR - SÉR INNGANGUR 
 Falleg 87 fm 3ja herb. íbúð á 3. (efstu) hæð í 
fallegu fjölbýli. Tvö rúmgóð herbergi og stór og 
björt stofa með suðursvölum. Þvottahús innan 
íbúðar. Fallegar innréttingar. Parket og flísar á 
gólfum. Glæsilegt útsýni. Falleg sameign. 
Áhv. 17,5 millj. Íbúðarlánasj. 4,15 % 
Verð 19,5 millj.  

ÁLFASKEIÐ - HAFNARFIRÐI 
Vorum að fá í sölu 4ra herbergja íbúð ásamt 
stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðinni fylgir 
um 30 fm herbergi (studioíbúð) sem er 
tilbúið til innréttinga. Innan íbúðar eru 3 góð 
svefnherbergi. Glæsilegt baðherbergi og eldhús 
með fallegri innréttingu.  Verð 33 millj.

LANGAGERÐI 
 Mjög fallegt einbýlishús sem er hæð og ris auk 
bílskúrs. 5 svefnherbergi. Rúmgóð stofa þaðan 
sem útgengt er á afgirta timburverönd til suðurs 
með heitum potti. Góð innrétting í eldhúsi.
EIGNIN ER LAUS NÚ ÞEGAR. Verð 51,9 millj. 

570 4800

FLÉTTURIMI 2. HÆÐ -  FALLEG EIGN 
Falleg 3ja herb. 96 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli auk 
stæðis í lokaðri bílageymslu. Fallegar innréttingar. 
Parket og flísar á gólfum. 
Íbúðin verður laus fljótlega.
Verð 19,8 millj. Skipti möguleg á minni eign 

NAUSTABRYGGJA - SÉR VERÖND 
 Falleg 2ja herb. (er teiknuð 3ja) 87 fm íbúð á 
jarðhæð í fallegu fjölbýli. Íbúðin er björt, rúmgóð 
og fallega innréttuð. Glæsilegt baðherbergi. Parket 
og flísar á gólfum. Húsið er við bryggjukantinn og 
er fallegt sjávarútsýni frá íbúðinni. Bílastæði við 
innganginn.
Áhv. 13 millj. Íslandsb. 4,35%  Verð 18,8 millj. 

FYRIR ELDRI BORGARA - ÁRSKÓGAR 
 Falleg 94 fm 3ja herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. 
Tvö rúmgóð herbergi. Stór og björt stofa/ borðstofa.
Flísalagt baðherbergi. Þvottahús innan íbúðar. 
Parket og dúkur á gólfum. Vestursvalir. Fallegt 
útsýni. Góð sameign. Þjónusta frá Félagsþjónustu 
Reykjavíkurborgar. Verð 26,8 millj. 

GRANDATRÖÐ - HAFNARFIRÐI
191,2 fm nýlegt atvinnuhúsnæði með góðri 
innkeyrsluhurð og tveimur gönguhurðum. Við 
innkeyrsluhurðina er vinnusalur með góðri 
lofthæð. Starfsmannaaðstaða og kaffistofa 
með innréttingu eru með sérinngangi en yfir 
þeim rýmum er milliloft. EIGNIN ER LAUS NÚ 
ÞEGAR, SÖLUMENN SÝNA. Verð 21,5 millj.

GRÍMSHAGI - PARHÚS
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Vorum að fá í sölu fallega 3ja herbergja 84 fm 
íbúð á jarðhæð með sér inngangi í litlu 2ja 
hæða fjölbýli. Fallegar innréttingar. Parket. Gott 
aðgengi er að íbúðinni. Stutt í alla þjónustu. 
Heimilt að hafa hund. Laus strax. Verð 21 millj.

STARENGI 3ja -  LAUS

S. 562 1200   862 3311

Til sölu Flugaldan ST-54 (2754) með 
krókaaflahlutdeild.

Um er að ræða Kleópötru 38 smíðuð 2007.
Báturinn er útbúin til línu- og netaveiða.
Þorskur 0,0248982% = 30.786 kg.
Ýsa 0,0161643% = 6.313 kg.
Ufsi 0,0025730% =  1.024 kg.
Karfi 0,0005253% =      158 kg.
Langa   0,0081996% =      492 kg.
Keila       0,0094752% =      512 kg.
Steinbítur   0,0305011% =  2.955 kg.

Báturinn er seldur í því ástandi sem hann er nú en hann er til sýnis eftir nánara 
samkomulagi.

Tilboðum í skipið skal skila inn til Viðskiptahússins eigi síðar en fimmtudaginn 
14. október. 2010 og er áskilin réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna 
öllum.

Upplýsingar gefur Jóhann Ólafsson löggiltur FFS í síma 566-8800 og 863-6323 
eða johann@vidskiptahusid.is

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 Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn
bíður þín

Auglýsingasími

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

Nýtt teppi á stigaganginn – 
nú er tækifærið !!!!

Eitt verð - niðurkomið kr. 6.130 m2

Verðdæmi:
70 fermetra stigahús með 8 íbúðum
 Heildarverð kr. 429.100
Endurgr. VSK og meðal skattaafsl (68.460)       

Raunverð kr. 360.640
                              pr. íbúð aðeins 45.080

Komum á staðinn með prufur og mælum,
 ykkur að kostnaðar lausu

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



FASTEIGNIR.IS11. OKTÓBER 2010 3

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

HAUST-TILBOÐ - GESTAHÚS 25 m²

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

Vel valið fyrir húsið þitt

www.volundarhus.is

BARNAHÚS 2,1m²

HAUST-TILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

Verðhrun á pallaefni, girðingaefni og undirstöðum. 
Allt á að seljast, fyrstur kemur fyrstur fær.

VH
/

1
0

-1
5

kr. 139.900,- m/fylgihlutum
verð áður kr. 159.900,- m/fylgihlutum

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

Frí heimsending á 
GARÐHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

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

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 7,2m²
kr. 339.000,- án/fylgihluta
kr. 359.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki

Verðhrun

Sértilboð
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BÍLAR &
FARATÆKI

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX. Árgerð 
2007, ekinn 88 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. 
Listaverð 5.690þ Rnr.152289

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

BMW 750
Árg.‘91 ekinn 186.000 km. 1200.000þ 
uppls.772-0600.

Vespa 125cc
Árg‘09 ekinn 900km. 250.000kr. 
uppls:772-0600

Til sölu Subaru Legacy árg. 2003 ek. 
132þ. Sjálfsk. m./dráttarb. Nýskoðaður. 
Í sérflokki innan sem utan. Verð 1090 
þ. Uppl. í s. 664 8363.

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterk duftlökkun. Héðinsgata 2 105 
Reykjavík. WWW.duft.is Sími 512 4460.

 0-250 þús.

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

Til sölu Hyundai Coupe árg. ‚97 ek. 120 
þús. Sk. ‚11. Ný tímareim, yfirfarinn og í 
góðu lagi. V. 240 þús. S. 697 4000.

 250-499 þús.

Golf 98/99 ekinn 169þ. 1,6 vél 5gíra 
beinsk. nýskoðaður mjög vel útlítandi 
bíll sem hefur fengið gott viðhald 
16“sumard/álf. 15“vetrd/stálf. Engin 
skipti. uppl 8589519

 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

!!! Vantar bíl !!!
Á allt að 200þ stgr. Má þurfa að laga. 
Skoða allt uppl. í s. 777 3077.

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.

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

 Vespur

Eigum til 80cc kitt í fjórgengis skelli-
nöðrur. Einig eigum við til Racing CDI 
box í fjorgengis 50cc og 80 cc vespur.

Eigum aðeins 2 eftir af svörtu.

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

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum

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

Kínversk vespa Jonway City Runner 
árg.‘09 125cc til sölu. Ek. 2.200 km. 
Á 16“ dekkjum. Verð. 150þús. Fyrstur 
kemur fyrstur fær. S. 898 2820.

 Kerrur

Haustútsala.
20% afsláttur af eins öxla kerrum. 
Verð m.afsl. kr.156.000 Lengd 2,06mtr., 
breidd 1,11. 13“ dekk. H.b.geta 
750kg. Takmarkað magn. Brimco ehf. 
Flugumýri 8, Mos. Opið 13-16.30 s. 
894 5111.

 Varahlutir

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

VW, Skoda, Audi, vara-
hlutir og viðgerðir 

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

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

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.

 Vinnuvélar

BRAVISOL INNILYFTURNAR - PASSA 
INN UM 90CM HURÐARGÖT OG FARA 
Í 4,9m VINNUHÆÐ. DAGLEIGA AÐEINS 
KR. 4900.+vsk DS-LAUSNIR EHF 561-
8373 www.dslausnir.is

 Bátar

Allt að 70% afsláttur. Seljum einnig 
alla björgunarbáta á lager með afslætti. 
Gildir aðeins út vikuna 11-16 október, 
ATH opið frá 17:30-20:00 eftirmiðdag, 
10-14 laugardag. Gúmmíbátar & Gallar 
S:5711020 ,Askalind 7, 201 Kópavogur. 
Gúmmíbátar & Gallar, www.gummi-
batar.is

Trilla og hús til sölu á austurlandi upp-
lýsingar í síma 8683871.

ÞJÓNUSTA

Internetþjónusta

ATH. ERUM FLUTT AÐ SKÚLAGÖTU 19

Hringiðan Internetþjónusta
Skúlagata 19, 101 Reykjavík

Sími: 525 2400
WWW.HRINGIDAN.IS

 Sendibílaþjónusta

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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

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

 Bókhald

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

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

 Málarar

Málun 
 20% afsláttur af inni-

verkefnum, getum einnig 
bætt við okkur útiverk-

efnum.
Málun, flísar, múr og parket. 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

Umboðsaðili á Íslandi

Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3500 / www.kraftvelar.is

Gerðu verðsamanburð

Varahlutir frá framleiðanda

Til sölu
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 Húsaviðhald

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

SG Steingæði slf Alhliða 
húsaviðgerðir

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

múrverk.
Uppl. í síma 899 2924 & 899 

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.

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.

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

Smiðir Vanir smiðir geta bætt við sig 
verkefnum úti sem inni S:892 2588.

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

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

 Nudd

LUXURY,TANTRIC ,WHOLE BODY 
MASSAGE IN TOWN TOWN ANY 
TIME!!8698602

Ertu aum/aumur í baki , hálsi eða 
höfði, áttu erfitt með að komast fram úr 
á morgana, þá er þetta rétta stofan fyrir 
þig. Nudd fyrir heilsuna. S. 588 2260 
& 863 2261.

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

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

Líkamsnudd !
Frábær þjónusta. Tilboð S. 693 0348 
eða 661 8272

Whole body massage. S. 849 5247

 Spádómar

908 1888
Spásími Daddýar alla daga 

næstu viku.
250 kr. mínótan.

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Öryggis- og peningaskápar.

KÆLI OG FRYSTIKLEFAR TIL SÖLU. 
Stærðir: frá 2 til 12 m2. Klefinn afhentur 
fullbúin og tilbúin til notkunar. SENSON 
sími 511 1616.

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

 Gefins

Sófasett+Stóll í stíl í ágætu ásikomu-
lagi fást gefins gegn því að vera sótt. 
Guðjón 6637178

 Sjónvarp

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

 Óskast keypt

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

peninga og gull skartgripi. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. Leitið til fagmanns og fáið 
góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

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

Óska eftir að kaupa DVD diska, PS2 
leiki og vínyl hljómplötur. Uppl. í s. 
698 8629.

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.

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar HYTSU 2500kg m/
hraðlyftu Verð:49.900 kr með VSK 
Sími: 5520110 www.pon.is

Þjónusta

Tilkynning

Atvinna
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 Til bygginga

Harðviður til húsabygginga. 
 Sjá nánar á www.vidur.is

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

Tailenskt heilsunudd. Joom nuddari, 
Bolholti 4. S. 892 3899.

NUDD - Tilboð - NUDD
 Nudd kr. 3500,-

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

 Snyrting

 Þjónusta

Frelsi frá streitu og kvíða 
s:694 5494

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Szkola angielskiego English4Polish ul. 
Hátún 19 kolo Hlemmuru zaprasza na 
wieczorne kursy, tel. 893 3089.

 Kennsla

Einkakennsla í stærðfræði, íslensku og 
dönsku, s: 8619290 WWW.TUTOR.IS 
- Góð kennsla!

NÁMSAÐSTOÐ við grunn-, framhalds- 
og háskólanema. S. 557 9233. WWW.
NAMSADSTOD.IS

Kenni stæ. bókf.eðl og ísl ofl. 30.ára 
reynsla. Uppl í s.587 5619 & 899 9365.

 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

 Antík

Antikklukkur og viðgerðir sérhæf viðgerð-
arþjónusta á gömlum klukkum og úrum 
Guðmundur Hermannsson úrsmíða-
meistari ur@ur.is S. 5547770 - 6918327

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna okkar: 

www.dalsmynni.is Hundaræktun 
með starfsleyfi.

S. 566 8417 Tökum visa/euro

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

Hestamenn
Haustbeit, vetrarbeit, sumarbeit. 
Hrossahagi í Reykjavík til leigu. 
Langtímaleiga. S. 868 4245.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

STAY APARTMENTS - 
VIKULEIGA

Vikuleiga á vönduðum stúdíó íbúðum 
og stærri íbúðum í 105 Rvk. Studio 
íbúðir frá 30.000 kr. 2ja-3ja. herb. frá 
35.000 kr. www.stay.is s: 517 4050.

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

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

Nýleg 26m2 studióíbúð miðsvæð-
is í Hafnarfirði „Flatarhrauni“ við 
Iðnskólann. Eldhúskrókur og baðher-
bergi í íbúð, húsaleigubætur fást á 
þessa íbúð. Sameiginlegt þvottahús 
á hæðinni m. þvottavél og þurrkara!! 
Upplýsingar í s:699 5595 milli 16:00 
og 18:00

SKAMMTÍMALEIGU
SKAMMTÍMALEIGU-ÍBÚÐIR-RVÍK Í mið-
bænum DRA.is/fyrirspurn á info@dra.is 
næg bílast 2-10 manna íbúðir

100 fm íbúð til leigu á Kjalarnesi getur 
verið laus 1.nóv. 120 þús á mán. Uppl. 
í s. 698 7864.

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

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

Til leigu bílskúr í miðbæ Kóp. Bílskúrinn 
er laus til afhendingar nú þegar. Uppl. í 
s. 894 3540.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu.
Tunguháls 327 fm iðnaðar, 2 inn-
keyrsluhurðir, lofthæð 4,70 . Við sund. 
ca 85 fm. lager-iðnaðar á jarðhæð 95 
fm verslunar / þjónustu á jarðhæð og 
40 fm skrifstofa á 2. hæð leiguval.is 
simi 553 9820 og 894 102

 Geymsluhúsnæði

Geymi tjaldvagna, felli-
hýsi ofl.

 Ímynd gæða. Fjögurra stjörnu. 
13 ára reynsla. 

Í símaskrá ja.is undir; 
geymsla asgeirs eirikssonar ehf.
Upplýsingar 897 1731 klettar@

heimsnet.is

SÉRTILBOÐ
Örfá stæði: Tjaldvagnar - 19 þ. Lítil 
fellihýsi - 29 þ. Upphitað og vaktað á 
Eyrarbakka. S: 564-6501.

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

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Rizzo Pizzeria 
Grensásvegi

Skólafólk ! Vantar þig ekki vinnu 
með skóla 18+, stelpur sérstak-

lega velkomnar.
Ef svo er hringdu í s. 898 9979 
eða komdu á Grensásveg og 

fylltu út umsókn.

Skalli Vesturlandsvegi
Starfsfólk óskast í fullt starf.

Upplýsingar á staðnum.

Nú geta konur sem vilja afla sér auka-
tekna, t.d. sem símadömur eða fyrir-
sætur, notað djarfa samskiptavefinn 
PurpleRabbit.eu til að kynnast nýju 
fólki og koma sér á framfæri.“

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

Hárskeri/Hársnyrtir. Hárskeri óskast til 
starfa. Upplýsingar í síma 690-9680 
eftir kl. 18:00.

HEIMAKYNNINGAR
Vantar gott fólk til að starfa við hei-
makynningar. Um er að ræða frábæra 
gólfhreinsilínu. Góðir tekjumöguleikar, 
frjáls vinnutími. Upplýsingar í síma 517-
8000 eða á golfefnaval@golfefnaval.is

Skemmtileg kvöldvinna
Óskum eftir skemmtilegu fólki í síma-
sölu frá kl. 17:30-21:30 virka daga. Uppl. 
e. kl 17.30 í s. 568 3632.

Traustan norskan adila vantar rekstrar-
adila fyrir søluskála. Gòdir tekjumøgu-
leikir fyrir rettan adili t.d par. upplys-
ingar i sima 0047 97612713 begin_of_
the_skype_highlighting 0047 97612713 
end_of_ the_skype_high l ight ing 
begin_of_the_skype_highlighting 0047 
97612713 end_of_the_skype_hig-
hlighting begin_of_the_skype_hig-
hlighting 0047 97612713 end_of_
the_skype_highlighting begin_of_the_
skype_highlighting 0047 97612713 
end_of_ the_skype_high l ight ing 
begin_of_the_skype_highlighting 0047 
97612713 end_of_the_skype_hig-
hlighting begin_of_the_skype_hig-
hlighting 0047 97612713 end_of_the_
skype_highlighting netfang bvvigbjo@
gmail.com

Veitingahúsið Saffran óskar eftir vönum 
pizzabakara í aukavinnu um kvöld og 
helgar. Umsóknir sendist á oddur@
saffran.is

 Atvinna óskast

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

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið þegar þér hentar.

Til sölu
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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

kynnir: 
Skemmtilegar 
grínaktugar 
staðreyndir 
um fótbolta 

- sannar!

George McFilthy 
spilaði 312 deildar-
leiki fyrir Stoke City

Peningana sem hann vann sér 
inn notaði hann í poppkorn og 

andlitslyftingar

En slæm hnémeiðsli og lélegar 
tryggingar gerðu það að verkum að 

hann gat aldrei lyft eyrunum. Í dag er 
hann því fráskilinn, bitur og sorglegur 

maður í stúdíóíbúð án hita. Í Hull!
Fookin 
shait!

Fyrir Eftir

Hvað þýðir það 
eiginlega? „Pimp-
aðu nestið mitt“?

Þú veist... laga það til! 
Gera það aðeins meira 
sexý! Smá meiri kraft í 

þetta!

Jæja, 
telst eitt 
salatblað 
„sexý“?

Vá, kaldur!

SMACK!

Hvað ertu að 
horfa á?

Algjöran Sveppi, Hrútinn 
Hrein og Að duga eða 

drepast.

Horfirðu á þrjá 
þætti í einu?

Bara ef ég er að 
lesa líka, annars 

fjóra.

Hann er búinn 
að vera edrú í 

heilt ár... 
hann hefur gert 
upp skuldir sínar 

við bindindið.

BAR

LÁRÉTT
2. hvetja, 6. í röð, 8. bók, 9. suss, 11. 
tveir eins, 12. súla, 14. afdrep, 16. 
kveðja, 17. runa, 18. veitt eftirför, 20. 
fyrir hönd, 21. hlýja.

LÓÐRÉTT
1. höfuð, 3. tveir eins, 4. vitsmuna-
missir, 5. sigað, 7. vinsæll, 10. ákæra, 
13. ferskur, 15. sjá eftir, 16. slegið 
gras, 19. í röð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. örva, 6. aá, 8. rit, 9. uss, 
11. tt, 12. stöng, 14. skýli, 16. hæ, 17. 
röð, 18. elt, 20. pr, 21. ylur. 

LÓÐRÉTT: 1. haus, 3. rr, 4. vitglöp, 
5. att, 7. ástsæll, 10. sök, 13. nýr, 15. 
iðra, 16. hey, 19. tu. 

Mánudaginn 25. október, eftir aðeins 
tvær vikur, halda íslenskar konur 

kvennafrídag og minnast um leið kvenna-
frísins mikla fyrir 35 árum. Klukkan 14.25 
þennan dag leggja því vonandi sem flestar 
okkar niður vinnu og sýna þar með hvað 
vinnuframlag okkar er samfélaginu mikil-
vægt. Tímasetningin er engin tilviljun því 
samkvæmt fróðum freyjum hafa íslenskar 
konur þegar unnið fyrir laununum sínum 
kl. 14.25 og ættu því í raun alltaf að geta 
stimplað sig út á þessum tíma. Konur eiga 
nefnilega enn langt í land með að ná sömu 
launum og karlar.

EIN AF leiðunum til að ná launajafn-
rétti kynjanna var sú að karlar tækju 
líka fæðingarorlof og var það eitt 
af baráttumálum Kvennalistans hér 
á árum áður. Þegar aðeins konum 
bauðst fæðingarorlof varð það nefni-
lega iðulega til þess að þær þóttu 

ótryggari starfskraftur en karlar og 
skipti þá engu hvaða menntun og 

reynslu þær bjuggu yfir. Voru þær 
síður ráðnar, auk þess sem ekki þótti 
taka því að bjóða þeim kvensæm-
andi laun. Rétt eins og konur þurfa 
feður jú tíma og næði til að tengj-
ast börnunum sínum og þau þeim 
og því var fæðingarorlof þeim til 
handa mikilvægt fyrir samfélagið 
allt. Braust því út mikil gleði þegar 
Alþingi loks samþykkti það.

EN Í KREPPU höfum við ekki lengur efni 
á þeim munaði að feður tengist börnum 
sínum eða því að konur þyki jafnálitlegur 
vinnukraftur og karlar. Nú stendur nefni-
lega til að skera Fæðingarorlofssjóð niður 
um heilar 932 milljónir. Í lok ársins 2008 
voru hámarksgreiðslur úr sjóðnum 535.700 
kr. en í upphafi þess árs voru þær komnar 
niður í 300.000 kr. Ekki er nóg með að nú 
ríki atvinnuleysi hér á landi, heldur hafa lán 
hækkað upp úr öllu valdi. Því má efast um 
að margir karlmenn geti leyft sér að taka 
feðraorlof. Og það er miður. Síðan má ekki 
heldur gleyma því að vissulega skerðast nú 
líka greiðslur til kvenna í fæðingarorlofi og 
mega fæstar þeirra heldur við því.

Á TÍMUM sem þessum hefur jafnréttis-
barátta kynjanna aldrei verið jafnmikilvæg 
og því er dýrmætt að kvennafrídagurinn 
skuli vera á næsta leiti. Þegar litið er yfir 
söguna er morgunljóst að réttindi kvenna 
hafa aldrei komið upp í hendurnar á þeim. 
Konur hafa sjálfar þurft að hafa fyrir því 
að öðlast það sem þeim ber. Þetta þarf að 
brýna fyrir ungum konum svo þær átti sig 
á alvöru málsins. Barátta sem virðist unnin 
getur líka skyndilega tapast eins og dæmin 
sýna. Því meiri ástæða er til að fylkja liði 
mánudaginn 25. október og finna hvað sam-
stöðumáttur kvenna er magnaður. Það á 
margt eftir að spretta úr þeirri stemmningu 
sem myndast þennan dag. Þótt konur fari í 
frí fer kvennabaráttan nefnilega aldrei í frí.

Kreppa er jafnréttisteppa
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Gildir út október 2010

Gildir út október 2010

ZOVIR í túpu.

Á meðan birgðir endast

SÓTTHREINSIGEL Á HENDUR.

Gildir út október 2010

STREPSILS 
COOL/HONNING OG CITRON.

OTRI-BABY saltvatnsupplausn
og fylgihlutir fyrir börn til 2ja ára

Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Setbergi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík

1.567 kr. 
1.332 kr.

605 kr.

20%
afsláttur

36 stk. 
1.579 kr. 
1.263 kr.

Dagana 12.-23. október bólusetjum við gegn 
inflúensunni í eftirtöldum verslunum Lyfju:

Lágmúla virka daga kl. 17–19, laugardaga  kl. 13–15.

Smáralind virka daga kl. 13–15, laugardaga kl. 13–15.

Laugavegi föstudaga kl. 16–18, laugardaga kl. 13–15.

Keflavík föstudaginn 15. okt kl. 16–18.

Selfossi föstudaginn 15. okt kl. 16–18.

Komdu í Lyfju og kynntu þér þau fjölmörgu ráð sem 

við höfum gegn kvefpestum og öðrum kvillum.  
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BRIM kl.  5.30
THE AMERICAN kl.  8 - 10
EAT PRAY LOVE kl. 5.30 - 8 
PIRANHA 3D kl.  10.25

SÍMI 530 1919

12
12
16
L
L

GREENBERG kl. 8 - 10.20
BRIM   kl. 6 - 8  - 10
R   kl. 6 - 10
EAT PRAY LOVE kl. 6 - 9
SUMARLANDIÐ kl.  6 - 8 

THE AMERICAN kl. 5.40 - 8 - 10.20
THE AMERCAN LÚXUS kl. 5.40 - 8 - 10.20
BRIM kl. 6 - 8 
EAT PRAY LOVE kl. 5 - 8 - 10.45
PIRANHA 3D kl.  10
WALL STREET 2 kl.  8 - 10.45 
AULINN ÉG  3D kl.  3.40 
AULINN ÉG  2D kl.  3.40

.com/smarabio

-J.V.J., DV-H.G., MBL

Ben Stiller 
fer á kostum 
í kolsvartri 
kómedíu
eftir Noa 

Baumbach

"Einstaklega
skemmtileg!"

- Joe Morgenstern, 
The Wall Street Journal

"Ég elska 
þessa mynd!"

- A.O. Scott, 
At The Movies

NÝTT Í BÍÓ

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE AMERICAN 5.45, 8 og 10.20 14
DINNER FOR SCHMUCKS 5.45, 8 og 10.20 7
WALL STREET 10 L
AULINN ÉG 3D 6  L
THE EXPENDABLES 8 16

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

SELFOSSI

7

7

16 16

16

16

12

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

12

AKUREYRI

16

L

L

LFURRY VENGEANCE kl. 6 
THE TOWN kl.  8 - 10:30
ALGJÖR SVEPPI kl. 6 
DINNER FOR SCHMUCKS kl.  8 - 10:10WALL STREET 2 kl. 8 - 10:30

EAT PRAY LOVE kl. 8
SOLOMON KANE kl. 10:30

THE TOWN                  kl. 8 - 10:10 - 10:40
FURRY VENGEANCE kl. 6
GOING THE DISTANCE kl. 8
ALGJÖR SVEPPI-3D kl. 6
STEP UP 3-3D kl. 8
INCEPTION kl. 10:10
HUNDAR OG KETTIR M/ ísl. Tali kl. 6

�����
“This is, quite simply, the best 
movie I’ve seen all year.”
LEONDARD MALTIN

����
“the town is that rare beast.”
EMPIRE

����
“ÞESSI LÆTUR KLÁRLEGA SJÁ 
SIG Á ÓSKARNUM Á NÆSTA ÁRI”
T.V. KVIKMYNDIR.IS

DÝRIN ERU MÆTT....OG ÞAU ERU EKKI ÁNÆGÐ!
BRÁÐSKEMMTILEG GRINMYND 
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

BEN AFFLECK LEIKUR 
BANKARÆNINGJA Í SINNI 
BESTU MYND TIL ÞESSA

THE TOWN kl. 6 - 8 - 10 - 10:40
THE TOWN kl. 8 - 10:40
FURRY VENGEANCE kl. 6 - 8
DINNER FOR SCHMUCKS kl. 6 - 8:15 - 10:30
SOLOMON KANE  kl. 8:15 - 10:40
SOLOMON KANE  kl. 5:50
GOING THE DISTANCE kl. 8:30
ALGJÖR SVEPPI-3D kl. 6
AULINN ÉG M/ ísl. Tali kl. 6
THE GHOST WRITER kl. 10:40

Steve Carell og Paul Rudd

BESTA SKEMMTUNIN

Bill Clinton, fyrrverandi Banda-
ríkjaforseti, og stofnun hans hafa 
ákveðið að styrkja góðgerðarsamtök 
bandaríska leikarans Sean Penn um 
500 þúsund dala, sem samsvarar 
55 milljónum íslenskra króna. 
Penn hefur verið ötull tals-
maður mannúðarmála en það 
er Haítí sem á hug hans allan. 
Íbúar eyjarinnar í Karíbahaf-
inu glíma við mikla erfið-
leika eftir jarðskjálfta 
sem reið yfir í janúar 
á þessu ári. Stórstjörn-
ur hafa reynt að leggja 
sitt af mörkum til að 
koma þeim til hjálpar 
en Sean Penn hefur 
staðið þar í fremstu 
víglínu. 

Penn hefur sjálfur dvalist lang-
dvölum á eyjunni og aðstoðað við 
hjálparstarfið sjálfur. Það vakti 
hins vegar mestu athyglina þegar 

hann gagnrýndi forsetaframboð 
rapparans Wyclef Jean harð-
lega og sagði hann hafa látið sig 
hverfa þegar ástandið var sem 
verst. Jean svaraði fyrir sig á 

tónleikum í New York og sagði 
að það væri ekkert skrýt-
ið að Penn hefði ekki orðið 
var við sig á Haítí, hann 
hefði verið of upptekinn 
við kókaínneyslu. 

Í yfirlýsingu frá 
hjálpar stofnun Penns 
kemu r  fra m að 
umræddur styrkur sé 
ómetan legur og hann 
hjálpi starfsmönn-

unum að halda áfram 
uppbyggingar starfinu. 
Clinton hefur þegar 

styrkt starf Penns með ráð-
gjafarþjónustu. 

Sean Penn fær styrk 
frá Bill Clinton

HJÁLPAR HAÍTÍ Sean 
Penn er ein þeirra 

stórstjarna sem 
hefur lagt sitt á 

vogarskálarnar við að 
koma Haítí til hjálpar. 

Rapparinn 
Jay-Z hélt 
veglegt partí 
fyrir ömmu 
sína þegar hún 
varð 85 ára 
á dögunum. 
Jay-Z og unn-
usta hans Bey-
oncé Knowles 
sóttu ömmuna 
á glæsibifreið 
og fóru með 
hana í sal með 
útsýni yfir 
New York 

borg. Þar beið fjöldinn allur af 
gestum og skemmti amman sér 
hið besta. 

Þetta er ekki í fyrsta sinn 
sem Jay-Z kemur ömmu sinni á 
óvart því fyrr á árinu tók hann 
hana með sér á hafnaboltaleik. 
Fjölmiðlar vestanhafs velta því 
fyrir sér hvort þessi fjölskyldu-
rækni hjá kappanum sé vísir á 
að hann vilji stofna fjölskyldu 
með Beyoncé. 

Hélt partí 
fyrir ömmu

JAY-Z Hefur eytt 
miklum tíma 
með ömmu sinni 
á árinu og kom 
henni á óvart á 85 
ára afmælisdaginn. 



HOLLT OG ÓDÝRT

Ódýrt!

Fiskibollur og fiskborgarar,
forsteikt

kr.
kg789

Frosin rauðsprettuflök

kr.
kg798

fyrir fjölskylduna
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34%
afsláttur

kr.
pk.198

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

kr.
kg698

Verð áður 898 kr.
Núðlur m/kjúklingi og 
chinese wok með grísakjöti

kr.
stk.499

Sóma pizza, pepperoni og
margarita

Myllu rúgbrauð, 500 g

259kr.
pk.

Skyr, 500 g

143kr.
stk.

Heimilis grjónagrautur

226kr.
stk.

kr.
pk.398

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

32%
afsláttur

Ferskt

     pasta

Verð áður 350 kr.
Búrfell, brauðskinka

279kr.
pk.

20%
afsláttur
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RÚRIK GÍSLASON  er klár í slaginn og getur spilað með íslenska U-21 liðinu á móti Skotum í kvöld. Rúrik missti 
af fyrri leiknum vegna meiðsla sem hann varð fyrir í síðasta leiknum með OB. Eyjólfur Sverrisson landsliðsþjálfari 
hefur því úr öllum sínum mönnum að velja fyrir leikinn í kvöld.

Iceland Express karla
Stjarnan-Fjölnir  86-69 (46-41)
Jovan Zdravevski 19 (11 frák.), Justin Shouse 16, 
Fannar Freyr Helgason 13, Kjartan Atli Kjartans
son 12 - Ben Stywall 18 (11 frák.), Tómas Heiðar 
Tómasson 17, Ægir Þór Steinarsson 15.
Hamar-KR  87-82 (46-41)
Andre Dabney 22,  Svavar Páll Pálsson 17 (14 
frák.), Ellert Arnarson 16, Darri Hilmarsson 15 
- Brynjar Þór Björnsson 24, Marcus  Walker 18, 
Hreggviður Magnússon 11.
Grindavík-KFÍ  96-87 (54-55)
Andre Smith 28,Ryan Pettinella 17 (21 frák.), 
Guðlaugur Eyjólfsson 12, Ármann  Vilbergs
son 11, Ómar Örn Sævarsson 10 - Craig Schoen 
25 (9 stoðs.), Edin Suljic 21, Carl  Josey 13.

Iceland Express kvenna
Haukar-Grindavík  60-36 (33-21)
Íris Sverrisd. 10, Ragna Margrét Brynjarsd. 10, 
Gunnhildur Gunnarsd. 9 - Charmaine Clark 16.
Fjölnir-Hamar  73-81 (36-43)
Margareth McCloskey 30, Bergþóra Tómasd. 17, 
Erla Sif Kristinsd. 12 - Jaleesa Butler 34 (17 frák.), 
Kristrún Sigurjónsd. 16, Slavica Dimovska 12.
Snæfell -Njarðvík  68-77 (37-30)
Jamie Braun 25, Inga Muciniece 16 (17 frák.), 
Björg Guðrún Einarsd. 14 - Dita Liepkalne 26 (15 
frák.) , Shayla Fields 16, , Ólöf Helga Pálsd. 12.
KR-Keflavík  74-87 (38-47)
Hildur Sigurðard.27 (12 frák./7 stoðs.), Margrét 
Kara Sturlud. 16, Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 10 
- Jacquline Adamshick 28( 22 frák./6 stoðs.), 
Birna Valgarðsdóttir 26, Pálína Gunnlaugsd.15.

N1-deild karla
Haukar - FH  19-28 (12-13)
Mörk Hauka (Skot): Guðmundur Árni Ólafsson 
7/5 (8/5), Björgvin Þór Hólmgeirsson 4 (14), 
Freyr Brynjarsson 2 (4), Stefán Rafn Sigurmanns
son  2 (7), Þórður Rafn Guðmundsson 2 (4), 
Tjörvi Þorgeirsson 1 (2), Heimir Óli Heimis. 1 (3).
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 17 (36/1, 
47%), Aron Rafn Eðvarðsson 1 (10/2, 10%).
Mörk FH (Skot): Ólafur Guðmundsson 9 (16), 
Ásbjörn Friðriksson  6 /2  (10/2), Benedikt 
Kristinsson 4 (6), Þorkell Magnússon 2 
(2), Ari Magnús Þorgeirss. 2 (4), Atli Rúnar 
Steinþórss. 2(3), Logi Geirss. 2/1 (5/1), Sigurgeir 
Árni Ægisson 1 (1), Hermann Björnsson (1).
Varin skot: Pálmar Pétursson 17 (36/5, 47%)

N1-deild kvenna
HK-Fram  14-41 (4-17)
Brynja Magnúsdóttir 5 - Stella Sigurðardóttir 12, 
Karen Knútsdóttir 9.
Stjarnan-FH  31-30 (20-11)
Esther Viktoría Ragnarsd. 6, Elísabet Gunnarsd. 5,
Jóna Sigríður Halldórsd.5, Jóna Margrét Ragnarsd.
5 - Ragnhildur Rósa Guðmundsdóttir 12, Berglind 
Ósk Björgvinsdóttir 5, Ingibjörg Pálmadóttir 5.
Haukar-Valur  16-32 (6-14)
Þórunn Friðriksdóttir 6 -  Anna Úrsúla Guð
mundsdóttir 12, Ágústa Edda Björnsdóttir 6.
Fylkir-ÍR  40-14
ÍBV-Grótta  33-25

ÚRSLIT LEIKJA

HANDBOLTI „Ég veit ekki hvort 
þeir hafi einhvern tímann tapað 
svona stórt hérna,“ var það fyrsta 
sem Logi Geirsson sagði eftir 28-
19 sigur FH á Íslands- og bikar-
meisturum Hauka á þeirra eigin 
heimavelli á laugardaginn. FH-
ingar fóru illa með erkifjendur 
sína í þessum fyrsta Hafnarfjarðar-
slag tímabilsins, tóku frumkvæðið 
í upphafi leiks og gerðu síðan út 
um leikinn með því að skora sjö 
fyrstu mörk seinni hálfleiks og 
komast í 20-12. Eftir það var leik-
urinn svo gott sem búinn.

„Þetta var góð vörn, góð sókn, 
góð markvarsla og vel stýrt. Var 
þetta ekki bara frábær handbolta-
leikur? Haukar eru búnir að ein-
oka þessa öld og hver veit nema 
við séum næstir,“ sagði Logi 
kátur. Hann tók sjálfur aðeins 
fjögur skot utan af velli í leikn-
um og einbeitti sér að því að spila 
félagana uppi. Ólafur Guðmunds-
son blómstraði við hlið hans og 

var besti maður liðsins í leikn-
um.

„Ég er með nóg af skyttum í 
kringum mig og er bara að stýra 
leiknum. Þetta er liðsíþrótt og ég 
ákvað það fyrir tímabilið að ég 

myndi fórna mér á miðjuna í vetur 
þar sem ég er ekki kominn í lands-
liðsform í öxlinni. Ég er óðum að 
bæta mig og ég ætla að vera kominn 
í landsliðið í janúar,“ sagði Logi.

FH-ingarnir fögnuðu sigrinum 

vel og félagar Loga tolleruðu hann 
meðal annars beran að ofan. „Við 
vitum alveg hvað við getum en við 
vitum líka alveg að Haukarnir eru 
ekki hættir. Þetta er langhlaup og 
það má ekki gleyma því. Þetta er 
bara annar leikurinn í deildinni og 
við verðum að halda einbeitingu. 
Þó að við höfum fagnað þessum 
sigri eins og við værum heims-
meistarar í dag þá áttum við það 
bara skilið. Við spiluðum frábær-
an leik með helling af FH-ingum í 
stúkunni,“ sagði Logi.

„Það er alltaf sárt að tapa fyrir 
FH og sérstaklega þegar við girð-
um niður um okkur sjálfir,“ sagði 
Haukamaðurinn Einar Örn Jóns-
son. „Ég tek það ekki af FH-ingum 
að þeir eru með mjög gott lið og 
það þarf að nýta sér mistök and-
stæðinganna. Við gerðum aragrúa 
af mistökum og þeir voru nógu 
góðir til að notfæra sér það að við 
vorum ekki nálægt okkar besta 
leik,“ sagði Einar. - óój

Logi Geirsson og félagar í FH unnu níu marka sigur á Íslandsmeisturum Hauka á Ásvöllum á laugardaginn:

Áttum skilið að fagna eins og heimsmeistarar

LOGI TOLLERAÐUR Logi Geirsson fór á kostum í fagnaðarlátum FH.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HANDBOLTI Guðmundur Guðmunds-
son, þjálfari Rhein-Neckar 
Löwen, og Dagur Sigurðsson, 
þjálfari Füchse Berlin, eru áfram 
ósigraðir á tímabilinu.

Füchse Berlin vann 27-24 
sigur á Grosswallstadt í gær og 
hefur unnið alla sjö leiki tíma-
bilsins. Dagur Sigurðsson sýndi 
snilld sína þegar hann tók leik-
hlé rúmum átta mínútum fyrir 
leikslok. Grosswallstadt var þá 
komið yfir í fyrsta sinn í leiknum. 
Dagur öskraði sína menn í gang 
í leikhléinu og þeir svöruðu með 
því að skora næstu þrjú mörk og 
fögnuðu síðan sigri.

Rhein-Neckar Löwen vann 
15 marka stórsigur á franska 
liðinu Chambery Savoie, 37-22, í 
Meistaradeildinni. Guðmundur 
Guðmundsson tók við liðinu 23. 
september og síðan þá hefur það 
unnið alla fimm leiki sína. - óój

Guðmundur og Dagur:

Áfram ósigraðir

Á TOPPNUM Dagur Sigurðsson fagnar 
sigri í gær. MYND/NORDIC PHOTOS/BONGARTS

KÖRFUBOLTI „Við reynum að 
byggja á þessum sigri,“ sagði 
Teitur Örlygsson, þjálfari Stjörn-
unnar, eftir að liðið vann öruggan 
sigur á Fjölni í gær. Bæði lið 
höfðu tapað leikjum sínum í 
fyrstu umferð.

„Við stigum upp í varnar-
leiknum í seinni hálfleik og það 
gaf okkur ódýr stig úr hraða-
upphlaupum. Það vantaði meiri 
grimmd í liðið í fyrri hálfleik en 
þegar hún kom í seinni skildi á 
milli,“ sagði Teitur.

„Það var hundfúlt að tapa gegn 
KR um daginn. Þó að við höfum 
alls ekki átt skilið að vinna þann 
leik hefðum við getað stolið 
honum. Það er góðs viti að menn 
eru bullandi brjálaðir að koma 
út úr DHL-höllinni með ósigur 
á bakinu gegn liðinu sem spáð 
er titlinum. Við eigum rosalega 
erfið an leik næst í Keflavík þar 
sem Stjarnan tapar venjulega 
mjög illa. Nú er bara að gera 
okkur klára í þann leik.“  - egm

Teitur Örlygsson:

Stigum upp í 
varnarleiknum

TEITUR ÖRLYGSSON Talar sína menn til í 
leiknum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KÖRFUBOLTI Hamarsmenn áttu 
ótrúlegan endasprett í 87-82 sigri 
á meistaraefnunum í KR í Hvera-
gerði í gær. Þegar fimm mínútur 
voru eftir var staðan 76-82 fyrir 
KR en Hamar skoraði ellefu síð-
ustu stigin í leiknum og tryggði 
sér sinn fyrsta sigur í Iceland 
Express deildinni í vetur.

Ellert Arnarson og Darri Hilm-
arsson voru í aðalhlutverkum í 
hjá Hamri en þeir komu báðir frá 
KR fyrir tímabilið. Þeir skoruðu 
31 stig saman og þá kom Ellert 
Hamri í 85-82 með einni mikil-
vægustu körfu leiksins.  - óój

Hamar vann KR í gær:

Skoraði ellefu 
síðustu stigin

FÓTBOLTI Í dag fer fram síðari 
leikurinn í rimmu U-21 landsliða 
Íslands og Skotlands um hvort liðið 
komist í úrslitakeppni EM sem fer 
fram í Danmörku næsta sumar. 
Ísland vann fyrri leikinn heima, 
2-1, en mætir Skotum á erfiðum 
útivelli í dag.

Eyjólfur Sverrisson landsliðs-
þjálfari var í gærkvöldi að leggja 
lokahönd á undirbúning liðsins 
fyrir leikinn mikilvæga í dag. 
Liðið æfði á Easter Road í Edin-
borg, heimavelli skoska úrvals-
deildarliðsins Hibernian, þar 
sem leikurinn fer fram í dag.

„Það er allt eins og það á 
að vera,“ sagði hann spurð-
ur um undirbúninginn. 
„Það eru allir klárir og 
það ríkir mikil til-
hlökkun í hópnum.“ 
Það á einnig við 
um Rúrik Gísla-
son, sem missti 
af fyrri leiknum 
vegna meiðsla.

Í s l a n d  v a r 
langtum sterkari 
aðilinn í leiknum á 
fimmtudaginn og 
segir Eyjólfur að 
engar stórar áherslu-
breytingar verði í leik 
liðsins í kvöld.

„Við munum spila 
sama kerfi en vera 
aðeins yfirvegaðri í 
okkar leik. Við vorum 

svolítið grimmir fram á við síðast 
og það skildi eftir opin svæði sem 
þeir höfðu tækifæri til að nýta sér 
og sækja hratt á okkur. Við þurfum 
að passa betur upp á að það gerist 
ekki,“ sagði hann. „En við ætlum 
að sjálfsögðu að sækja af krafti. 
Við verðum fljótir að finna væng-
mennina og koma okkur þannig 
upp kantana eins og við höfum 
verið að gera.“

En leikurinn í dag snýst ekki 
aðeins um knattspyrnulega getu 
heldur andlegan styrk. Enda er 

mikið undir í leiknum – sæti 
í úrslitakeppni EM í þessum 
aldursflokki.

Búist er við að fimmtán 
þúsund manns verði á Easter 
Road í kvöld. Stuðningsmenn 
Skota eru þekktir fyrir að 

láta vel í sér heyra og það 
verður sjálfsagt engin 

undantekning á því í 
kvöld.

„Sjálfum sem leik-
manni fannst manni 

ekkert skemmtilegra 
en að spila þannig 

leiki. Þannig eiga menn 
að fara inn í slík verkefni 
– með gleði og njóta þess 
að spila fyrir framan 
áhorfendur sem mikið 
heyrist í. Strákarnir 
eiga að nota það sem 
jákvæða uppbyggingu 
fyrir sjálfa sig.“

Eyjólfur er vel 

meðvitaður um mikilvægi leiks-
ins þegar talið berst að því. „Við 
getum sagt að við séum að skrifa 
nýjan kafla í sögu knattspyrnunn-
ar á Íslandi. Ég hef trú á þessu liði. 
Þetta er lið framtíðarinnar og leik-
urinn í dag er mikilvægur áfangi í 
því að strákarnir hafi trú á því að 
þeir geti orðið eitt af bestu lands-
liðum Evrópu í þessum árgangi. 
Að þeir geri sér grein fyrir því að 
við förum ekki inn í alla leiki sem 
litla liðið – heldur líka með þor og 
jákvætt hugarfar. Á þessum atrið-
um höfum við byggt okkar lið alla 
undankeppnina. Við höfum verið 
afar jákvæðir og óhræddir við að 
horfa fram á veginn,“ segir Eyj-
ólfur.

Hann segir einnig leikinn einn-
ig skipa stóran sess á sínum þjálf-
araferli. „Jú, hann er sá mikilvæg-
asti á mínum ferli enda enginn vafi 
á því að það væri afar stór stund 
fyrir Ísland að komast á loka-
keppni stórmóts. Ég er afar stoltur 
af þessum strákum. Þeir hafa inn-
byrt mikið af sjálfstrausti og ég 
hef fundið að okkar kerfi er sífellt 
að verða öflugra. Við erum alltaf 
að verða sterkari og sterkari. Þetta 
er einfaldlega farið að virka.“

Skrifa nýjan kafla í söguna
Eyjólfur Sverrisson segir leik íslenska U-21 landsliðsins gegn Skotum ytra í dag 
vera þann mikilvægasta á sínum þjálfaraferli. Sæti á EM er undir í kvöld.

UNNU FYRRI LEIKINN 2-1 Strákarnir fagna hér sigri í fyrri leiknum á Laugardalsvellinum á fimmtudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Eiríkur Stefán 
Ásgeirsson
Skrifar frá Edinborg
eirikur@frettabladid.is
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Klikkaðu á ms.is
Í nýju málræktarátaki Mjólkursamsölunnar sem nú gefur að líta 
á mjólkurfernum landsmanna er á gamansaman hátt fjallað um 
nýyrði í íslensku. Mjólkursamsalan býður landsmönnum að velja 
sitt uppáhaldsnýyrði.

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

Klikkaðu á www.ms.is og leggðu orð í belg.

Leggðu rækt við 

líkama og sál

Á nýju 

mjólkurfernunum 

finnur þú heilræði 

frá Lýðheilsustöð.
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

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

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu  Tryggvi 
Helgason barnalæknir.     

20.30 Golf fyrir alla  Svipmyndir frá hol-
unum 18 í Borgarnesi.      

21.00 Frumkvöðlar  Frumkvöðlar Íslands í 
fararbroddi hjá Elínóru.      

21.30 Eldhús meistarana  Magnús í 
keppni sjónvarpskokka í Smáralind.     

 Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.          

06.00 ESPN America

17.10 Golfing World  (e)

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

18.50 European Tour 2010  (4:4) (e)

22.00 Golfing World  (e)

22.50 Monty’s Ryder Cup Memories 
 (e)

23.40 Golfing World  (e)

00.30 ESPN America

08.00 The U.S. vs. John Lennon 

10.00 Mr. Wonderful 

12.00 The Witches 

14.00 The U.S. vs. John Lennon 

16.00 Mr. Wonderful 

18.00 The Witches

20.00 Analyze This 

22.00 The Kite Runner 

00.05 Romeo and Juliet 

02.05 Yesterday 

04.05 The Kite Runner

06.10 Man About Town 

18.55 The Doctors Sérfræðingar á fjórum 
ólíkum sviðum veita aðgengilegar og gagn-
legar upplýsingar.

19.40 ER (19:22) Sígildir þættir sem gerast 
á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago.

20.25 Little Britain 1 (2:8) Stöð 2 rifj-
ar nú upp þættina sem slógu svo rækilega í 
gegn með þeim félögunum Matt Lucas og 
David Williams og færðu þeim heimsfrægð.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Mér er gamanmál Ný íslensk 
gamanþáttaröð með Frímanni Gunnarssyni. 
Lífskúnstnerinn ástsæli ferðast um Norður-
löndin og Bretland til að hafa uppi á fremstu 
grínurum þjóðanna.

22.20 The Mentalist (1:22) Þriðja serían 
af frumlegri spennuþáttaröð um Patrick Jane, 
sjálfstætt starfandi ráðgjafa rannsóknarlög-
reglunnar í Kaliforníu. 

23.05 Monk (15:16) Fyrri hluti lokaþáttar 
um einkaspæjarann Adrian Monk. 

23.50 The Pacific (4:10) Magnaðir verð-
launaþættir frá framleiðendum Band of 
Brothers.

00.40 Spaugstofan 

01.05 ER (19:22) 

01.50 The Doctors 

02.30 Little Britain 1 (2:8)

03.00 Sjáðu 

03.30 Fréttir Stöðvar 2 

04.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

16.10 Stríðsárin á Íslandi  (1:6)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Landinn  Frétta og þjóðlífsþáttur af 
landsbyggðinni. (e)

18.00 Fréttir

18.20 Veðurfréttir

18.25 Landsleikur 
í fótbolta  (Skotland 
- Ísland U-21) Bein 
útsending frá leik 
landsliða Skota og 
Íslendinga yngri en 
21 árs.

20.55 Óvættir í 
mannslíki  (5:6) (Being 
Human) Breskur mynda-
flokkur um þrjár ákaflega 
mannlegar forynjur; varúlf, 
blóðsugu og draug sem 
búa saman í mannheim-
um. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi ungra barna.

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.20 Leitandinn  (14:22) (Legend of 
the Seeker) Bandarísk ævintýraþáttaröð. 
Dularfull kona, Kahlan Amnell, leitar hjálpar 
í skógarfylgsni kappans Richards Cyphers 
og þar með hefst æsispennandi atburðarás. 
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi ungra 
barna.

23.05 Okkar maður - Ómar Ragnars-
son  Í þættinum ræðir Sigurlaug Jónasdóttir 
við skemmtikraftinn, fréttamanninn, náttúru-
unnandann og stjórnmálamanninn Ómar 
Ragnarsson sem varð sjötugur 16. sept-
ember. (e)

00.05 Fréttir  (e)

00.15 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

18.20 Spjallið með Sölva  (3:13) (e)

19.00 Real Housewives of Orange 
County  ( 14:15)

19.45 Accidentally on Purpose  (7:18) 
(e)

20.10 Kitchen Nightmares  (11:13) Kjaft-
fori kokkurinn Gordon Ramsey heimsækir 
veitingastaði sem enginn vill borða á og 
hefur eina viku til að snúa við blaðinu. 

21.00 Friday Night Lights  (6:13) Dram-
atísk þáttaröð um ungmenni í smábæ í 
Texas þar sem lífið snýst um fótboltalið 
skólans. 

21.50 CSI: New York  (11:23) Bandarísk 
sakamálasería um Mac Taylor og félaga 
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  (4:15) (e)

00.10 United States of Tara   (1:12) (e)

00.40 CSI: New York  ( 17:25) (e)

01.25 Pepsi MAX tónlist

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 (6:10) 

10.50 Falcon Crest II (18:22) 

11.40 Cold Case (20:22)

12.35 Nágrannar 

13.00 Frasier (18:24) 

13.25 Are We Done Yet? 

15.10 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 (11:25) 

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 (23:24) 

19.45 How I Met Your Mother (21:22) 

20.10 Extreme Makeover: Home 
Edition (5:25) 

20.55 V (5:12) 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 (3:13) Hörkuspenn-
andi þættir um venjulegan ungan mann sem 
lendir í þeirri skelfilegu lífsreynslu að kærust-
unni hans er rænt og hann er grunaður um 
að hafa komið henni fyrir kattarnef. 

22.25 Dollhouse (2:13) Spennuþáttaröð 
sem gerist í náinni framtíð þar sem skotið 
hafa upp kollinum undirheimafyrirtæki sem 
gera út sérstaka málaliða, svokallaðar „brúð-
ur“.

23.15 That Mitchell and Webb Look 
(4:6) 

23.45 Cougar Town (17:24)

00.10 The Shield (5:13) 

00.55 White Collar 

01.40 Wings of Desire 

03.45 Are We Done Yet? 

05.15 The Simpsons (11:25)

05.40 Fréttir og Ísland í dag (e)

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

18.45 Football Legends - Müller Næst-
ur í röðinni af bestu knattspyrnumönnum 
samtímans er enginn annar en Gerd Müller.

19.15 Newcastle - Aston Villa / HD 
Enska úrvalsdeildin.

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

22.00 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá 
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni. 

22.30 Man. City - Liverpool / HD 
Enska úrvalsdeildin. 

07.00 Fuchse Berlin - Grosswallstadt

14.45 The McGladrey Classic 

17.45 Fuchse Berlin - Grosswallstadt 
Útsending frá leik Fuchse Berlin og Gross-
wallstadt í þýska handboltanum.

19.15 Ísland - Skotland Útsending frá 
leik Íslands og Skotlands í umspili fyrir loka-
keppni EM U21.

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

22.45 Main Event Sýnt frá World Series 
of Poker 2010 Main Event þar sem allir sterk-
ustu spilarar heims koma saman.

23.35 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bakvið tjöldin hjá liðun-
um sem leika í Meistaradeild Evrópu. 

> Ty Pennington
„Þátturinn okkar sýnir það og sannar að 
hinir ótrúlegustu hlutir geta gerst þegar 
fólk kemur saman.“
Hinn ofurhressi þáttastjórnandi 
Ty Pennington breytir heimilum 
fólks til hins betra í þáttunum 
Extreme Makeover: Home 
Edition sem eru á dagskrá Stöð 
2 í kvöld kl. 20.10.
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BÍLAR TIL

SÝNIS Á EINUM 
STAÐ!

Dæmi um
ÓTRÚLEGA GOTT VERÐá okkar bílum

Nissan DOUBLE CAB
Ek. 64 þús. Nýskr. 06/06. Bsk.
Verð áður: 1.980 þús. kr.

OUTLETVERÐ

1.490 þús. kr.

Hyundai GETZ 1.4
Ek. 42 þús. Nýskr. 03/07 
Beinskiptur

Subaru IMPREZA 2.0
Ek. 81 þús. Nýskr. 06/08 
Beinskiptur

BMW X3 Diesel 2.0
Ek. 39 þús. Nýskr. 08/07 
Beinskiptur

Opel VECTRA Elegance1.8 
Ek. 43 þús. Nýskr. 02/06 
Beinskiptur 

OKKAR VERÐ

1.390 þús. kr.
OKKAR VERÐ

2.290 þús. kr.
OKKAR VERÐ

4.730 þús. kr.
OKKAR VERÐ

1.860 þús. kr.
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Geimverur hafa oft náð að slá í gegn hjá 
okkur jarðarbúum. Mér eru sérstaklega 
minnisstæðir þættir sem voru á 
RÚV í kringum 1988 og kölluð-
ust Þrífætlingarnir. Fjölluðu þeir 
um þrífætt vélmenni, eins og 
nafnið gefur óljóst til kynna, svolít-
ið eins og í War of the Worlds (innskot: ég veit að sumar 
geimverur hafa ekki náð að slá í gegn), sem höfðu það eitt að 
markmiði að útrýma jörðinni. Nokkur krakkaskott náðu þó iðulega 
að koma í veg fyrir það. 

X-Files fjallaði vissulega um margt annað en geimverur, þó að 
útgangspunkturinn í þeim snilldarþáttum hafi yfirleitt átt sér upp-
tök annars staðar en hér á jörðinni. Ég slysaðist til þess að horfa á 

einn þátt um daginn, með hjartað í buxunum vegna þess að ég var 
hrædd um að verða fyrir vonbrigðum, en það var fullkominn óþarfi. 

Fox og Dana voru ennþá flott, með sínar næntís-
greiðslur og munnstúta. Klassískt. 

V gerir mánudagskvöldin mín áhugaverðari 
en ella. Endurgerð 80’s-sjónvarpsþátta sem 
ég hafði ekki hugmynd um að höfðu verið 
til. Kannski slógu þeir í gegn á þeim tíma, ég 

hef ekki hugmynd um það en þeir eru fín skemmt-
un. Þó að grín-skrínið sé yfirleitt allsráðandi og ekki sé gert mikið til 
þess að koma í veg fyrir að áhorfendur sjái það er alltaf eitthvað við 
svona ragnaraka-hörmunga-fléttur sem nær mér. Sérstaklega ef það 
eru sætar geimverur sem spila aðalhlutverkið. 

Framleiðendur Lost eru greinilega ekki við eina fjölina felldir. Það 
er að segja, þeir geta galdrað fram yfirnáttúrulegar alheimshörmung-
ar sem eiga sér stað annars staðar en á eyðieyjum. V er hið ágætasta 
sjónvarpsefni. Til dæmis mun betra en Lost – ekki það að það sé gott 
viðmið. 

VIÐ TÆKIÐ SUNNA VALGERÐARDÓTTIR MEÐ GEIMVERUM Í GEGNUM TÍÐINA

Margt V-itlausara en þetta
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RÁS 1 FM 92,4/93,5

06.39 Morgunútvarp hefst
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Hádegisútvarpið
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
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
18.21 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. 20.55
V
Vandaðir spennuþættir sem segja á 
afar raunverulegan hátt frá því þegar 
nokkur risavaxin geimskip taka sér 
stöðu yfir stærstu borgum heims. 
Með undraskjótum hætti grípur um 
sig mikið geimveruæði þar sem 
áhugi fyrir þessum nýju gestum 
jaðrar við dýrkun. Einhverjir eru þó 
ekki eins sann-
færðir og grunar 
að gestirnir séu í 
raun úlfar í sauðar-
gæru. Þættirnir 
koma úr smiðju 
höfunda Lost.

Prófaðu gott nýtt brauð!

Skoðaðu myllan.is

Nýtt Eyrarbrauð er bakað 
úr byggi frá fjölskyldunni á Þorvaldseyri

Nýtt heilsubrauð 

frá Þorvaldseyri
úr íslensku byggi

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.

Prófaðu gott nýtt brauð!

ÚTVARP FM

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
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Tónleikar  ★★★★

Plastic Ono Band
Háskólabíó 9. október

Ef einhver hefði sagt mér það fyrir 
nokkrum árum að ég ætti eftir að 
vera á tónleikum með Yoko Ono 
í Reykjavík á sjötíu ára afmælis-
degi John Lennon þá hefði ég talið 
viðkomandi í besta falli algjör-
lega veruleikafirrtan. En hlutirnir 
taka stundum óvænta stefnu og á 
laugardags kvöldið sat ég í troðfull-
um sal Háskólabíós þar sem Yoko 
Ono kom fram ásamt nýja Plast-
ic Ono bandinu sem sonur henn-
ar Sean setti saman og stjórnar. 
John Lennon hefði orðið sjötug-
ur þennan dag, en Sean átti 35 
ára afmæli. Yoko Ono hefur lengi 
verið umdeild. Mér hefur samt 
alltaf fundist hún flott. Aldrei 
verið einn af þeim sem þola ekki 
„jarmið í Yoko“. Þvert á móti hefur 
mér þótt tónlistin hennar vanmet-
in, bæði sólóplöturnar hennar og 
það sem hún gerði með Lennon, t.d. 
á hinni stórskemmtilegu Sometime 
in New York City.

Dagskráin á laugardagskvöldið 
hófst á stuttri kvikmynd um Yoko 
þar sem farið var hratt yfir feril-
inn með myndbrotum allt frá æsku 
hennar í Japan til friðarsúlunnar 
í Viðey. Að henni lokinni birtist 
Yoko ein á sviðinu og byrjaði að 
syngja lagið It Happened af plöt-
unni hennar A Story sem kom út 
1974. Þegar lagið var hálfnað var 
tjaldið dregið frá og nokkrir með-
lima Plastic Ono Band birtust á 
sviðinu og spiluðu með. Dagskrá 
tónleikanna samanstóð að stórum 
hluta af lögum af plötu Yokoar með 
Plastic Ono bandinu frá því í fyrra, 
Between My Head & the Sky. Frá-
bær plata, framsækin og tilrauna-

kennd og þannig voru tónleik-
arnir í Háskólabíói að stærstum 
hluta, svolítið hráir og lausir í sér 
og spilagleðin og tilþrif hljóðfæra-
leikaranna réðu ríkjum. Auk laga 
af nýju plötunni eins og The Sun Is 
Down, Waiting for the D Train og 
High Nobura tók Yoko meðal ann-
ars diskósmellinn Walking on Thin 
Ice og lagið Mind Train af plötunni 
Fly frá 1971. 

Hljómsveitin var firna flott. 
Níu manns í heildina. Sean spil-
aði á bassa, gítar og píanó, en 
auk hans voru m.a. á sviðinu 
Harumi Hosomo (úr Yellow Magic 
Orchestra), Yuka Honda (úr Cibo 
Matto), Keigo Oyamada (Corneli-
us), Nels Cline gítarleikari Wilco 
og trompetleikarinn Michael Leon-
hart. Hörku lið. Yoko sjálf var eins 
og maður bjóst við. Söngurinn 
hennar var ekki alltaf hefðbund-
inn, en stunurnar, skerandi ópin og 
hvell hrópin pössuðu vel inn í tón-
listina. Geri aðrir 77 ára betur.

Hápunktur tónleikanna kom í 
lokin þegar allir tónlistarmenn-
irnir komu upp á svið til að syngja 
Give Peace a Chance og að auki 
nokkrir vel valdir gestir eins og 
Olivia Harrison (ekkja George), 
Alice Walker, Jón Gnarr („the 
hippest mayor on this planet“ sam-
kvæmt kynningu Sean) og sjálfur 
Ringo Starr. Salurinn tók kröftug-
lega undir og Ringo var í stuði. 
Sannkallaður draumaendir. Að 
laginu loknu var 35 kerta afmælis-
terta borin upp á svið, Sean blés 
og salurinn söng afmælissönginn 
bæði fyrir Sean og John. Ást og 
friður.

Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Mæðginin Sean og Yoko 
og þétt skipað Plastic Ono bandið 
buðu upp á hráa og tilraunakennda 
tónlistarveislu í Háskólabíó á laugar-
dagskvöldið.

Einstök kvöldstund 
með Yoko Ono

„Ég er rosalega mikið fyrir saka-
málaþætti. Til dæmis bresku 
þættina um Barnaby sem leysir 
hvert morðmálið á fætur öðru í 
litlu smáþorpi. Svo eru þættirnir 
Sporlaust í miklu uppáhaldi á 
mínu heimili.“

Sveinn Kjartanson, matreiðslumaður og 
annar umsjónamaður sjónvarpsþáttana 
Fagur fiskur í sjó.

„Ég hlakka mikið til að troða upp í Hörpu, 
það er búið að bíða lengi eftir þessu húsi,“ 
segir Rúnar Freyr Gíslason leikari. Hann 
mun leika stórt hlutverk í söngleiknum 
Chess eftir Abba-félagana Björn og Benny 
og textahöfundinn Tim Rice sem verður 
frumsýndur í nýju tónlistar- og ráðstefnu-
húsi Reykjavíkur þegar það verður vígt 
næsta sumar. Rúnar mun þar leika á móti 
fyrrverandi eiginkonu sinni, Selmu Björns-
dóttur, en skilnaður þeirra fyrr á þessu ári 
fór ekki framhjá neinum. Rúnar vildi ekki 
mikið tjá sig um það, sagði það bara milli 
hans og Selmu. „Það hefur annars alltaf 
verið gott að vinna með Selmu og ég kvíði 
því ekkert,“ segir Rúnar, sem er staddur í 
London um þessar mundir að leika í Faust 
með Vesturporti í Young Vic-leikhúsinu. 

Þetta verður síður en svo í fyrsta skipti 
sem Rúnar og Selma leika á móti hvort öðru 
í söngleik. Þau léku Danny og Sandy í frægri 
uppfærslu á Grease og svo í Singin‘ in the 
Rain á fjölum Þjóðleikhússins en þar brugðu 
þau sér í líki Don og Kathy sem Gene Kelly 
og Debby Reynolds höfðu gert fræg rúmri 
hálfri öld áður.

Rúnar segir hlutverkið í Chess feykilega 
krefjandi hvað sönginn snertir og bendir 
á að Murray Head hafi sungið það á sínum 
tíma í London. „En fyrir þá sem ekki vita þá 
söng hann hlutverk Júdasar í upprunalegu 
útgáfunni af Jesus Christ Superstar.“ Rúnar 
hefur hingað til ekki verið mjög frægur fyrir 
söng en hann leggur traust sitt á leikstjórann 
Pál Baldvin Baldvinsson. „Ég fór allavega í 
prufur og hann veit alveg hvað ég get.“ - fgg

Rúnar Freyr og Selma saman á ný

„Ég er svona hæfilega mikið jóla-
barn. Finnst þetta mjög notalegur 
tími á árinu,“ segir Sigurður Guð-
mundsson tónlistarmaður, sem 
gefur út jólaplötu í ár í samvinnu 
við Memfismafíuna. Sigurður er 
þessa dagana að klára upptökur 
og um helgina hittist hljómsveitin 
í Stúdíó Sýrlandi til að leggja loka-
hönd á verkið. Hljómsveitarmeð-
limir voru í hátíðisklæðnaði og 
drukku malt og appelsín til koma 
sér í réttu jólastemninguna. 

„Platan verður svona ljúf og 
þægileg. Nokkrir gamlir slagar-
ar verða en mest eru þetta frum-
samin lög eftir mig og Braga 
Valdimar Skúlason,“ segir Sig-
urður og lofar að á plötunni verði 
að finna lög um Jesúbarnið, jóla-

stjörnur og hinn almenna jóla-
undirbúning. „Ég sjálfur kemst 
yfirleitt í jólaskapið þegar komið 
er að jólabaðinu. Hið árlega jóla-
bað,“ segir Sigurður hlæjandi.

Það verður mikið að gera hjá 
Sigurði um jólin því fyrir utan 
plötuútgáfuna á hann von á jóla-
stúlku með unnustu sinni, Tinnu 
Ingvarsdóttur. „Fyrst var stóri 
dagurinn sjálfur aðfangadagur 
en nú hefur settum fæðingardegi 
verið seinkað til 27. desember. 
Hún kemur á jólatímabilinu, milli 
aðfangadags og þrettándans,“ 
segir Sigurður og kveðst veru-
lega spenntur yfir föðurhlutverk-
inu. Hann ætlar sér að vera með 
tónlistaruppeldi og gengur að 
því sem vísu að dóttirin erfi sín 

tónlistargen. „Já, ég verð fyrir 
vonbrigðum ef hún heldur ekki 
lagi,“ segir Sigurður í glettnum 
tón og bætir við að hann sé þegar 
byrjaður að raula fyrir bumbuna. 
„Maður verður að byrja snemma 
að leggja línurnar,“ segir Sigurð-
ur en hann er einnig nýfluttur í 
miðbæ Reykjavíkur eftir að hafa 
búið í bílskúrnum í húsi móður 
sinnar síðustu ár. Má segja að 
hann sé að flytja í fyrsta sinn 
að heiman? „Nei, kannski ekki 
alveg. Ég er búinn að vera með 
annan fótinn hjá mömmu síðan 
ég flutti heim frá Ítalíu árið 2004. 
Þetta eru ákveðin tímamót og nú 
erum við komin með íbúð í hjarta 
bæjarins. Alveg frábært.“

 alfrun@frettabladid.is

SIGURÐUR GUÐMUNDSSON: GEFUR ÚT JÓLAPLÖTU OG VERÐUR FAÐIR

Byrjaður að raula fyrir 
væntanlegt jólabarn sitt

JÓLASTEMNING Jólin 2010 verða eflaust eftirminnileg hjá Sigurði Guðmundssyni tónlistarmanni en hann er bæði að gefa út sína 
fyrstu jólaplötu með Memfismafíunni og verða faðir í fyrsta sinn. Sigurður og félagar voru við upptökur í Stúdíó Sýrlandi í gær og 
þar var hlýleg stemning. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ólína Sigurjónsdóttir ekur um göt-
urnar á afskaplega fallegum bíl og 
hefur vakið verðskuldaða athygli 
meðal annarra ökumanna. Bíll 
Ólínu skartar fallegum, löngum 
augnhárum yfir framljósunum og 
er án efa einn sætasti bíll landsins 
um þessar mundir. 

„Dóttir mín var að skoða vef-
síðuna Pressan.is og las grein um 
að konur gætu nú loks gert bíl-
ana sína svolítið kvenlegri með 
því að skreyta þá með augnhár-
um. Fyrst þetta var ekki svo dýrt 
ákvað ég að splæsa svona á bílinn 
minn. Þetta var nú aðallega í gríni 
gert,“ útskýrir Ólína. Augnhárin 
voru pöntuð af vefsíðunni www.
carlashes.com og send hingað frá 
Bandaríkjunum og kveðst Ólína 

ánægð með kaupin. „Mér fannst 
ég þurfa að lífga svolítið upp á bíl-
inn og þótti þetta skemmtileg leið. 

Karlmenn geta bætt við allskyns 
skrauti á bílana sína, eins og pústi 
og vindskeið, en fyrir okkur kon-
urnar var ekki um svo mikið að 
velja. Nema þá kannski loðin stýri 
og annað slíkt.“

Aðspurð segir Ólína bílinn hafa 
vakið athygli meðal manna og 
finnst henni ágætt að geta gefið 
fólki eitthvað til að brosa yfir. 
„Fólk brosir yfir þessum skrítna 
bíl í umferðinni. Sumir öskra og 
hlæja aðrir bara stara, en sem 
betur fer hefur þetta ekki valdið 
neinum árekstrum,“ segir Ólína 
hlæjandi og bætir við: „Sumir 
spyrja hvort ég ætli ekki að bæta 
við glossi á bílinn en ég svara að 
bara að bónið á bílnum sé nógu 
mikill glans fyrir mig.“  - sm

Sætur bíll sem gleður augað

SÆTUR BÍLL Ólína Sigurjónsdóttir 
skreytti bíl sinn með augnhárum fyrir 
framljósin og hefur uppátækið vakið 
mikla athygli.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

EINSTÖK STUND Yoko Ono, Sean Lennon og félagar sungu Give Peace a Chance í lok 
tónleikanna. Meðal þeirra sem sungu með voru Olivia Harrison, Jón Gnarr og Ringo 
Starr. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

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
Vísi 
U

SAMAN Á SVIÐI Rúnar 
Freyr og Selma Björns-

dóttir munu leika á móti 
hvort öðru í söngleiknum 

Chess sem verður eitt af 
opnunaratriðum Hörpu á 

næsta ári.
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FRÉTTIR AF FÓLKI

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.

Hjörvar þrítugur
Knattspyrnusérfræðingurinn Hjörv-
ar Hafliðason fagnaði þrítugs-
afmæli sínu á skemmtistaðnum 
Players í Kópavogi á laugardags-
kvöld. Veislan var hin veglegasta 
því hátt í tvö hundruð gestir gátu 
etið og drukkið að vild fram til mið-
nættis. Guðmundur Benediktsson, 
samstarfsmaður Hjörvars á Stöð 
2 Sport, var veislustjóri og ýmsir 
samstarfsmenn í gegnum tíðina 
voru meðal gesta. Þar á meðal fyrr-
verandi kollegar af RÚV með Hjört 
Hjartarson í broddi fylkingar sem 
héldu tölu og sýndu myndband frá 
störfum afmælisbarnsins hjá Ríkis-
útvarpinu. Egill „Gillz“ Einarsson 

hélt ræðu þar sem hann 
fór yfir skrautlega æsku 
Hjörvars og rappararnir 
Erpur Eyvindarson og 
Emmsjé Gauti fengu 

afmælisbarnið upp á 
svið með sér í laginu 

„Elskum þessar 
mellur“.

Fullt hús af fólki
Sjálfur Herbert Guðmundsson tróð 
upp með sína helstu slagara; Can‘t 
Walk Away í tveimur útgáfum, 
Hollywood og Time. Þegar Herbert 
hafði lokið sér af var talsverður 
galsi kominn í viðstadda en 
uppistandarinn Sólmundur Hólm 
var ekki lengi að ná salnum á sitt 
band. Allt ætlaði um koll að keyra 
þegar Sólmundur hermdi eftir 
mönnum á borð við Pálma Gunn-
arsson, Gylfa Ægisson, Pál Óskar og 
áðurnefndan Herbert Guðmunds-
son. Af öðrum þekktum gestum 
má nefna fótboltamennina Arnar 
Gunnlaugsson, Willum Þór Þórsson 
og Auðun Helgason. Þá voru og 
mættir þeir Ásgeir Kolbeinsson, 
Bjarki.is og Valtýr Björn Valtýsson, 
blaðamennirnir Jakob Bjarnar 
Grétarsson og Óskar Hrafn 
Þorvaldsson auk sjón-
varpsfólksins Auðuns 
Blöndal, Friðriku 
Hjördísar Geirsdótt-
ur, Breka Logasonar 
og Andra Ólafs-
sonar. - hdm

1  Bítlafjör í Háskólabíói - Ringo 
söng með

2  Google hannar sjálfakandi bíl

3 Foreldrar uggandi yfir 
Bjarnarbolta

4  Fyrsta myndin af feðgum í 
Norður-Kóreu

5 Segir sök klínt á Þorstein 
Kragh
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