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Elín Kristín Scheving Guðrúnardóttir er handóður heklari sem heldur úti bloggi um hekl.

Fyrsta doktorsvörnin í íþrótta- og heilsufræði 
 við íslenskan háskóla fer fram í dag. Þá ver Kristján 
Þór Magnússon lýðheilsufræðingur doktorsritgerð sína 
Hreyfing og þrek 7 og 9 ára Íslendinga. Doktorsvörnin 
fer fram í Hátíðarsal Háskóla Íslands klukkan 10.

É g hef voða gaman af handavinnu. Heklið 
er líka róandi. Ég er með athyglisbrest 
og heklið hjálpar mér að sitja kyrr fyrir 
framan sjónvarpið,“ útskýrir Elín Krist-

ín Scheving Guðrúnardóttir en hún leggur 
nánast aldrei frá sér heklunálina. Elín titlar 
sig sem heklara í símaskránni og heldur auk 
þess úti bloggsíðu um hekl. Heklið byrjaði 
sem áhugamál en er nú orðið að hennar sér-
einkenni.

Heklgraffar á kvöldin
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Fasteignamarkaðurinn hefur til sölu einbýlishús í Einilundi í Garðabæ.

H úsið er 324,7 fermetrar og á frábærum útsýnis stað við opið svæði á grónum stað í Garðabæ. Lóðin er 1.248 fm að stærð, gróin og falleg.
Húsið var algerlega endurnýjað árið 2007 á mjög vandaðan og smekklegan máta. 
Húsið skiptist þannig: Á efri hæð eru forstofa, hol, gestasalerni, þvottaherbergi með forstofu in f

baðherbergi, fjögur barnaherbergi, hjónaherbergi með baðherbergi inn af og stórt eldhús með arin stofu inn af með gasarni og útgangi á lóð.
Á neðri hæð eru þrjú stór herbergi, þar af tvö með útgangi á lóð. Mögulegt væri að gera séríbúð á neðri hæð hússins. 
Allar innréttingar í húsinu eru hvítar háglans og sérsmíðaðar af Heggi. Afar vönduð tæki eru í eldhúsi, meðal annars innfelld kaffivél, gufuofn og blásturs-ofn í innréttingu og spanhelluborð í eyju.

Algerlega endurnýjað
Húsið stendur á 1.248 fm lóð en er sjálft 324,7 fm að stærð.

Fasteignakóngurinn auglý-
sir

Þægilega há

Á Heimili fasteignasölu starfa öflugir 
fasteignasalar með áratuga reynslu í 
faginu sem eru tilbúinir að vinna fyrir 
þig með vönduð vinnubrögð að leiðar-ljósi.

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaði

heimili@heimili.is

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

Á Heimili fasteignasölu starfa 
öflugir fasteignasalar með áratuga 
reynslu í faginu sem eru tilbúinir 
að vinna fyrir þig með vönduð 
vinnubrögð að leiðarljósi.
Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaðiheimili@heimili.is

Sími 530 6500

Bogi Pétursson, lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson, lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson, lögg. leigumiðlari
Tryggvi Kornelíusson, sölufulltrúi

Pantaðu frítt
söluverðmat án 
skuldbindinga!

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 120 stöðum um land allt. 

Skólabóka-
markaður á  
Fiskislóð 39

15 25%

15-25% 
afsláttur

Kennslubækur
Orðabækur
Handbækur

Húsavíkurjógúrt 
á tilboði

Sterkar tennur og fallegt bros.
Flux flúormunnskol fyrir alla 
fjölskylduna.
Fæst í næsta 
apóteki.
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Hefur þú
skolað
í dag?
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Kallaður járnkarlinn
Matthías Bjarnason, 
fyrrverandi ráðherra, er 
níræður í dag.
tímamót 14

Í gamla stílnum
Sóli Hólm og Gylfi Ægis 
syngja dúett í nýju lagi.
fólk 26

BLAUTT N-LANDS  Í dag verða 
norðan 8-15 m/s V-til, annars 
hægari. Rigning N-lands en yfirleitt 
þurrt og bjart syðra. Hiti 7-17 stig, 
mildast SA-lands.

VEÐUR 4

14
13

8
10

12

FJÖLMIÐLAR Trúarlíf múslima á 
Íslandi hefur vakið áhuga sjón-
varpsmanna frá arabísku sjón-
varpsstöðinni Al-Jazeera en 
þeir eru nú að taka upp þátt hér 
á landi. Þátturinn fjallar um 
það hvernig múslimar halda 
Ramadan yst á norðurhveli jarðar 
en síðan munu þeir halda til Nýja-
Sjálands og sjá hvernig þessi 
heilagasti mánuður múslima er 
í heiðri haldinn á hinum verald-

arhjaranum. Heimildarmyndinni 
verður sjónvarpað í desember. 

Meðal viðmælenda er Ólafur 
Ali Halldórsson, sem er bæna-
prestur hjá Félagi múslima á 
Íslandi, og Egill Noor Prunner 
kvikmyndagerðarmaður.

Ólafur tók íslamstrú fyrir tutt-
ugu og tveimur árum en Egill 
Noor í febrúar á þessu ári svo 
þetta er í fyrsta sinn sem hann 
fastar. Einnig er tekið viðtal við 

móður Egils. „Hún var svolítið 
efins fyrst þegar ég tók trú en svo 
hefur hún séð að þetta hefur gert 
mér gott svo hún er sátt í dag,“ 
segir Egill.

Ólafur segir að það hafi vakið 
athygli sjónvarpsmanna að hér á 
landi er fastan brotin, samkvæmt 
reglum, áður en sól er sest að 
fullu. „Það er óhugsandi víðast 
annars staðar,“ segir hann.  
 - jse

Sjónvarpsmenn frá arabísku stöðinni Al-Jazeera eru við tökur hér á landi: 

Gera þátt um múslima á Íslandi

IÐNAÐUR Norðurþingi hefur borist 
ósk um viðræður um úthlutun á 
20 hektara lóð á Bakka til fyrir-
tækisins Thorsil. Thorsil hefur 
hug á að reisa kísilmálmverk-
smiðju á Íslandi í samvinnu við 
kanadíska fyrirtækið Timminco.

„Við erum ekki búin að gera 
raforkukaupasamning en erum 
að reyna að tryggja okkur lóð-
ina ef okkur tækist að fá orku 
þarna,“ segir Hákon Björnsson, 
framkvæmdastjóri Thorsil. Fyr-
irtækið beinir nú sjónum sínum 
að orku frá Þeistareykjum en 
hefur áður skoðað möguleika á að 
reisa verksmiðju við Þorlákshöfn 

og á Grundartanga. Bergur Elías 
Ágústsson, sveitarstjóri Norður-
þings, segir ánægjulegt að áhugi 
sé fyrir uppbyggingu á svæðinu. 
„Við erum með PCC, við höfum 
átt frábært samstarf við Alcoa 
og núna sækir Thorsil um. Við 
tökum þeim bara eins og öðrum 
sem leitað hafa til okkar; með 
jákvæðu hugarfari. Við vonum 
bara að störfin og framkvæmd-
irnar fari að tikka, Þingeyingum 
og þjóð til heilla,“ segir Bergur 
Elías.

Fregnir bárust af því fyrr á 
árinu að þýska fyrirtækið PCC 
hefði sýnt áhuga á að reisa kísil-

málmverksmiðju á Bakka. Verk-
efnið er þó enn á viðræðustigi. Þá 
hefur Alcoa lengi haft áhuga á að 
reisa þar álver.

Bergur segir íbúa á svæð-
inu orðna langeyga eftir fram-
kvæmdum. „Frá árinu 1998 
höfum við haft eitt markmið. 
Og það er að búa til 600 til 800 
störf í Þingeyjarsýslum. Ef að 
við gerum það með álveri þá er 
það flott, ef það er eitthvað annað 
þá er það fínt,“ segir Bergur og 
bætir við að allt sé í raun klárt, 
það þurfi bara að ganga frá 
samningum við orkukaupanda.  
 - mþl

Mikill áhugi á orku 
frá Þeistareykjum
Fyrirtækið Thorsil hefur áhuga á lóð á Bakka fyrir kísilmálmverksmiðju. Það 
bætist þar með í hóp PCC og Alcoa sem vilja líka reisa verksmiðjur á svæðinu.

GOLF  Kylfingurinn Ólafur Björn 
Loftsson úr Nesklúbbnum vann 
sigur á áhuga-
mannamóti í 
golfi í Norður-
Karólínu í 
Bandaríkjunum 
í gær. 

„Þetta er 
ólýsanleg til-
finning,“ sagði 
Ólafur sem 
fylgdist með 
mótinu á síð-
asta ári í sjónvarpinu. Ólafur, sem 
sagðist hafa spilað einn sinn besta 
hring á ferlinum í gær, lauk leik á 
ellefu höggum undir pari saman-
lagt.

Sigurinn tryggði Ólafi sæti á 
móti í PGA-mótaröðinni í vikunni. 
Ólafur Björn verður fyrsti Íslend-
ingurinn til þess að keppa á móti í 
mótaröðinni. - ktd

Ólafur Björn í banastuði:

Tryggði sér sæti 
á PGA-móti

ÓLAFUR BJÖRN 
LOFTSSON

Seiglusigur KR-inga
KR-ingar bikarmeistarar 
eftir 2-0 sigur á vel studdum 
en óheppnum Þórsurum

sport 20

ÆFIR SIG FYRIR HEIMSMÓT SÚKKULAÐIGERÐARMANNA Svona súkkulaðiskúlptúr er ekki hristur fram úr erminni en Ásgeir 
Sandholt mun einungis fá tvær klukkustundir til að gera einn svona grip á heimsmótinu í París í haust.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MATARGERÐ Bakarameistarinn 
Ásgeir Sandholt er nú við æfing-
ar fyrir keppnina Barry Calle-
baut World Chocolate Masters 
sem er heimsmót súkkulaðigerð-
armanna. Það verður haldið í 
París dagana 19. til 21. október og 
verður Ásgeir annar af fulltrúum 
Norðurlandanna í keppninni. 

Ásgeir er vel að því kominn en 
hann vann Norðurlandakeppnina, 
sem er undankeppni fyrir mótið 
í París, með miklum yfirburðum. 
Í keppninni mun hann fá tvær 
klukkustundir til að hanna lista-
verk úr súkkulaði frammi fyrir 
dómurum og fjölda áhorfenda og 
verður keppninni sjónvarpað á 
franskri sjónvarpsstöð en einnig 
er hægt að fylgjast með henni á 
veraldarvefnum. 

Þátttakendur eru nítján en 
dómararnir eru tuttugu og þrír. 
Hann segir að nú reyni á að hann 
nái að samnýta það sem afi hans 
og síðan amma kenndu honum.  
 - jse / sjá síðu 4 

Keppir í súkkulaðigerð í París:

Vonast eftir 
sætum sigri
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MENNING Steinasafn hjónanna 
Snjólaugar Maríu Dagsdóttur og 
Þorsteins Þorleifssonar, var flutt 
til Winnipeg í Kanada. Það er nú 
til sýnis á New Iceland Heritage 
Museum, eða Sögusafni Nýja-
Íslands í Gimli í Manitoba.

Þorsteinn segir safnið sam-
anstanda af grjóti sem Dagur 
Óskars son hóf að safna upp úr 
miðri síðustu öld en megninu af 
því safnaði Jón, sonur Dags um 
langt tímabil.

„Það er gott að vita af safninu 
þar ytra, þetta eru jafnvel meiri 
Íslendingar en við,“ segir Þor-
steinn. Það var þó ekki vand-
kvæðalaust að koma safninu út en 
eins og alkunna er mun það ólög-
legt að flytja berg á milli landa. 
Þjóðræknifélagið, sem flutti safn-
ið út, fékk þó undanþágu. 

Iceland Express flutti safnið 
endurgjaldslaust, að sögn Svavars 
Gestssonar, ræðismanns í Kan-
ada, í sinni fyrstu áætlunarferð til 
Winnipeg, í júní og þurfti félagið 
að fá til þess sérstakt leyfi en það 
hafði ekki leyfi til slíkra frakt-
flutninga. Síðan héldu þau Þor-
steinn og Snjólaug María utan í 
lok júnímánaðar til þess að setja 
safnið upp.

Það var svo um síðustu mánaða-
mót, á Íslendingadeginum, sem 
Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra afhenti Sögusafn-
inu í Gimli steinasafnið.

Þorsteinn segir að í safninu séu 
nánast allar bergtegundir sem 
fyrirfinnast hér á landi. „Það var 
afskaplega áhrifamikið að vera 
þarna í Gimli og sjá verslanir með 
íslensku nafni og heyra fólk tala 

sín á milli á lýtalausri íslensku. 
En einnig var það skemmtilegt 
þegar fólk var að snerta bergið 
og sagðist vera að snerta íslenskt 
berg í fyrsta sinn jafnvel þótt það 
væri af íslensku bergi brotið,“ 
segir Þorsteinn.

Hann segir enn fremur að jarð-
fræðideild Háskólans í Manitoba 
hafi tekið þessu afar vel og ætli 
að nýta sér tækifæri sem nú gefst 
þeim við túnfótinn til að kynnast 
íslensku bergi.   
 jse@frettabladid.is

Íslenskt berg komið 
til ekta Íslendinga
500 kílóa steinasafn var flutt frá Íslandi til Gimli í Kanada. Það er nú til sýnis 
á Sögusafni Nýja-Íslands þar ytra. Mörgum, sem eru af íslensku bergi brotnir, 
þótti mikið um að fá að snerta íslenskt berg í fyrsta sinn á ævinni.

HJÓNIN BÚIN AÐ KOMA GRJÓTINU Í GÓÐAR HENDUR Þau Þorsteinn Þorleifsson og 
Snjólaug María Dagsdóttir sjá ekki eftir steinunum sem gleðja nú margan manninn í 
Gimli.  MYND/HELGI DAN

VEÐUR Nokkuð kólnar á landinu næstu daga. Rign-
ing eða stöku skúrir verða í flestum landshlutum í 
vikunni.

„Það er spáð lægð fyrir austan landið og hún 
nær að draga niður svalara loft úr norðri og tals-
verða úrkomu á norðan- og norðaustanverðu landinu 
næstu tvo daga,“ segir Einar Sveinbjörnsson veður-
fræðingur og bætir við að þegar líði á vikuna sé 
spáð rólegra veðri.

Einar segir að talsvert kalt loft sé nú í háloftun-
um. „Það berst til okkar kalt loft frá Grænlandi. Það 
hittist þannig á að kaldasta loftið á norðurhveli er 
hér hjá okkur,“ upplýsir Einar og tekur sem dæmi 
að í vikunni sé spáð sérlega miklum hlýindum norð-
ur við Svalbarða. Inntur eftir því hvort veðurspáin 
sýni að haustið sé á næsta leiti segir Einar að hit-
inn við Svalbarða sé ekki haustmerki. „Það haustar 
þegar kólna fer fyrir norðan okkur,“ segir Einar og 
bætir við að alltaf kólni hér á landi með norðanátt-
inni. „Íbúar á Norðurlandi þekkja það vel.“

Einar segir að nokkur óvissa ríki um veðurspár 
fyrir næstu helgi. „Það er spurning hvort lægð sem 
er í pípunum taki upp á því að vera nálægt okkur 
eða sunnan við Ísland og þá finnum við lítið fyrir 
henni.“ - mmf

Það spáir kólnandi veðri og rigningu eða stöku skúrum víða næstu daga:

Haustið ekki enn í kortunum

RIGNING OG KÓLNAR Óvissa ríkir um spár fyrir næstu helgi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SPÁNN Tveggja ára stúlkubarn 
fannst í ruslagámi á Suður-Spáni 
á laugardag að því er fram kom 
í fréttum breska ríkisútvarpsins 
BBC. Barninu var bjargað eftir 
að íbúar í grennd við ruslagáminn 
heyrðu ekkasog úr gáminum. Íbú-
arnir sem fundu barnið sögðu að 
það hefði verið grátandi, í svita-
baði og með skelfingarsvip á and-
litinu þegar þeir komu að því.  

Foreldrarnir sem eru frá Norður-
Afríku, voru fangelsaðir á laugar-
dag. Þeir bíða nú réttarhalda vegna 
gruns um vanrækslu.  - mmf

Foreldrarnir bíða réttarhalda:

Barn fannst í 
ruslagámi

Þorsteinn, eruð þið slánalegir 
í dag?

Við berum höfuðið hátt eftir að hafa 
næstum því náð að slá í gegn um 
helgina.

Þór og KR mættust í úrslitum Valitors-
bikars karla á laugardag. Þórsarar áttu 
fimm skot í slána í leiknum og KR fór 
með sigur af hólmi.

Ungur maður, fæddur árið 
1993, lést síðdegis í gær á gjör-
gæsludeild Landspítalans í 
Fossvogi. 

Maðurinn slasaðist alvarlega 
í bílslysi á Geirsgötu á föstu-
dagskvöld. Hann komst aldrei 
til meðvitundar eftir slysið.

Maðurinn var farþegi í bíl 
sem ökumaður missti stjórn á. 
Þrír voru fluttir á slysadeild 
eftir að bíllinn hafnaði á vegg 
húss við götuna. Hinir farþeg-
arnir voru minna slasaðir.

Lést eftir bílslys 
á Geirsgötu

BEIRÚT, AP Sýrlensk herskip létu 
skotum rigna yfir hafnarborgina 
Latakia í gær og urðu í það minnsta 
nítján að bana. Árásinni var beint 
að andstæðingum sýrlenskra 
stjórnvalda sem staðið hafa fyrir 
mótmælum síðustu vikur.

Sýrlensk stjórnvöld hafa síðustu 
vikur ítrekað ráðist á mótmælend-
ur en aukin harka hefur hlaupið í 
aðgerðirnar í ágúst. Nokkur hundr-
uð manns létust í árásum í fyrstu 
viku mánaðarins segja mannúð-
arsamtök en ríkisstjórnir Vestur-
landa hafa fordæmt aðgerðirnar. 

Auk árásar frá herskipunum réð-
ust hermenn inn í hús í nokkrum 
hverfum í borginni í gær.

Árásinni í gær var aðallega beint 
að al-Ramel hverfinu í Latakia en 
þar hafa fjölmenn mótmæli farið 
fram gegn Bashar al-Assad, forseta 
landsins, síðustu vikur.

Bandarísk stjórnvöld kölluðu 
eftir viðskiptabanni á olíu og gas 
frá Sýrlandi í kjölfar árásarinnar. 
Sýrlensk stjórnvöld hafa hins vegar 
réttlætt þær með því að segja þeim 
beint gegn hryðjuverkahópum og 
glæpamönnum.   - mþl

Í það minnsta nítján eru látnir eftir árás herskipa á mótmælendur í Sýrlandi:

Herskip skutu á fólk í borginni Latakia

MYND FRÁ LATAKIA Á myndinni sjást brynvarðir bílar hersins fyrir utan hús í hverfinu 
al-Ramel.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BANDARÍKIN Rick Perry, ríkisstjóri 
í Texas, tilkynnti á laugardag 
að hann hygðist gefa kost á sér 
sem frambjóðandi repúblikana í 
bandarísku forsetakosningunum 
á næsta ári.

Þá dró Tim Pawlenty, fyrr-
verandi ríkisstjóri í Minnesota, 
framboð sitt til baka í gær eftir 
slakan árangur í óformlegu könn-
unarkjöri í Iowa á laugardag. 
Þingkonan Michele Bachmann 
sigraði í kjörinu en fyrsta for-
kosningin meðal repúblikana fer 
fram í Iowa í febrúar.

Perry þykir nú líklegastur til 
að hljóta tilnefninguna en Mitt 
Romney, fyrrverandi ríkisstjóri 
í Massachusetts, þykir einnig 
sigur stranglegur.  - mþl

Tim Pawlenty hættir við:

Rick Perry í 
forsetaframboð

RICK PERRY Perry þykir nú líklegastur 
til að verða frambjóðandi repúblikana í 
forsetakosningunum 2012.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NOREGUR Lögreglan í Ósló fór 
í gær með fjöldamorðingjann 
Anders Behring Breivik aftur til 
Úteyjar þar sem hann myrti tugi 
manna 22. júlí 
síðastliðinn. Í 
Útey var Brei-
vik látinn lýsa 
ódæðisverkinu 
fyrir lögreglu. 

Breivik hefur 
játað að hafa 
framið fjölda-
morð í eyjunni 
og sprengt 
sprengju í mið-
borg Óslóar en 
segist ekki hafa framið glæp. 
Heimsóknin til Úteyjar í gær 
varði í átta klukkustundir. Brei-
vik var umkringdur fjölda lög-
reglumanna og hafður í taumi 
auk þess sem hann var klæddur í 
skothelt vesti.

Verði Breivik dæmdur sekur 
um hryðjuverk bíða hans allt að 
21 ár í fangelsi. Þó er hægt að 
halda honum lengur verði hann 
enn talinn ógn við almenning að 
refsingunni lokinni. - mþl

Lýsti fjöldamorðunum:

Breivik sneri 
aftur til Úteyjar

ANDERS BEHRING 
BREIVIK

SPURNING DAGSINS
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Skólabækurnar
öflugar tölvur á góðu verði

MacBook Air 11”
Allt að 1.8GHz Dual-Core Intel Core i7  
Allt að 4GB vinnsluminni 
Allt að 256GB SSD diskur

Thunderbolt tengi (10Gbps)
Tvö USB 2.0 tengi 
Innbyggt Wi-Fi og Bluetooth 

Þyngd 1.08 kg

Íslenskt lyklaborð með baklýsingu

Verð frá: 169.990.-

MacBook Pro 13”
Allt að 2,7GHz 2-kjarna Intel i7 örgjörvi 
Allt að 8GB DDR3 vinnsluminni 
Allt að 750GB harður diskur 

Thunderbolt tengi (10Gbps)
Tvö USB 2.0 tengi 
FireWire 800 tengi
SDXC kortarauf
Innbyggt Wi-Fi og Bluetooth 

Íslenskt lyklaborð með baklýsingu

Verð frá: 199.990.-

LaCie Neil Poulton - flakkari
1TB USB2 - 3,5”
Verð frá: 12.990.-

LaCie minnislykill
4GB, 8GB, 16GB
Verð frá: 4.990.-

Fartölvutöskur
Mikið úrval
Verð frá: 5.990.-

Office 2011 Home and Student
Word, Excel og PowerPoint 
Verð frá: 18.990.-

Epli.is, Laugavegi 182, sími 512 1300  |  Opið 10-18 mánudaga til föstudaga og 12-16 laugardaga  |  www.epli.is

MacBook Air 11”
Allt ð 1 8GH D l C I t l C i7

Með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar.
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Þessa dagana tek 
ég átta klukkutíma 

í það að gera skúlptúrinn 
og aðra átta í það að þróa 
bragðið.

ÁSGEIR SANDHOLT 
BAKARAMEISTARI

GENGIÐ 12.08.2011

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is 
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is RAÐAUGLÝSINGAR/FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: 
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

219,4237
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

114,87  115,41

186,88  187,78

163,39  164,31

21,930  22,058

20,839  20,961

17,673  17,777

1,4987  1,5075

183,73  184,83

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

STJÓRNMÁL Pétur H. Blöndal og 
Unnur Brá Konráðsdóttir, full-
trúar Sjálfstæðisflokksins í félags- 
og tryggingamálanefnd Alþing-
is, hafa óskað eftir því að fjallað 
verði um stöðu þeirra heimila sem 
eru í leiguhúsnæði á næsta nefnd-
arfundi. 

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, 
fulltrúi Samfylkingarinnar, hefur 
tekið undir óskina en félags- og 
tryggingamálanefnd hittist næst á 
morgun. Pétur og Unnur Brá segja 
beiðnina setta fram vegna frétta-
flutnings af bágborinni og versn-
andi stöðu þessara heimila.  - mþl

Nefndarfundur á Alþingi:

Fundað um 
stöðu leigjenda

LEIGUMARKAÐUR Nefndarfulltrúar Sjálf-
stæðisflokks og Samfylkingar vilja ræða 
stöðu leigutaka.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MATARGERÐ Ásgeir Sandholt bak-
ari er nú að búa sig undir heims-
meistarakeppni súkkulaðigerð-
armanna eða hina svokölluðu 
Barry Callebaut World Choco-
late Masters keppni sem haldin 
verður í París dagana 19. til 21. 
október.

Þar munu nítján fremstu 
meistarar í þessari grein reyna 
með sér undir augliti 25 dóm-
ara. Ásgeir er annar af tveimur 
fulltrúum Norðurlanda í keppn-
inni og hann hefur ástæðu til 
að stefna hátt því hann sigr-
aði á Norðurlandamótinu, sem 
jafnframt er undankeppni fyrir 
keppnina í París, með miklum 
yfirburðum.

„Í rauninni er þarna heilt lið á 
bak við mig sem gerir mér kleyft 
að taka þátt í þessu en það fara 
gríðarlegir fjármunir í þessa 
keppni,“ segir Ásgeir. En það 
breytir því ekki að þegar á hólm-
inn er komið stendur hann einn 
frammi fyrir áhorfendum, sem 
fjölmenna á keppnina, dómurum 
sem og sjónvarpsáhorfendum en 
keppninni verður sjónvarpað á 
franskri sjónvarpsstöð en einn-
ig verður hægt að fylgjast með 
henni á veraldarvefnum. 

Blaðamaður kvaðst eiga í 
vandræðum með að spæla egg 
í návist móður sinnar svo hann 
spurði hvort hendurnar á Ásgeiri 
færu ekki að skjálfa þegar 
hann þarf að gera eins og hálfs 
metra hátt listaverk úr súkkul-
aði á tveimur klukkustundum 
frammi fyrir alþjóð. „Þetta er 
náttúrulega svolítið stressandi 
og eflaust verður einhver skjálfti 

í manni fyrst um sinn en ég er að 
þjálfa mig núna svo ég vonast til 
að þetta verði orðið rútínubund-
ið hjá mér þegar þar að kemur,“ 
svarar hann. „Þessa dagana tek 
ég átta klukkutíma í það að gera 
skúlptúrinn og svo aðra átta í það 
að þróa bragðið.“

Hann segir að góður árangur 
í keppninni myndi koma Íslandi 
á kortið í þessum geira og fyrir 
hann sjálfan gæti þetta opnað 
ýmis tækifæri. „Í Frakklandi eru 
matargerðarmeistarar á svipuð-
um stalli og rokkstjörnur og það 
er alltaf verið að leita að góðu 
fólki svo það er viðbúið að París 
færi að kalla ef maður kemst í 
raðir þessa góða fólks.“

Hann segist myndi tileinka 
ömmu sinni og afa sigurinn, 
þeim Þóru Kristjánsdóttur og 
Ásgeiri Sandholt. „Amma kenndi 
mér að föndra og hanna ýmislegt 
úr leir enda átti hún fjölmarg-
ar styttur sem eru mér minn-
isstæðar. Afi var hins vegar í 
súkkulaðikökugerðinni svo nú 
reynir bara á hvernig mér tekst 
að tvinna þetta tvennt saman.“  
 jse@frettabladid.is 

Æfir sig fyrir heimsmót í 
súkkulaðigerð í Frakklandi
Íslenskur bakarameistari tekur þátt í heimsmeistarakeppni í súkkulaðigerð. Hann fær tvær klukkustundir 
til að gera eins og hálfsmetra súkkulaðiskúlptúr frammi fyrir vökulum dómurum og áhorfendum.

SÆTT LISTAVERK Ásgeir er með aðstöðu hjá fyrirtækinu Fastus þar sem hann undir-
býr sig fyrir keppnina. Hann segist vona að reynslan í París verði sæt en ekki bitur.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sætir upplýsingamolar
Sandholtsbakaríið var stofnað árið 1920 af Stefáni Sandholt, langafa Ásgeirs 
Sandholts, sem nú undirbýr sig fyrir Barry Callebaut World Chocolate 
Masters keppnina, og Guðmundi Ólafssyni.
■ Hægt verður að fylgjast með keppninni á vefnum freisting.is
■ Barry Callebaut World Chocolate Masters-keppnin er stundum nefnd 
„Óskarinn í súkkulaðigerð“.
■ Spænski herforinginn Cortés er líklega fyrsti Evrópubúinn sem smakkaði 
kakó, það gerði hann árið 1519 þegar hann fór á fund höfðingja Asteka í 
núverandi Mexíkó.*
■ Það var ekki fyrr en árið 1847 sem fyrst var framleitt súkkulaði í þeirri 
mynd sem við þekkjum það í dag. Það var á Englandi.*
■ Svissneski sælgætisframleiðandinn Daniel Peter gerði fyrsta 
mjólkursúkku laðið árið 1876.*

*Heimild: Vísindavefur Háskóla Íslands.
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ÞOKKALEGT  
Ákveðin norðanátt 
á vestanverðu 
landinu í dag með 
vætu á Norður- og 
Norðvesturlandi 
þar sem sísta veðr-
ið verður næstu 
daga. Þokkalegasta 
veður í öðrum 
landshlutum þar 
sem vindur verður 
fremur hægur og 
þurrt að mestu og 
nokkuð bjart syðra.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

DÝRALÍF Æðarkolla varð fyrir því óláni að 
fljúga inn í flugeldaskothríðina þegar boðið 
var upp á flugeldasýningu í Vogum á Vatns-
leysuströnd í tilefni af fjölskylduhátíðinni þar í 
bæ í fyrrakvöld.

Hrapaði hún úr flugeldahafinu, hafnaði á 
þaki Stóru-Vogaskóla og rúllaði þar eftir þak-
inu, eftir því sem fram kemur á vef Víkur-
frétta. Menn úr Björgunarsveitinni Skyggni 
tóku fuglinn síðan upp á sína arma en Krist-
inn Björgvinsson, formaður björgunarsveit-
arinnar, sagði í samtali við Fréttablaðið að 
annar vængur hennar hafi verið svo illa far-
inn að ekki hafi verið hægt að bjarga henni 
svo hún var aflífuð.

„Þetta var afar sérstakt, vægt til orða 

tekið,“ segir hann. Hann segir enn fremur 
að áhorfendur hafi flestir verið nokkuð langt 
frá en þeim fáu sem voru í nánd við skólann 
hafi óneitanlega brugðið þegar kollan skall 
á þakinu. „Það varð nokkurt fát en við vörp-
uðum öndinni léttar þegar við sáum að þar 
var önd í hættu,“ segir hann kankvís. 

„Við munum halda svona flugeldasýningu 
að ári en ég vona að það verði ekki boðið 
upp á loftgrillaða önd oftar,“ segir hann að 
lokum.  - jse

Flugeldasýningin á fjölskylduhátíðinni í Vogum var einkar sérkennileg í ár:

Æðarkolla varð fyrir flugeldum í Vogum

ÆÐARKOLLAN VAR ILLA Á SIG KOMIN Flugeldasýningin 
í Vogum kom þessari kollu í koll í fyrrakvöld. 

MYND/HILMAR BRAGI

MEXÍKÓ Mexíkóskir hermenn hafa 
fundið göng sem liggja frá norð-
vesturhluta Mexíkó og undir 
bandarísku landamærin. Talið 
er að um sé að ræða göng til að 
smygla dópi til Bandaríkjanna.

Tíu einstaklingar, þar af ein 
kona, voru handteknir við gerð 
ganganna. „Göngin lágu frá húsi 
Mexíkómegin við landamærin 
og náðu um það bil eitt hundrað 
metra inn á bandarískt yfirráða-
svæði,“ sagði Alfonso Duarte 
hershöfðingi.  
 - mmf

Tíu einstaklingar handteknir:

Fíkniefnagöng 
uppgötvuð



Nýliðarnir að norðan keppa í fyrsta sinn í bikarúrslitum gegn ósigruðu toppliði KR-inga sem 
keppir nú til úrslita  í 17. sinn. Eimskipafélag Íslands, dyggur stuðningsaðili íslenskrar knatt-
spyrnu, hvetur alla knattspyrnuunnendur til að fjölmenna á Laugardalsvöllinn í dag kl. 16:00 og 
sjá þennan skemmtilega leik, þar sem allt getur gerst.

Til hamingju með sigurinn!

Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is

Eimskip óskar KR til hamingju með bikarmeistaratitilinn og þakkar Þórsurum  
fyrir frábæran leik og hetjulega baráttu.

Eimskipafélag Íslands styður íslenska knattspyrnu og það forvarnargildi sem 
hún hefur fyrir íslenska æsku. 
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Guðni Arnar Guðnason
sérfræðingur í lyflækningum og innkirtla- 

efnaskiptasjúkdómum
opnar hinn 5. september n.k. stofu í 

Læknasetrinu, Þönglabakka 6, 109 Reykjavík. 
 Tímapantanir í síma 535 7700

NORÐURSLÓÐIR Þrír fulltrúar frá 
Íslandi sóttu ráðstefnu Norður-
skautsráðsins sem var haldin á 
ísbrjótnum Yamal norður af Rúss-
landsströndum í vikunni og lauk í 
fyrradag.

Skipið sigldi hina svokölluðu 
norðausturleið milli Atlantshafs 
og Kyrrahafs, en auknar skipa-
siglingar þá leið voru einmitt eitt 
umfjöllunarefna á ráðstefnunni.

Einar Gunnarsson, ráðuneytis-
stjóri í utanríkisráðuneytinu, og 
Georg Lárusson, forstjóri Land-
helgisgæslunnar, sóttu ráðstefn-
una ásamt fulltrúa Íslands í nefnd 
embættismanna Norðurskauts-
ráðsins.  

Öll aðildarríkin átta sendu 
fulltrúa sína á ráðstefnuna og 
samkvæmt upplýsingum frá 
utanríkis ráðuneytinu var þar 
fjallað um öryggi og samvinnu 
á norðurslóðum, umhverfis-
mál, þjóðréttarleg efni varðandi 
norðurskautið og ekki síst leit og 
björgun á norðurslóðum.

Hið síðastnefnda er eitt lykil-
mála Íslands í þessum efnum. 
Össur Skarphéðinsson utanríkis-
ráðherra viðraði einmitt á fundi 
með starfssystur sinni Hillary 
Clinton í vor, hugmyndir um 
alþjóðlega leitar- og björgunar-
stöð á Íslandi.

Við lok ráðstefnunnar fylgd-
ust þátttakendur einmitt með 
almannavarnaæfingu undan 
ströndum Jakútíu. 

Meðal þess sem fram kom á 
ráðstefnunni, sem Rússar stóðu 
fyrir, var að siglingar um norð-
austurleiðina milli Evrópu og 
Asíu eru þegar hafnar að nokkru 
leyti.

Sú leið er umtalsvert styttri 
og fljótfarnari en hefðbundnar 

leiðir suður fyrir Indland og um 
Súez-skurðinn og Miðjarðarhaf. 
Ástæðan fyrir þessari aukningu 
er að hafís á svæðinu hefur hopað 
verulega og er viðbúið að sú þróun 
haldi áfram.

Rússar sögðust jafnframt telja 
að ferðum myndi fjölga verulega 
á komandi árum.

Verði svo, segir í svari frá ráðu-
neytinu, er viðbúið að sigling-
unum muni fylgja margs konar 
áskoranir sem kalli á öflugt 
alþjóðlegt samstarf.

Ísland á ríkra hagsmuna að 
gæta í þessum málaflokkum, enda 
hefur verið rætt um að stórauk-
in umferð um hafsvæðið í kring-
um landið kallaði meðal annars á 
samstarf um olíumengunarvarn-
ir.

Þá fór Össur þess á leit við 
Hillary Clinton utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna í vor að Bandarík-
in og Ísland myndu efla samstarf 
á rannsóknum á norðurslóðum.

Einnig hafa verið uppi hug-

myndir um alþjóðlega vöru-
flutningamiðstöð á Austfjörðum, 
sem gæti verið umskipunarhöfn 
fyrir vörur frá Asíu til Evrópu og 
Norður-Ameríku. 
 thorgils@frettabladid.is

Norðurskautsríkin ræddu 
málefni norðurslóða í ísbrjóti
Ráðuneytisstjóri og forstjóri Landhelgisgæslunnar sóttu ráðstefnu norðurskautsríkja á kjarnorkuísbrjótn-
um Yamal. Sigldu norður af Rússlandi og ræddu meðal annars auknar siglingar um norðausturleiðina.

FUNDAÐ Á ÍSBRJÓTI Rússneski ísbrjóturinn Yamal var viðeigandi samkomustaður norðurskautsríkjanna, enda eru auknar siglingar 
um norðausturleiðina eitt af helstu hagsmunamálum ríkjanna átta.  MYND/MURMANSK SHIPPING COMPANY

BRUNI Eldur kom upp í þakrými á Hótel Plaza 
í Aðalstræti um klukkan sex í gærmorgun. 
Eldurinn var nokkuð mikill þegar slökkvilið 
bar að garði en vel gekk að slökkva hann.

„Við fáum tilkynningu um klukkan tíu 
mínútur í sex um að reykur komi frá hótel-
inu. Allar stöðvar voru sendar á staðinn og 
þegar fyrsti bíll kemur á vettvang er greini-
legt að reykur kemur frá hótelinu,“ sagði 
Oddur Helgi Hallgrímsson, varðstjóri hjá 
slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, í sam-
tali við Vísi.

„Það var eldur í tæknirými í einni af við-
byggingunum og fór reykur inn í nokkur 
herbergi,“ segir Oddur og bætir við: „Svo 
virðist sem bilun hafi orðið í rafmótor sem 

keyrir loftræstikerfið áfram og kviknað hafi 
í honum.“

Oddur segir slökkvistarfið hafa gengið 
vel og að fólk hafi verið rólegt og yfirvegað. 
Fjöldi gesta var á hótelinu þegar eldurinn 
kom upp en rýma þurfti hótelið.

„Strætó kom með strætisvagna til að fólk 
gæti hvílt sig en það þurfti nú varla því 
veðrið var frábært. Síðan kom Rauði kross-
inn og aðstoðaði fólk, en það voru allir mjög 
yfirvegaðir og tóku þessu á rólegum nótum,“ 
segir Oddur.

Rýma þurfti Hótel Plaza þegar eldur kom upp í gærmorgun:

Bilun í rafmótor orsök eldsvoða á Hótel Plaza

HÓTEL PLAZA Vel gekk að ráða við eldinn en hann kom 
upp í tæknirými í viðbyggingu hótelsins.

MYND/ÞÖK

Norðurausturleiðin 
miklu styttri

Siglingaleiðin frá Qingdao í Kína til 
Norður-Evrópu er um 40% styttri en 
suðurleiðin um Súezskurð og Mið-
jarðarhaf. Skip sem fór norðurleiðina 
í fyrra var 15 dögum skemur á leiðinni 
en skip sem sigla hefðbundna leið.

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði 
á 120 stöðum um land allt. Nánari 
upplýsingar á visir.is/dreifing

naðarverði 
ánari

g

FRAKKLAND, AP Enginn hagvöxtur 
var í Frakklandi á öðrum fjórð-
ungi þessa árs. Tölur þess efnis 
voru gefnar út í gær og voru ekki 
til að sefa áhyggjur fjárfesta af 
stöðu Frakklands.

Frönsk stjórnvöld munu í fram-
haldinu grípa til harðari niður-
skurðar en áður var talið nauð-
synlegt til að stemma stigu við 
langvarandi fjárlagahalla.

Orðrómur um slæma stöðu 
Frakklands hefur tröllriðið kaup-
höllum um allan heim síðustu 
daga. Meðal annars var látið í 
veðri vaka að Frakkland myndi 
falla niður um lánshæfisflokk. - þj

Vandræði í Frakklandi:

Niðurskurður 
nauðsynlegur

BÚRMA Aung San Suu Kyi fór um 
helgina í sína fyrstu pólitísku 
ferð út úr Rangoon, fyrrverandi 
höfuðborg Búrma, síðan henni var 
sleppt úr stofufangelsi í fyrra.

Suu Kyi hvatti til þjóðarsam-
stöðu, þegar hún heimsótti borg-
ina Bago. Þúsundir manna voru 
viðstaddir þegar bílalest hennar 
fór í gegn um borgina. Yfirvöld í 
Búrma höfðu varað við því að ferð 
Suu Kyi gæti valdið óróa í landinu 
og öryggisverðir stjórnuðu bíla-
lest hennar.

Suu Kyi opnaði bókasafn í borg 
nálægt Bago og voru 600 manns 
viðstaddir. - mmf

Yfirvöld vöruðu við ferðinni:

Suu Kyi fór í 
pólitíska ferð

AUNG SAN SUU KYI Ávarpaði þúsundir 
manna í borginni Bago í Búrma um 
helgina.  NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNMÁL Bjarni Benediktsson, formaður Sjálf-
stæðisflokksins, vill að umsókn Íslands um aðild að 
Evrópusambandinu verði tafarlaust dregin til baka. 

Þá segist Bjarni ekki velta sér mikið upp úr hugs-
anlegu mótframboði á landsfundi flokksins í nóvem-
ber. „Ég á ekki sérstaklega von á mótframboði og 
mér finnst ekkert sérstakt tilefni til þess. Mér finnst 
flokkurinn hafa verið í sókn og ég mun sækjast eftir 
því að leiða hann áfram til frekari sóknar,“ sagði 
Bjarni í samtali við fréttastofu Stöðvar 2.

Bjarni segir tvö ný atriði hafa komið fram í 
tengslum við Evrópusambandsumsóknina frá því að 
sótt var um.

„Í fyrsta lagi að mönnum hefur orðið það ljóst hér 
heima að við höfum nóg með okkar eigin mál. Til 
dæmis að ná saman fjárlögum til að eiga fyrir ríkis-
útgjöldum,“ segir Bjarni og bætir við: „Svo eru hlutir 
að gerast í Evrópusambandinu sem gera það mun 
minna eftirsóknarvert en áður að ganga inn í þetta 
samstarf. Það er ljóst að Evrópusambandið er að 
þróast í átt til þess að verða meira sambandsríki þar 
sem hvert og eitt aðildarríki þarf að gefa eftir af sínu 
forræði á sviði ríkisfjármála inn í miðstýringuna í 
Brussel. Það finnst mér vera mjög slæm þróun.“  - þþ

Bjarni Benediktsson telur ekki tilefni til mótframboðs gegn sér á landsfundi:

Vill draga ESB-umsóknina til baka

BJARNI BENEDIKTSSON Formaður Sjálfstæðisflokksins hyggst 
sækjast eftir því að leiða flokkinn áfram á landsfundinum í 
nóvember.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Er réttlætanlegt að hækka 
innflutningstolla til að vernda 
innlendan landbúnað?
Já 27,3%
Nei 72,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telurðu að nógu langt hafi 
verið gengið í niðurskurði í heil-
brigðiskerfinu?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN



RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is

Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

FRÍ LEGUGREINING

20-50%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM HEILSURÚMUM

V O R T I L B O Ð

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
SÉRSMÍÐUM RÚM OG DÝNUR Í SUMARHÚS FELLIHÝSI OG TJALDVAGNA
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Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði 
á 120 stöðum um land allt. Nánari 
upplýsingar á visir.is/dreifing

naðarverði 
ánari

g

UMHVERFISMÁL Óflokkað heimilis-
sorp á Akureyri hefur minnkað 
um helming frá síðasta hausti. Í 
ágúst 2010 setti Akureyrarbær 
af stað svokallaða B-leið í endur-
vinnslu á Eyjafjarðarsvæðinu og 
var flokkunartunnum komið á 
hvert heimili, sem eru um 7.230 
talsins. Þrettán endurvinnslu-
stöðvar víðs vegar um Akureyr-
arbæ voru endurbættar og nam 
kostnaður við hverja þeirra um 
500 þúsund krónum, samkvæmt 
Helga Má Pálssyni, bæjartækni-
fræðingi og yfirmanni fram-
kvæmdardeildar. 

„Aðgerðirnar tóku lengri tíma 
en við áætluðum og kynningin 
hefði mátt vera betri,“ segir Helgi 
Már, en bætir við að árangurinn 
hafi þó ekki látið á sér standa 
eftir að verkefnið fór af stað. Eini 
kostnaðurinn fyrir bæinn hafi 
verið að reisa veggi í kringum 
endurvinnslustöðvarnar. 

„En það er fljótt að borga sig 
þar sem mikil meðvitund er hjá 
íbúum um endurvinnslu. Það er 
óvíða sem fólk er svona meðvit-
að um þessa hluti og jákvætt yfir 
höfuð.“

Innan við 50 prósent af óflokk-
uðu sorpi fer til urðunar miðað 

við það sem áður var. Sorpið, sem 
áður var keyrt á Glerárdal, er nú 
flutt til Stekkjavíkur hjá Blöndu-
ósi. 

Helgi Pálsson, rekstrarstjóri 
Gámaþjónustu Norðurlands, tekur 
undir með Helga Má og segir 
fyrir tækið ekki hafa búist við því 
að útkoman yrði svona góð. 

„Urðun óflokkaðs úrgangs hefur 
minnkað um helming síðan í haust 
og það er ánægjuleg niðurstaða,“ 
segir Helgi. „Við bjuggumst ekki 
við því að þetta yrði svo gott.“

Helgi segir að á Akureyrar-
svæðinu sé rík hefð fyrir flokkun 
og endurvinnslu. Akureyri hafi 
verið fyrst sveitarfélaga á land-
inu til að taka upp blaðaflokkun-
argáma og út frá þeirri þróun hafi 
þessi leið verið vel fær. 

 sunna@frettabladid.is

Helmingi 
minna rusl
Óflokkað heimilissorp frá Eyjafjarðarsvæðinu hefur 
minnkað um helming. Þrettán endurvinnslustöðvar 
voru bættar og flokkunartunnum var komið inn á 
hvert heimili á svæðinu.

FYRSTI BÍLLINN MEÐ TVÍSKIPTRI TUNNU Sorpbíll Gámaþjónustu Norðurlands er 
sá fyrsti á landinu með tvískiptri tunnu, og getur hann safnað tveimur flokkum af 
úrgangi í sömu ferð. MYND/GÁMAÞJÓNUSTA NORÐURLANDS

Urðun óflokkaðs úr-
gangs hefur minnkað 

um helming síðan í haust og 
það er ánægjuleg niðurstaða.

HELGI PÁLSSON 
GÁMAÞJÓNUSTU NORÐURLANDS

Óflokkaður heimilisúrgangur frá Akureyringum vó um 104 tonn í júní síðast-
liðnum, sem var 44,1 prósent af öllu sorpi. Hlutfall lífræns úrgangs var 26,8 
prósent og endurvinnslustöðvar tóku 29,1 prósent. 
Kostnaðurinn við urðun í Stekkjavík er 19 krónur á hvert kíló utan virðis-
aukaskatts, sem gerir tæpar tvær milljónir króna. Kostnaðurinn er vegna 
umhleðslu á Akureyri, flutnings og urðunar. 
Rekstrarstjóri Gámaþjónustu Norðurlands, Helgi Pálsson, segir að hægt sé 
að miða við það að ef endurvinnslukerfið virkaði ekki sem skyldi, væri hægt 
að tvöfalda þennan kostnað. „Ef flokkun hefði ekki orðið svona góð eins og 
raunin er, hefði kostnaðurinn verið svakalegur. Breytingin er algjör,“ segir 
Helgi, sem telur að um fimm til sex hundruð tonn af sorpi frá svæðinu sé 
flutt til Stekkjavíkur til urðunar í hverjum mánuði. 

Ílátin við heimili Eyfirðinga fyrir almennt sorp sem fer til urðunar rúma 
240 lítra. Ofan í er 39 lítra dallur fyrir lífrænt eldhússorp sem verður að 
jarðvegi. Í endurvinnslustöðvar, sem eru víða í bænum, fer pappír, plast, 
pappi, járn, gler, fernur, kerti og rafhlöður.

Lífrænn úrgangur rúmlega fjórðungur
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AFSLÁTTUR!
30-70%

• 5 svæðaskipt svefnsvæði

• Lagar sig að líkamanum

• Veitir fullkomna slökun

• Stuðningur við bak

• Tvíhert sérvalið stál í gormum

• Steyptir kantar

• 20% stærri svefnflötur

BALTIC PILLOW

50%
AFSLÁTTUR

KING KOIL
Queen Size rúm (153x203 cm)

FULLT VERÐ 163.600 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
98.160 kr.
ÞÚ SPARAR 65.440 kr.

KING KOIL
King Size rúm (193x203 cm)
FULLT VERÐ 264.223 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
158.534 kr.
ÞÚ SPARAR 105.689 kr.

BALTIC PILLOWFull XL rúm (135x203 cm)
FULLT VERÐ 243.423 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
121.712 kr.

BALTIC PILLOW
King Size rúm (193x203 cm)

FULLT VERÐ 300.187 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

150.094 kr.
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Í Hljómskálagarðinum 20. ágúst

13.30  Blá leið – 1,5 kílómetrar 6 til 8 ára
13.45  Gul leið – 700 metrar 4 og 5 ára

14.00  Græn leið – 700 metrar 3 ára og yngri 

Skráning á marathon.is

- Stoltur bakhjarl hlaupsins síðan 1997
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Endamark í 
Bjarkargötu

Endamark í 
Bjarkargötu

Gönguleið foreldra 
frá rásmarki 
að endamarki

Skemmtidagskrá 
að loknu hlaupi

Upplýsingatjald
og „týnd börn“

MARK

i

VENESÚELA Forseti Venesúela, 
Hugo Chavez, hefur snúið aftur 
til Venesúela eftir aðra umferð 

lyfjameðferðar 
sem hann fór í 
á Kúbu.

Ríkissjón-
varpsstöðin 
sýndi myndir 
af komu forset-
ans en hópur 
ráðherra tók 
á móti honum 
á flugvellin-

um. Bauð forsetinn föðurland-
inu góðan daginn á Twitter-síðu 
sinni í gær. Chavez tilkynnti í 
júní að læknar á Kúbu hefðu 
fjarlægt krabbameinsæxli úr 
líkama hans. Hann skilgreindi 
þó ekki nánar hvar krabbamein-
ið hefði verið. 
 - mmf

Var í krabbameinsmeðferð:

Chavez kominn 
til Venesúela

HUGO CHAVEZ

HÁTÍÐ Í PAKISTAN  Pakistanska þjóðin 
hélt upp á þjóðhátíðardag sinn í gær, 
14. ágúst. Pakistan fékk sjálfstæði frá 
Bretum þennan dag árið 1947.
 nordicphotos/afp

STJÓRNSÝSLA Þingflokksformenn eru sam-
mála um að mikilvægt sé að efna til opinnar 
umræðu í samfélaginu öllu um drög stjórn-
lagaráðs að nýrri stjórnarskrá lýðveldisins. 
Stjórnarskráin bindur hendur þingsins, en 
í henni er skýrt kveðið á um að samþykki 
tveggja þinga þurfi til að gera breytingar á 
henni. Óvíst er hvaða vægi þjóðaratkvæða-
greiðsla um málið hefði.

Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður 
þingflokks Samfylkingarinnar, segir mikil-
vægt að landsmenn allir taki þátt í umræðu 
um málið. Nýta eigi tækifærið til að efla 
þekkingu á stjórnarskránni, samhliða því 
verkefni sem þingið á fyrir höndum. „Ég hef 
mikla sannfæringu fyrir því að ekki eigi að 
drífa sig í þessari vinnu. Við verðum að rýna 
tillögurnar og velta kostum og göllum fyrir 
okkur.“ Þórunn segir mögulegt að málið fari 
í þjóðaratkvæði þegar þar að kemur, 
sjálf hafi hún ekki hugsað svo langt.

Margrét Tryggvadóttir, þingflokks-
formaður Hreyfingarinnar, segist 
hafa mikla sannfæringu fyrir því að 
þjóðin fái að segja sína skoðun áður 
en þingið tekur málið til umfjöllun-
ar. Æskilegt sé að mikil kynning fari 
fram á plagginu og hægt sé að kjósa 
sérstaklega um hvern kafla fyrir sig.

Því er Þuríður Backman, formaður 
þingflokks Vinstri grænna, ekki sam-
mála. Hún telur að með slíkri kosn-
ingu glatist samfella og yfirsýn sem 
sé nauðsynleg til að taka afstöðu til 
nýrrar stjórnarskrá. Málið verður 
rætt á þingflokksfundi í dag. Hún er 
ekki afhuga þjóðaratkvæðagreiðslu í 
sjálfu sér, en bendir á að samkvæmt 

stjórnarskrá verði þingið að fjalla um málið.
Ragnheiður Elín Árnadóttir, formaður 

þingflokks Sjálfstæðisflokksins, segir þing-
flokkinn eiga eftir að fjalla formlega um 
málið. „Við vorum nú ekki helstu stuðnings-
menn stjórnlagaþingsins né ráðsins þannig 
að aðferðafræðin í kringum þetta var ekki 
sú sem við hefðum valið. Við töldum að ekki 
væri fullreynt að þingið gæti sjálft, eins 
og núgildandi stjórnar-
skrá kveður 

á um, gert breytingar á stjórnarskránni 
sjálft.“

Sigurður Ingi Jóhannsson, varaformaður 
þingflokks Framsóknarflokksins, segir þjóð-
aratkvæðagreiðslu nú ekki hafa neitt laga-
legt gildi. Eðlilegt sé að málið fari í þinglega 
meðferð. „Ég held að það sé mjög mikilvægt 
að við höldum okkur við lagalegar leiðir, við 
höfum gert nóg af því að fara keldur undan-

farið.“ Hann telur mikilvægt að 
mikil umræða skapist í samfé-

laginu um málið.   
 kolbeinn@frettabladid.is

Lítill vilji til þjóðaratkvæða-
greiðslu um stjórnarskrá
Stjórnarskrá Íslands geymir skýr ákvæði um hvernig breytingum á henni skal háttað. Samþykki tveggja 
þinga þarf til breytinga. Lítill vilji virðist vera til þjóðaratkvæðagreiðslu um drög að nýrri stjórnarskrá.

ALMENNINGUR RÆÐI STJÓRNARSKRÁRDRÖGIN  Þingflokksformennirnir Þuríður Backman, Ragnheiður Elín Árnadóttir, 
Margrét Tryggvadóttir og Sigurður Ingi Jóhannsson vonast almennrar umræðu um stjórnarskrárdrögin.  FRÉTTABLAÐIÐ/SAMSETT MYND 



Verslanir opnar: mán-mið 11-19, fim 11-21, fös 11-19, lau 11-18 og sun 13-18  |  www.smaralind.is  |  528 8000

Fullt af frábærum 
tilboðum í skólaheftinu 

sem skoða má á 
smaralind.is 

Byrjaðu skemmtilegt skólaár með 
heimsókn í Smáralind. Hjá okkur 
færðu allt sem þú þarft að mæta 
með í skólann.

Sjáumst í skólastuði í Smáralind.
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HALLDÓR

Lilja Mósesdóttir alþingismaður hefur 
lagt til að lagður verði 10 prósenta skatt-

ur á allar útflutningstekjur sökum veikrar 
stöðu íslensku krónunnar undanfarin miss-
eri. Telur Lilja eðlilegt að ætla að krónan 
muni styrkjast um 10 prósent þegar fram í 
sækir og því séu útflutningsfyrirtæki að fá 
10 prósenta „meðgjöf“ við núverandi gengi.  
Áætlar Lilja að þessi skattur muni skila 
ríkissjóði árlega 80 milljörðum króna.

Það sem Lilja gleymir hins vegar er að 
allar útflutningsgreinar hafa einnig umtals-
verð útgjöld í erlendri mynt. Útflutnings-
fyrirtæki flytja inn ýmiss konar aðföng, 
fjárfesta í vélum og búnaði, auk þess sem 
ýmsir innlendir útgjaldaliðir eru ýmist 
greiddir í eða tengdir erlendri mynt. Þetta á 
jafnt við um allar útflutningsgreinar, hvort 
sem horft er til stóriðju, sjávarútvegs eða 
ferðaþjónustu. Þá er kostnaðarverð vara 
hér á landi mjög háð gengi og hefur því 
hækkað verulega með fallandi gengi. Síðast 
en ekki síst fjármagna flest útflutnings-
fyrirtæki sig í erlendri mynt eftir föngum 
til að draga úr rekstraráhættu. Hreinar 
gjaldeyristekjur útflutningsgreina eru því 
allt aðrar og lægri en sem nemur útflutn-
ingsverðmæti þeirrar vöru eða þjónustu 
sem þau selja úr landi. 

Lilja heldur því fram að útflutnings-

skattur raski ekki rekstrargrundvelli 
útflutningsfyrirtækja né samkeppnis-
hæfni þeirra. Sú fullyrðing stenst enga 
skoðun. Ef litið er til áliðnaðar námu 
útflutningstekjur iðnaðarins 225 milljörð-
um á síðasta ári. Árleg skattbyrði sam-
kvæmt hugmyndum Lilju yrði því liðlega 
22 milljarðar. Hreinar gjaldeyristekjur 
áliðnaðar, námu hins vegar 100 milljörðum 
króna á síðasta ári. Þar af greiddi iðnað-
urinn um 80 milljarða króna í innlendan 
rekstrarkostnað þ.m.t. til raforkukaupa. Þá 
er ótalinn fjármagnskostnaður og afskrift-
ir. Útflutningsskattur Lilju myndi því 
þurrka út rekstrarhagnað greinarinnar og 
gott betur.

Svipað væri á komið með flestum öðrum 
útflutningsgreinum. 80 milljarða skatt-
heimta á útflutningsgreinar myndi þó ekki 
aðeins kippa rekstrargrundvelli undan 
þorra þessara fyrirtækja. Slík skattheimta 
myndi koma í veg fyrir frekari fjárfest-
ingu og vöxt í útflutningsgreinum, sem 
er það sem íslenska hagkerfið þarf einna 
helst á að halda nú. Frekari skattheimta er 
ekki lausnarorðið í fjárhagsvanda ríkis-
sjóðs nú heldur verðum við að taka hönd-
um saman og auka útflutning og örva þar 
með hagkerfið. Hugmyndir af þessu tagi 
stuðla ekki að því.

Vanhugsaður útflutningsskattur
Skattheimta

Þorsteinn 
Víglundsson
framkvæmdastjóri 
Samtaka 
álframleiðenda

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði 
á 120 stöðum um land allt. Nánari 
upplýsingar á visir.is/dreifing

nd allt. Nánari 
/dreifing

Það er nú
„Vika er langur tími í pólitík“ er 
mögulega leiðinlegasti frasi sögunnar 
og glúrnustu gárungar geta ekki gert 
úr honum þolanlega setningu. Sé 
vika langur tími, eru tvö ár heil eilífð. 
Ummæli Bjarna Benediktssonar, for-
manns Sjálfstæðisflokksins, benda 
í það minnsta til þess að á tveimur 
árum sé mögulegt að taka slíkan 
viðsnúning í pólitík að unun er 
á að horfa. Bjarni var í viðtali á 
Bylgjunni í gær og sagði þá: „Ég er 
þeirrar skoðunar að við eigum að 
halda okkur utan Evrópusambands-
ins og það sé rangt að standa í 
aðildarviðræðum í dag og við 
eigum að hætta því.“

 Það var þá
Fyrir tveimur árum sagði sami Bjarni 
í viðtali við Fréttablaðið: „Ég er tals-
maður þess að við tökum afstöðu 
til Evrópusambandsaðildar. Ég vil að 
að þjóðin öll komi að því að taka 
afstöðu til þess hvort sá efnahagslegi 
stöðugleiki sem fengist með evru, sé 
eftirsóknarverður kostur með tilliti 

til þeirra fórna sem færa 
þarf. Meginatriðið er að 
Sjálfstæðisflokkurinn er 
lýðræðissinnaður flokkur 

og við eigum að virkja 
lýðræðið til að 

fá niður-
stöðu í 
þetta 

mál.“ Kannski Sjálfstæðisflokkurinn sé 
ekki lengur lýðræðissinnaður.
 
Glöp skrifara
Í þessum dálki var á föstudag greint 
frá því að Reykjavíkurborg hefði, í 
borgarstjóratíð Hönnu Birnu Kristjáns-
dóttur, fengið áminningu, líkt og 
nú, vegna þess að ársreikningum 
var skilað of seint. Það er ekki rétt. 

Borgarstjórn nú fékk áminningu fyrir 
að skila þriggja ára áætlun of seint, 
opinbera áminningu og fjársekt. 
Í fyrra tilfellinu var um óopinbera 
áminningu frá Kauphöllinni að 

ræða sem brugðist var við. Beðist er 
velvirðingar á þessum mistökum.

kolbeinn@frettabladid.isS
ú stefna að hafa sem hörðust höft á innflutningi landbún-
aðarafurða, leggja ofurtolla á erlenda búvöru og styrkja 
innlenda framleiðendur um háar fjárhæðir sem koma úr 
vösum skattgreiðenda er gjarnan réttlætt með því að verið 
sé að tryggja „fæðuöryggi“. Stefnan ber þessa dagana 

þann athyglisverða árangur að skortur er á ákveðnum kjöttegund-
um í búðum, af því að landbúnaðarráðherrann er svo harður á að 
tryggja fæðuöryggi!

Talsmenn „fæðuöryggis“ 
undir þessum formerkjum gefa 
í skyn að Ísland þurfi að vera 
og geti verið sjálfu sér nógt um 
mat. Hér sé hægt að framleiða 
búvörur til að fullnægja innan-
landseftirspurn og engin þörf sé 
á að flytja þær inn. 

Þegar betur er skoðað, er 
þessum rökum þó aðeins beitt þegar vörur sem framleiddar eru á 
Íslandi eiga í hlut; kjöt, mjólk, egg og nokkrar sortir af grænmeti. 
Þegar aðrar nauðsynjavörur eiga í hlut sem ekki eru framleiddar 
hér á landi, til dæmis korn, hrísgrjón og alls konar ávextir, á annað 
við, að ekki sé talað um þau ógrynni unninnar matvöru sem flutt 
er inn, til að mynda pasta, sultur, niðursuðumat og allt hitt. Inn-
flutningur á þessum vörum er frjáls og oftast á lágum tollum. Samt 
eru þær jafnnauðsynlegar og hinar búvörurnar fyrir fjölbreytt og 
heilsusamlegt mataræði; með öðrum orðum þáttur í fæðuörygg-
inu. Þetta sýnir í raun að hafta- og styrkjastefnan í landbúnað-
inum er ekki fæðuöryggisstefna, heldur verndarstefna til að halda 
erlendri samkeppni frá einni atvinnugrein á Íslandi. Afleiðingin er 
að búvörur eru dýrari en þær þyrftu að vera. Er það fæðuöryggi?

Jafnvel þær vörur sem Íslendingar framleiða sjálfir yrðu ekki til 
nema vegna þess að innflutningur er greiður og frjáls á alls konar 
aðföngum sem þarf til að afla matarins. Bændur þurfa vélar og 
varahluti, olíu, áburð, rúlluplast og allt mögulegt annað til að geta 
framleitt mat handa okkur. Ef eitthvert ógnarástand kæmi upp, til 
dæmis ný heimsstyrjöld – sem stundum er nefnd sem (hæfilega 
nærtæk) röksemd fyrir því að verja innlenda matvælaframleiðslu 
með ríkisstyrkjum, höftum og tollum – yrði auðvitað ekkert frekar 
hægt að flytja olíu, dráttarvélar og áburð til landsins en kjúkling. 
Þannig er allt tal um sjálfbærni íslenzks landbúnaðar fullkomið píp.

Það sama á að sjálfsögðu við um fleiri atvinnugreinar. Tökum 
sjávarútveginn, aðra matvælagrein, sem dæmi. Íslendingar veiða 
margfalt meiri fisk en þeir sjálfir geta torgað. En hvað ef lokaðist á 
innflutning og sjávarútvegurinn fengi ekki skip, olíu, veiðarfæri og 
allt annað sem hann kaupir frá útlöndum? Hætt er við að treglega 
gengi að afla matar, bæði handa Íslendingum og til að flytja út.

Raunverulegt fæðuöryggi lítillar þjóðar, sem er háðari alþjóð-
legum viðskiptum en flestar aðrar, felst þannig í sem frjálsustum 
milliríkjaviðskiptum og sem allra nánustu alþjóðlegu samstarfi, 
sem stuðlar að friði, stöðugleika og frjálsum flutningum í okkar 
heimshluta og um allan heim. Að hugtakið „fæðuöryggi“ sé í sífellu 
spyrt saman við einangrunarhyggju, höft og andúð á alþjóðlegu 
samstarfi er í rauninni bæði fáránlegt og sárgrætilegt.

Getur Ísland verið sjálfu sér nógt um mat og 
það sem þarf til að afla hans?

Hvað er 
fæðuöryggi?

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Kögun og kúgun

Deyr fé osfrv… en orð-
stír deyr aldregi, hveim 

sér vondan getur. Þannig að 
þegar menn eru að víla og díla 
og græða þurfa menn helst að 
muna eftir því líka. Á því hefur 
orðið misbrestur.

Eins og þeir hafa verið að 
komast að raun um hver af 
öðrum Bólufurstarnir getur 
eitt gjaldið fyrir auðsæld og 
veraldleg völd verið sjálf æran. 
Og menn gera sér ekki grein 
fyrir verðmæti hennar fyrr en 
þeir hafa misst hana og sjá ekki 
fram á að vinna hana aftur. Það 
er ekki hægt að endurheimta 
æru sína með ímyndarmöndli, 
fréttatilkynningum, sjóða-
stofnununum, greinarskrifum, 
lagaálitum, lofdýrðarkvikmynd-
um, kröfugerðum, heitingum og 
kúgunartilburðum – og hvað þá 
málaferlum. 

Æran er það orð sem fer af 
okkur. Hún er það mat sem 
annað fólk leggur á störf okkar 
og persónu. Hún er álit annars 
fólks þegar það kagar okkur (að 
‘kaga’ þýðir að ‘skyggnast um’ 
eða ‘horfa yfir’). Hún er niður-
staðan af kögun. Hafi einhver 
orðið til þess að vekja almenna 

vanþóknun vegna framgöngu 
sinnar getur hann ekki krafist 
velþóknunar. Við getum ekki 
mætt með lögfræðing heim til 
annars fólks og stefnt því til að 
líka vel við okkur.

Menningarvitar 
Menningarvitar okkar tíma eru 
bloggararnir. Þeir eru vitnis-
burður um það hvaðan og 
hvernig vindurinn blæs hverju 
sinni – hvernig talað er þarna 
úti, á kaffistofunum, í eldhúsun-
um, strætisvögnunum og heitu 
pottunum.  Auðvitað eru þeir 
misjafnir en einn af þeim betri 
er Teitur Atlason. Hann hefur í 
nokkur ár skrifað blogg hér og 
þar á netinu, nú síðast hjá dv.is. 
Hann skrifar af heilindum en 
er stundum heldur kjaftfor og 
dómharður. Hann er afdráttar-
laus og hreinskilinn um sjálfan 
sig og aðra, dregur ekki undan 
og ekki af sér; hann getur verið 
gífuryrtur, skapvondur, fljótfær 
og vondur í stafsetningu en líka 
orðheppinn, klár og fyndinn. 
Stundum skiptir hann um skoð-
un, sem hér á landi er af sumum 
haft til marks um ístöðuleysi 
þar sem gjarnan er litið á skoð-
anaskipti eins og íþróttakeppni 
fremur en sannleiksleit. En þeir 
einir skipta aldrei um skoðun 
sem annaðhvort hafa ekki hugs-
að nýja hugsun árum saman eða 
eru að gæta einhverra hags-
muna. Hvorugt gildir um Teit. 
Hann gætir engra hagsmuna. 
Jean-Paul Sartre sagði að menn-
ingarvitar væru fólk sem allt-

af sé að skipta sér af því sem 
því kemur ekki við. Þannig er 
Teitur einmitt: hann er fulltrúi 
þeirra sem ekkert eiga en leita 
sannleikans. Í öllu sem hann 
skrifar skynjar maður þrá eftir 
réttlætinu og sannleikanum.

Honum ofbauð tal Sigmundar 
Davíðs Gunnlaugssonar um að 
fólk sem vildi samninga í Ice-
save-málinu tilheyrði „elítunni“ 
og rifjaði upp hvernig fjölskylda 

Sigmundar auðgaðist  á sínum 
tíma á pólitískum tengslum við 
Framsóknarflokkinn en Gunn-
laugur Sigmundsson eignaðist 
stóran hlut í mjög ábatasömu 
fyrirtæki sem vann fyrir her-
inn í kjölfar starfa sinna fyrir 
utanríkisráðuneyti Framsókn-
arflokksins. 

Gunnlaugur Sigmundsson 
hefur sem sé stefnt Teiti fyrir 
meiðyrði, um leið og hann segir 
málið „eitt allsherjarbull í göln-
um manni“. Trúi hann því sjálf-
ur hefur Gunnlaugur þannig 
geð í sér til að heimta milljónir 
króna af gölnum manni fyrir 
skrif sín. Þau skrif eru reyndar 

meira og minna upp úr gamalli 
grein eftir Agnesi Bragadóttur 
sem  Gunnlaugur lögsótti ekki á 
sínum tíma. Kannski að hún sé 
ekki nógu galin fyrir hann.

Stóra samhengið
Kögunarmálið hefur ekki vaxið 
fram í tómarúmi heldur hefur 
fólk séð það í tilteknu samhengi, 
hvort sem Gunnlaugi er ljúft 
eða leitt, það hefur jafnvel þótt 

dæmigert fyrir það sem aflaga 
hefur farið í íslensku samfélagi 
frá lýðveldisstofnun, þar sem 
góð tengsl í stjórnmálaflokkun-
um, einkum Framsókn og Sjálf-
stæðisflokki, hafa veitt mönn-
um aðgang að tilteknum gæðum 
sem flokkarnir útdeildu, ekki 
síst í hermanginu þar sem sér-
stökum vildar- og venslamönn-
um þessara flokka var veittur 
einkaaðgangur að framkvæmd-
um fyrir ameríska herinn. Kög-
unarmálið snýst um jarðýtur og 
gröfur okkar tíma; tæknibún-
að og tölvulausnir; fyrirtækið 
var stofnað af Þróunarfélagi 
Íslands kringum loftvarnakerfi 

NATÓ á Íslandi. Gunnlaugur 
Sigmundsson var skipaður for-
stjóri Þróunarfélagsins af for-
manni Framsóknarflokksins, 
Steingrími Hermannssyni, og 
sjálfur varð hann þingmaður 
Framsóknarflokksins. Hann 
eignaðist stóran hlut í Kögun en 
Þróunarfélagið hafði áður selt 
sinn hlut í félaginu á verði sem 
margir telja hafa verið alltof 
lágt miðað við það sem síðar 
kom á daginn um verðmæti 
félagsins. Hann getur alveg 
áreiðanlega „útskýrt allt“ – og 
verður bara að halda áfram að 
gera það uns honum tekst að 
sannfæra fólk um að hann hafi 
einn af hyggjuviti sínu séð eitt-
hvað sem aðrir sáu ekki. En 
Teitur –hvort sem hann er gal-
inn eða ógalinn eins og við hin 
teljum – hefur þau mannrétt-
indi að finnast Gunnlaugur Sig-
mundsson hafa með refskap og 
pólískum tengslum sölsað undir 
sig verðmæta eign almennings 
– og segja það fullum fetum án 
þess að vera gerður gjaldþrota 
fyrir.

Gunnlaugur Sigmundsson 
mun ekki endurheimta æru sína 
úr klóm Teits Atlasonar. Hún 
er ekki þar. Hún er vakin af 
verkum hans sjálfs, framgöngu 
hans, orðum og persónuleika. 
Gunnlaugur getur ef til vill 
fengið einhver orð Teits dæmd 
dauð og ómerk og hugsanlega 
þjónað lund sinni með því að 
setja Teit á höfuðið. En orðstír-
inn verður alltaf á sama stað, 
hveim sér vondan getur. 

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Gunnlaugur Sigmundsson mun ekki 
endurheimta æru sína úr klóm Teits 
Atlasonar. Hún er ekki þar. Hún er vakin 

af verkum hans sjálfs, framgöngu hans, orðum og 
persónuleika.
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma 512 5000.

timamot@frettabladid.is

STIEG LARSSON (1954-2004) rithöfundur fæddist 
þennan dag.

„Vinátta er líklega algengasta form ástar.“

Merkisatburðir
1914 Panamaskurðurinn er opnaður fyrir skipaumferð.

1936 Tíu atvinnulausir stúdentar byrja að grafa fyrir grunni 
væntanlegs Háskóla Íslands við Suðurgötu í Reykjavík. 
Skólahúsið er svo formlega tekið í notkun 17. júní 1940.

1945 Síðari heimsstyrjöldinni lýkur með því að Japanar gefast 
upp.

1945 Kórea fær sjálfstæði frá Japan.

1969 Woodstock-tónlistarhátíðin hefst í New York-fylki í Banda-
ríkjunum.

1971 Minnisvarði um Stefán Ólafsson skáld er afhjúpað-
ur.  Hann stendur í Vallanesi í Suður-Múlasýslu, þar sem 
Stefán þjónaði sem prestur.

AFMÆLI

STEINAR 
BRAGI
rithöfundur 
er 36 ára.

BEN 
AFFLECK
leikari er 39 
ára.

DEBRA 
MESSING

leikkona er 
43 ára.

VIGDÍS 
GRÍMS-
DÓTTIR

rithöfundur 
er 58 ára.

Þennan dag árið 1933 kom flug-
kappinn Charles Lindbergh til 
Íslands. Hann kom til Íslands frá 
Grænlandi ásamt konu sinni. Hann 
lenti á Viðeyjarsundi og gisti ásamt 
konu sinni í vélinni yfir nótt. Þau 
hjónin flugu síðan áfram norður og 
austur um land og fóru frá Eskifirði 
til Færeyja 23. ágúst.

Tilgangur Lindberghs var að kanna 
flugleiðina yfir Atlantshaf fyrir Pan-

American-flugfélagið sem hafði hug 
á að hefja flugrekstur á þessari leið.
Charles varð heimsfrægur yfir nótt 
árið 1927 þegar hann flaug við-
stöðulaust og einn yfir Atlantshafið, 
frá New York til Parísar. Síðar komst 
Lindbergh einnig í fréttirnar þegar 
ungum syni þeirra hjóna var rænt og 
hann myrtur.

Heimild: Wikipedia og Ísland í 
aldanna rás.

ÞETTA GERÐIST:  15. ÁGÚST 1933

Lindbergh kemur til Íslands

Matthías Bjarnason fæddist á Ísa-
firði 15. ágúst 1921. Hann lauk versl-
unarprófi frá VÍ árið 1939 og gegndi 
ýmsum störfum og rak verslun í fæð-
ingarbæ sínum. Hann var fyrst kjör-
inn á Alþingi fyrir Sjálfstæðisflokk-
inn árið 1963 og sat samfellt sem 
þingmaður flokksins til 1995. Hann 
var ráðherra í ríkisstjórn Geirs Hall-
grímssonar 1974 til 1978 og Steingríms 
Hermannssonar 1983 til 1987.

Spurður að því hvernig hann hafi 
það segir hann: „Mér líður ágætlega, 
ég hef nóg að bíta og brenna.“ Hann 
segist ekki hugsa allt of mikið um póli-
tík. En um það hvort honum þyki ekki 
gott að vera laus við ábyrgðina segir 
hann eftir smá umhugsun: „Jú, jú, 
ég tel að ég hafi unnið mjög vel fyrir 
kaupinu mínu. Enga eftirvinnu haft 
eða næturvinnu.“

En hverju er hann nú stoltastur yfir 
að hafa áorkað um ævina? „Ég var 
auðvitað afskaplega ánægður þegar 
ég stofnaði togarafélag á Ísafirði, við 
keyptum togarann Ísborg og síðar Sól-
borg. Við stofnuðum hlutafélag sem 

rak þessi skip og þetta var langstærsti 
atvinnurekandinn í kaupstaðnum í 
nokkur ár. En svo hallaði undan fæti í 
togaraútgerð almennt,“ segir Matthías 
og minnist þess að þá hafi verið móðins 
að togarar væru í eigu bæjarfélaganna. 

„Við sjálfstæðismenn á Ísafirði 
misstum meira að segja meirihlutann 
fyrir það að vilja ekki stofna bæjarút-
gerð. Við vorum í samstarfi við vini 
okkar kommana, og kratarnir auð-
vitað börðust algjörlega á móti þessu,“ 
segir Matthías sem byggði ásamt þrótt-
miklum mönnum á góðum aldri stærð-
ar frystihús sem enn stendur, þótt það 
hafi farið á hausinn á sínum tíma.

„Ég var nú svo ólánsamur að lenda 
í því að verða sjávarútvegsráðherra 
þegar verst stóð á. Þá var afli útlend-
inga, Breta og Þjóðverja aðallega, um 
helmingur af bolfiskafla landsmanna, 
svo á þeim tíma færðum við út í 200 
mílur. Það fannst mörgum óþarfi að 
gera,“ segir Matthías um afrek sín í 
stjórnmálum. 

Matthías hefur alltaf verið á móti 
kvótakerfinu og ætlar sér ekki að 

skipta um skoðun. „Að sumu leyti get 
ég tekið undir þetta kerfi sem núver-
andi sjávarútvegsráðherra setti á, 
þetta strandkerfi. En hann er eigin-
lega búinn að eyðileggja það sem var 
gott við það,“ segir Matthías. 

Rifjað er upp að Matthías hafi verið 
kallaður járnkarlinn í ráðherratíð 
sinni. Hann hlær góðlátlega. „Maður 
fékk mörg heiðursnöfn og öfugt. Þetta 
voru afskaplega slítandi ár og óskap-
lega harðir dómar sem voru kveðnir 
upp yfir manni. Einu sinni sat ég heima 
hjá mér í Garðabæ, var einn í húsinu 
og þá hringir maður sem segir mig 
vera landráðamann og að hann  væri 
að koma að skjóta mig. Ég sagði við 
þennan mann: „Já, komdu þá bara. Ég 
er með fína skammbyssu hérna á borð-
inu hjá mér. Ég skal ekki vera lengi að 
kála þér!“ Ég var ekki með neina byssu 
og hef aldrei skotið úr byssu á ævinni! 
Ég var ekkert smeykur og hann kom 
aldrei,“ segir Matthías en hann hafði 
frá svo mörgu áhugaverðu að segja að 
það hefði getað fyllt heilt blað. 
 nielsg@365.is

MATTHÍAS BJARNASON, FV. ALÞINGISMAÐUR OG RÁÐHERRA:  NÍRÆÐUR Í DAG

Vann vel fyrir kaupinu sínu

ÁHUGAMAÐUR UM FUGLA Matthías Bjarnason er með veglegt safn uppstoppaðra fugla á skrifstofu sinni. Hann hefur þó aldrei skotið fugl.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Svanur Kristjánsson
Hafnarbergi 16, Þorlákshöfn,

lést á Landspítalanum við Hringbraut miðvikudaginn 
10. ágúst. Útförin fer fram frá Þorlákskirkju 
miðvikudaginn 17. ágúst kl. 14.00. 

Edda Laufey Pálsdóttir
Laufey Elfa Svansdóttir Tor Ulset
Páll Kristján Svansson Kristín Berglind 
 Kristjánsdóttir
Guðrún Ingibjörg Svansdóttir Bjarni Jónsson
og barnabörn.

MOSAIK  

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Pálína Sveinbjörg 
Andrésdóttir
Hrafnistu, Reykjavík,

lést þann 4. ágúst. Útför hennar fer fram frá 
Fossvogskirkju þriðjudaginn 16. ágúst kl. 13.00.

Davíð Garðarsson Gerd Gardarsson
Hjörtur Pálsson Ragnhildur G. Hermannsdóttir

Ólöf Ingibjörg, Jón Garðar, Guðlaugur Magni, Davíð Jóhann, 
Páll, Andrés Brynjar, Unnur Ósk, Birgir Páll,   
Hermann Jakob, langömmubörn og aðrir aðstandendur.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Magnús Karl Pétursson
læknir, 
Einilundi 1, Garðabæ,

sem lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi að 
morgni 9. ágúst verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í 
Reykjavík þriðjudaginn 16. ágúst klukkan 15.00.
Þeim sem vildu minnast hans er bent á Hjartavernd.

Ingibjörg Pétursdóttir
Ólafur Tryggvi Magnússon  Björg Vilhjálmsdóttir
Magnús Karl Magnússon  Ellý Katrín Guðmundsdóttir
Atli Freyr Magnússon Steinunn Gestsdóttir
Ásdís Magnúsdóttir
                                 barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir  
og afi,

Grétar Jónsson
Höfða, Akranesi,

andaðist 9. ágúst. Útförin fer fram frá Akraneskirkju 
fimmtudaginn 18. ágúst kl. 14.00. Þeim sem vilja 
minnast hans er bent á Dvalarheimilið Höfða.

Hrefna Grétarsdóttir Árni Sigurðsson
Þórarinn Grétarsson Guðbjörg Vera Kristinsdóttir
og afabörn.



Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512-5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 

Elín Kristín Scheving Guðrúnardóttir er handóður heklari sem heldur úti bloggi um hekl.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fyrsta doktorsvörnin í íþrótta- og heilsufræði 
 við íslenskan háskóla fer fram í dag. Þá ver Kristján 
Þór Magnússon lýðheilsufræðingur doktorsritgerð sína 
Hreyfing og þrek 7 og 9 ára Íslendinga. Doktorsvörnin 
fer fram í Hátíðarsal Háskóla Íslands klukkan 10.

É
g hef voða gaman af handavinnu. Heklið 
er líka róandi. Ég er með athyglisbrest 
og heklið hjálpar mér að sitja kyrr fyrir 
framan sjónvarpið,“ útskýrir Elín Krist-

ín Scheving Guðrúnardóttir en hún leggur 
nánast aldrei frá sér heklunálina. Elín titlar 
sig sem heklara í símaskránni og heldur auk 
þess úti bloggsíðu um hekl. Heklið byrjaði 
sem áhugamál en er nú orðið að hennar sér-
einkenni.

Heklgraffar 
á kvöldin

2

Bonito ehf. Friendtex 
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 - www.friendtex.is

Opnunartími:
mánud. -  föstud.  kl. 11:00 - 18:00  laugard. 11.00-14.00

 ÚTSALA
 SÍÐASTA VIKAN

2 FYRIR 1 AF
ÖLLUM FATNAÐI

Listh



15. ágúst 2011  MÁNUDAGUR2

ÁVAXTASPJÓT 
Suðrænir og safaríkir   

Jarðarber
Kirsuber
Vínber
Ananas
Mangó
Sykurpúðar 
Blæjuber
Vatnsmelóna

Skerið vatnsmelónuna, 
ananasinn og mangóið 
í bita. Þræðið bitana, 

ásamt jarðar-
berjum, kirsuberj-
um og sykurpúð-
um upp á spjót og 
grillið þau í nokkrar 
mínútur. Stingið 
spjótunum í afskurðinn 
af melónunni eða 
ananasinum.  

Sunnudagsósa
1 peli rjómi

1 dós 18% sýrður rjómi 
1 tsk. púðursykur
6 kókosbollur

Þeytið rjómann og 
hrærið hitt út í með 
sleif. 

„Ég ákvað að setja upp bloggið, 
því fólkið í kringum mig var orðið 
leitt á að hlusta á mig tala enda-
laust um hekl. Svo er líka erfitt að 
finna nokkuð um hekl á íslensku og 
mig langaði líka bara að sýna hvað 
ég væri að gera,“ segir Elín. 

Hún lærði að prjóna þegar hún 
var lítil en gafst upp á prjóna-
skapnum, þar sem hún var allt-
af að missa niður lykkjur. Heklið 
átti betur við hana og nú  hefur 
hún heklað stanslaust í fimmtán 
ár. „Heklið er svo einfalt. Í því er 
miklu auðveldara að laga mistök, 
eða fela þau,“ segir hún sposk og 
sér fyrir sér að gera handavinnuna 
að atvinnu.

„Ég ætlaði að verða eitthvað 
annað en svo hef ég bara svo 
gaman af þessu. Helst vildi ég geta 
setið við handavinnu allan daginn 
og þess vegna datt mér í hug að 
verða handavinnukennari. Ég er 
að fara í skólann í haust.“

Heimili Elínar er undirlagt af 
hekli. Hún hefur heklað ótalmörg 
teppi og upp á síðkastið hefur hún 
heklað utan um krukkur. Krukk-
urnar notar hún undir smáhluti 
og snyrtidót og sem kertastjaka. 
„Ljósið kemur mjög fallega gegn-
um heklið. Ég hef selt nokkrar 
krukkur og eins getur fólk keypt 
af mér uppskriftirnar gegnum 
bloggsíðuna, ef það vill prófa 
sjálft.“

Elín situr þó ekki allar stundir 
í sófanum heima við hekl. Hún á 
það til að fara út seint á kvöldin og 
„heklgraffa“ niðri í bæ.

„Ég vil helst ekki að það sjáist 
til mín,“ segir hún og hlær. „Ég sá 

þetta fyrst á Flickr og fannst þetta 
skemmtilegt. Það eru einhverjar 
að þessu hér í bænum og það er 
eins með þetta og annað graffití, 
þær eru með tögg, eitthvað ákveð-
ið blóm eða munstur svo það sést 
hverjir hafa verið að verki. En 
ég er reyndar ekki enn þá komin 
með svoleiðis, þetta er bara svo 
skemmtilegt.“ 

Slóðin á bloggsíðu Elínar er 
www.handod.blogspot.com.

heida@frettabladid.is

Elín á það til að laumast út í kvöldrökkr-
inu og „heklgraffa“ niðri í bæ. 

MYND/ÚR EINKASAFNI

Framhald af forsíðu

„Það var allt til í búðunum sem 
mig vantaði, hjartalaga sykur-
púðar meira að segja,“ segir Júlía 
hress. Hún kveðst jafnan velja það 
sem er fallegast og ferskast hverju 
sinni þegar hún býr til grilluð 
ávaxtaspjót og ávaxtakörfur. 
Júlía rekur Veisluþjónustuna hf. 
og þarf því oft að snara fram lyst-
ugum réttum á færibandi. Í ágúst 
ætlar hún líka að opna nýtt steik-
hús á Akureyri, í gömlu Lindu-
verksmiðjunum við Hvannavelli. 
Þennan daginn fóru eftirtaldar 
tegundir á spjótin og í körfuna.

Grilluð ávaxtaspjót 
með sunnudagssósu
Suðrænir ávextir og safarík ber eru alltaf viðeigandi í eftirrétt og af grillinu enn gómsætari en ella. 
Júlíana Skarphéðinsdóttir, matreiðslumeistari á Akureyri, útbjó nokkur safarík ávaxtaspjót.

„Ég vel það sem er fallegast og ferskast hverju sinni,” segir matreiðslumeistarinn Júlíana Skarphéðinsdóttir. MYND/HEIÐA.IS

Sýningin Íslensk samtímahönnun  - húsgögn, vöruhönnun og 
arkitektúr verður sett upp í Tallinn í Finnlandi í ágúst. Opnunardagur er 
17. ágúst en forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, opnar sýninguna 
formlega þann 21. ágúst en þann dag er Íslands-dagurinn í Tallinn.

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

Bæjarlind 6
S. 554 7030 

Eddufelli 2 
S. 557 1730

Sendum í póstkröfu

ÚTSÖLULOK Í EDDUFELLI
ENN HÆGT AÐ GERA GÓÐ KAUP

Allar útsölubuxur 
2.500 kr.

1000-2000

2500-3000-4000 

5 VERÐ Í GANGI

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517-6460
www.belladonna.is

Stærðir 
40-60.

Flott föt fyrir 
flottar konur, 

Útsölu-
lok

25% aukaafsláttur af útsöluvörum
reiknast við kassa

30 - 50%
afsláttur af
útsöluvöru
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Fasteignamarkaðurinn hefur til sölu einbýlishús 
í Einilundi í Garðabæ.

H úsið er 324,7 fermetrar og á frábærum 
útsýnis stað við opið svæði á grónum stað í 
Garðabæ. Lóðin er 1.248 fm að stærð, gróin 

og falleg.
Húsið var algerlega endurnýjað árið 2007 á mjög 

vandaðan og smekklegan máta. 
Húsið skiptist þannig: Á efri hæð eru forstofa, hol, 

gestasalerni, þvottaherbergi með forstofu inn af og 
útgangi á lóð, setustofa með útgangi á svalir, gangur, 

baðherbergi, fjögur barnaherbergi, hjónaherbergi 
með baðherbergi inn af og stórt eldhús með arin stofu 
inn af með gasarni og útgangi á lóð.

Á neðri hæð eru þrjú stór herbergi, þar af tvö með 
útgangi á lóð. Mögulegt væri að gera séríbúð á neðri 
hæð hússins. 

Allar innréttingar í húsinu eru hvítar háglans og 
sérsmíðaðar af Heggi. Afar vönduð tæki eru í eldhúsi, 
meðal annars innfelld kaffivél, gufuofn og blásturs-
ofn í innréttingu og spanhelluborð í eyju. 

Húsið að utan er í góðu ástandi og nýmálað. Bíl-
skúrshurðir eru nýjar og bílskúr flísalagður.

Algerlega endurnýjað
Húsið stendur á 1.248 fm lóð en er sjálft 324,7 fm að stærð.

Fasteignakóngurinn auglý-
sir

Þægilega há

Á Heimili fasteignasölu starfa öflugir 
fasteignasalar með áratuga reynslu í 
faginu sem eru tilbúinir að vinna fyrir 
þig með vönduð vinnubrögð að leiðar-
ljósi.

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaðiheimili@heimili.is

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

Á Heimili fasteignasölu starfa 
öflugir fasteignasalar með áratuga 
reynslu í faginu sem eru tilbúinir 
að vinna fyrir þig með vönduð 
vinnubrögð að leiðarljósi.

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaðiheimili@heimili.is

Sími 530 6500
Bogi Pétursson, lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson, lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson, lögg. leigumiðlari
Tryggvi Kornelíusson, sölufulltrúi

Pantaðu frítt
söluverðmat án 
skuldbindinga!

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 120 stöðum um land allt. 



Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

: : 535_1000.is





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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154,2 m2 - hæð, ris og bílskúr 

Fallega og snyrtilega eign 

á frábærum stað í Grafarvogi

Frostafold
Fallega 5 herbergja

112 Reykjavík

Verð: 31,9 millj.

Vandaðar innréttingar  og tæki

136 m2 - 4 svefherbergi

Gott skipulag

Vinsælt hverfi

Lækjarvað
Falleg neðri sérhæð í tvíbýli

35,5 millj.

110 Reykjavík

Verð:

Stærð 216,3 m2

Frábær staðsetning

Gróinn suðugarður

Bílskúr 36 m2

Hlíðagerði
Fallegt einbýlishús

108 Reykjavík

Verð: 48,0 millj.

Iðufell
Rúmgóð 2ja herbergja
68 m2 

3ja hæð

Stutt í alla þjónustu 

111 Reykjavík

Verð: 11,9 millj.

Selvogsgrunn
Glæsilegt einbýlishús 
Frábær staður

Teiknað af Jóhanni Eyfells

Húsið er mikið listaverk 

og vel skipulagt

104 Reykjavík

Verð: 69,0 millj.

2ja herb ósamþykkt íbúð

Á rólegum stað

Lækkað verð

Leifsgata
101 stutt í þjónustu

101 Reykjavík

Verð: 12,0 millj.

4ra herbergja hæð og ris

Sér bílastæði

Vönduð eign

Lindargata
Stórkostlegt útsýni

101 Reykjavík

Verð: 32,0 millj.

Góð verönd með heitum potti

Frábært útsýni

Vinsæl staðsetning

Sævargarðar
Gullfallegt raðhús

170 Seltjarnarnes

Verð: 54,0 millj.

Stórkostlegt útsýni !

Suðursvalir 

Skemmtileg íbúð

Hátún 4
Falleg 77 m² 3ja herbergja  

105 Reykjavík

Verð: 19,1 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 18:00-18:30

Nánari upplýsingar veiti:

Davíð Jónsson, sölufulltrúi 

david@miklaborg.is

sími: 697 3080

8. hæð í lyftublokk

mán. 15.ágúst

Háalind 2
Mjög vel skipulagt parhús

201  Reykjavík

Verð: 53,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 17.ágúst frá kl. 18:30- 19:00

Nánari upplýsingar veiti:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi

atli@miklaborg.is

sími: 899 11780

207 m2 á tveimur hæðum

4 svefnherbergi og innbygður bílskúr

Frábær staður,

Fallegt útsýni, 

Góðir sólpallar

569 7000
www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ragna S. Óskarsdóttir 
MBA og löggiltur 
fasteignasali 

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali 

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -
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Í einstöku umhverfi með stórbrotnu útsýni.

Húsið er 167 m2 vel hannað og glæsilegt. 

Hentar vel hvort sem er heilsárshús eða 

sumarhús. Eignaskipti koma til greina.

Austurbyggð
Veglegt einbýli á bökkum Hvítár 

við Laugarás

Verð: 24,9 millj.

113 m2 auk stæðis

Frábær staður

Áhv. lán frá ÍLS um 23,5 milljónir

Auðveld kaup 

Vindakór
Glæsileg 3ja herbergja

203 Kópavogur

Verð: 25,0 millj.

84,5 m2 í risi

Suðursvalir

Góð rými

Vel við haldið hús

Góð staðsetning 

Rauðagerði
Falleg 3ja herbergja

108 Reykjavík

Verð: 21,8 millj.

2 hæðir

Bílskúr 

Innst í botnlanga

Fallegur garður

Góður timburpallur

Heiðnaberg
Glæsilegt 187 m² einbýli

111 Reykjavík

Verð: 41,7 millj.

Endaíbúð

Glæsilegt útsýni

Miðsvæðis

Safamýri
Mjög góð 4ra herbergja

108 Reykjavík

Verð: 22,9 millj.

119 m2 í lyftuhúsi

Sérstæði í lokaðri bílageymslu

Gott skipulag og vel umgengin eign

Andrésbrunnur
Sérlega góð 4ra herbergja

113 Reykjavík

Verð: 25,9 millj.

216 m2

Hornlóð

Laust við samning

Bæjargil
Fallegt einbýlishús í Bæjargili

210 Garðabær

Verð: 59,0 millj.

Fallegt útsýni

Gróinn fallegur garður með verönd

Fjögur svefnherbergi, stór stofa

Innbyggður góður bílskúr

Skipti skoðuð

Baughús
Vel skipulagt parhús

112  Reykjavík

Verð: 53,5 millj.

Eignin getur verið laus fljótlega

Skipti koma til greina.

Jórusel 24
Fallegt 300 m² einbýlishús  

109 Reykjavík

Verð: 49,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 17:00-17:30

Nánari upplýsingar veiti:

Óskar R. Harðarson, hdl. og lögg. fasteignasali 

oskar@miklaborg.is

sími: 661 2100

Reisulegt hús

Fjögur góð herbergi, stofa og borðstofa

mán. 15.ágúst

Aflagrandi 26
Glæsilegt 190 m² endaraðhús 

107 Reykjavík

Verð: 57,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 17.ágúst frá kl. 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veiti:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi

atli@miklaborg.is

sími: 899 11780

Gott hús innst í botnlagna

5 svefnherbergi og stórar stofur

Vandaðar innréttingar

Við leitum að ...

... Sérhæð á Seltjarnarnesi
með 3-4 svefnherbergjum auk bílskúrs.  
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason

 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is              

... 3ja herbergja jarðhæð í Grafarvogi.
Helst sem mest áhvílandi.
 - Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is               

... 3ja - 4ra herb íbúð í Smára, Linda, 
Sala, Kórum eða Hvörfum í Kópavogi.
Afhendingartími samkomulag.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is               

... 4-5 herbergja íbúð í Kórahverfi.
Með litla útborgun.
 - Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is               

... 2ja íbúða húsi undir 50 milljónum 
á Reykjavíkursvæðinu. 
 - Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is               

... 3ja til 4ra herbergja íbúð 
með áhvílandi lánum til yfirtöku.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is         

... 3ja herbergja íbúð 
í húsi fyrir eldri borgara.   
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson 

 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is                

...  3ja herbergja jarðhæð með sér inn-
gangi þar sem má vera með 2 hunda.
 - Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is               

... 5 herbergja íbúð í Norðlingaholti. 
4 svefnherb. Má vera mikið áhvílandi.
- Nánari upplýsingar veitir Jason Guðmundsson 

 í síma 569 7000 eða jason@miklaborg.is                 

... sérhæð í Vesturbæ eða Hlíðum. 
Staðgreiðsla í boði.
Rúmur afhendingartími.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 

 í síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is                

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  



„Ómögulegt“ er ekki í orðabókinni
Keilir er alhliða menntafyrirtæki í eigu háskóla, fyrirtækja og almannasamtaka. Keilir hefur 
verið frumkvöðull námsgreina á Íslandi. Háskólabrúin hefur hjálpað fjölda fólks að komast 
í háskólanám, námsgreinar innan Heilsuskóla Keilis og Orku- og tækniskólans hafa skapað 
sér mikla sérstöðu og Flugakademían hefur verið leiðandi í flugnámi á Íslandi.
Keilir er metnaðarfullt menntafyrirtæki sem leggur áherslu á nýsköpun í námi og kennslu.

KEILIR er eitt fjölmargra fyrirtækja sem 
kjósa Ásbrú, samfélag frumkvöðla, fræða og 
atvinnulífs, sem sína bækistöð.

Verður þín hugmynd að veruleika á Ásbrú?

Nánari upplýsingar um Ásbrú má finna á 
www.asbru.is og hjá Kadeco sem hefur frá 
árinu 2006 leitt uppbyggingu á Ásbrú.

Ásbrú í Reykjanesbæ er kjörinn staður fyrir fyrirtæki á sviði tækni og 
heilsu tengdrar þjónustu, auk fyrir tækja sem sjá hag sinn í nálægð við 
alþjóða flugvöll. 
Á Ásbrú er stór háskóla garður, spennandi nám í boði hjá Keili, kvikmynda -
ver, heilsu þorp í farar broddi heilsu ferða mennsku, tækni þorp þar sem 
alþjóð legt gagna ver er að rísa og fjöldi áhuga verðra sprotafyrirtækja. 
Mikil upp bygging er á svæðinu og má 
þar nú meðal annars finna leikskóla, 
grunn skóla, verslun og veitinga stað.
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Sími 425 2100 | fyrirspurnir@kadeco.is

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar

www.keilir.net



Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali

Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401

Eignir vikunnar

Rúmlega 260 fm. fallegt, vel viðhaldið hús á stórri eignarlóð á Seltjarnarnesi. Á neðri hæð eru rúmgóðar stofur, eldhús, gestasnyrting og þvottahús. Á 
efri hæð baðherbergi og 4-5 svefnherbergi. Gengt á svalir frá 2 þeirra. Eigninni fylgir bílskúr og óskráður hjallur. Lóðin er stór og falleg og öll útiaðstaða 
mjög góð. Húsið er sýnt í opnu húsi í dag milli 18 og 18.30. Verð 69,9 millj.

Skerjabraut 3a Seltjnes. OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 18-18.30

Fellsmúli-endurnýjuð 
eign
Ca. 105,4 fm. björt og falleg íbúð 
í góðri blokk. Endurnýjað eldhús, 
gólfefni o.fl. Stór stofa, 3 rúmgóð 
svefnherbergi, baðherbergi með 
hvítum tækjum og ljósum flísum. 
Laus fljótlega. Verð 23,9 millj.

Kambasel 57-raðhús 
OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUDAG KL. 17.30-18.30

Mikið endurnýjað og einstaklega 
smekklegt raðhús á rólegum 
stað. Á neðri hæð eru eldhús, 
stofur og þvotthús og geymsla, 
frá stofu er gengið út á góðan 
pall og í garð . Á efri hæð 
eru 4 rúmgóð svefnherbergi, 
baðherbergi og hol og einnig 
er ris sem nota má sem 
svefnherbergi, tómstundarými 
o.fl. Opið hús þriðjudag 16.8 
frá kl 17:30-18:30 
Verð 39, 9 millj.

Öldugrandi-5 íbúða hús 
með bílskúr
Ca. 55 fm falleg íbúð á annari 
hæð í litlu, vel staðsettu 
fjöleignahúsi í vesturborginni. 
Íbúðinni fylgir góður rúmlega 25 
fm bílskúr, þannað að eignin er 
samtals  rúmlega 80 fermetrar.
Verð 20,9 millj.

OPIÐ HÚS

Fálkagata-Reykjavík
Ca. 91 f. björt og falleg vel 
skipulögð íbúð á efstu hæð í 
litlu fjölbýli. Skiptist í 2 rúmgóðar 
stofur, 2 svefnherbergi, eldhús 
og baðherbergi. Mögulegt að 
breyta annari stofu í herbergi. 
Endurnýjað eldhús o.fl. Góð 
fjárfesting. Verð 24,9 millj.

4ra herbergja

Bauganes-einbýli 
Reisulegt einbýlishús á góðum stað í Skerjafirði. Á 
1. hæð eru gestasnyrting, eldhús og stofur, þaðan 
sem gengt er út á suðurverönd og í fallegan garð. 
á annari hæð eru 3 svefnherbergi, sjónvarpshol 
sem auðvelt væri að breyta í herbergi og 
baðherbergi. Kjallari er undir húsinu, þar eru 
þvottahús, geymslur, herbergi o.fl. Lítill skúr fylgir. 
Verð 44,9 millj.

Kirkjuvellir-LÉTT 
KAUP
Ca. 128 fm. góð íbúð 
í vönduðu lyftuhúsi á 
Völlunum í Hafnafirði. 
Á eigninni hvílir 
Landsbankalán með 4,15 
% vöxtum að fjárhæð 25,2 
millj sem getur fylgt með. 
Milligjöf er umsemjanleg!

2ja herbergja

Ca. 86 fm. íbúð á jarðhæð 
í tvíbýli á rólegum stað í 
Foldunum. Í dag nýtist íbúðin 
sem stofa og 3 svefnherbergi, 
eldhús, bað og þvottahus. 
Verð 19,9 millj.
OPIÐ HÚS Á MORGUN FRÁ 
KL.17:30-18. 

Suðurmýri- Seltjarnarnes raðhús
Ca. 217 fm. fallegt raðhús við Suðurmýri á 
Seltjarnarnesi. Á neðri hæð eru arinstofa, 
borðstofa, eldhús,  1 herbergi,  gestasnyrting 
o.fl. Á efri hæð 4 svefnherbergi og baðherbergi. 
Innbyggður bílskúr. Verð 59,9 millj. 

OPIÐ
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Logafold 62 
OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUDAG KL. 17.30-18

Einbýli og raðhús

OPIÐ HÚS

Traust þjónusta í 30 ár

TRÖLLAKÓR - 3JA 
HERBERGJA
Mjög falleg 3ja herbergja íbúð 
á 3. hæð í lyftuhúsi. Tvö góð 
svefnherbergi. Falleg innrétting 
í eldhúsi. Flísalagt baðherbergi. 
Þvottahús innan íbúðar. Stofa þaðan 
sem útgengt er á suður svalir. Ekkert 
áhvílandi. Verð 21,8 millj.

STÍGPRÝÐI - RAÐHÚS 
4 falleg og velhönnuð 160 fm raðhús á 
einni hæð í Hraunsholtinu í Garðabæ. 
Húsin verða afhent fullbúin að utan 
og lóð verður grófjöfnuð. Að innan 
verða húsin afhent fokheld. Skipulag 
húsanna býður upp á mikla möguleika 
ma. 2 -3 svefnherb. Stóra og bjarta 
stofu. Stór bílskúr 50 fm. Lofthæð 
húss um 3 metrar. Húsin verða til 
afhendingar í ágúst 2011. Verð 28 
millj. (millihús) 29,8 millj. (endi). Allar 
nánari upplýsingar á skrifstofu Gimli.

Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.isFasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is

Árni Stefánsson, 
viðskiptafræðingur og 
löggiltur fasteignasali.

ÞVERÁS - PARHÚS
Fallegt 145 fm parhús auk 25 fm 
bílskúrs á góðum stað í Árbænum 
(samtals 170 fm). Húsið er tvær hæðir 
og ris. Á jarðhæð er gesta wc., stór 
stofa, eldhús og borðstofa. á efri 
hæð þrjú stór herbergi, þvottahús og 
baðherbergi. Í risi er stórt fjölskyldu 
herbergi. Fallegar innréttingar. Parket 
og flísar á gólfum. Fallegur suðurgaður 
og sólpallur. Bílskúr fullbúinn. Skipti 
möguleg á minni eign. Verð 41,9 millj.

KLEPPSVEGUR - ÚTSÝNI
Góð 66 fm 2ja herb. íbúð á 3. hæð 
í fjölbýli. Stór og björt stofa með 
suðursvölum. Stórt svefnherbergi. 
Eldri góðar innréttingar. Parket og 
dúkur á gólfum. Eignin snýr öll til 
suðurs. Íbúðin er laus strax. Verð 
13,2 millj.

HAMRAKÓR - SKIPTI Á 
MINNA
Fallegt og vel hannað 223 fm 
einbýlishús á tveimur hæðum með 
tvöföldum innb. bílskúr. Fjögur stór 
herbergi og stór og björt stofa. Tvö 
stór baðherbergi. Tvennar svalir. Falleg 
innr. í eldhúsi. Fallegt útsýni.  Verð 
49,9 millj. Skipti möguleg á minni eign 
staðsetning ekki atriði.

LÆKJASMÁRI -STÆÐI Í 
BÍLAGEYMSLU
Falleg og björt 2ja herb. 67 fm íbúð 
auk stæðis í bílskýli í fallegu fjölbýli. 
Flísalagt baðherbergi,  fallegar 
innréttingar, tengi fyrir þvottavél og 
þurrkara. Stórt herbergi með skáp. 
Björt stofa með útgengt á suðursvalir. 
Eldhús með fallegri  innréttingu. Áhv. 
19 millj frá Íbúðarlsj. Verð 19,8 millj.

SMÁRARIMI  - EINBÝLI Á 
EINNI HÆÐ
265 fm einbýlishús á einni hæð 
með bílskúr á góðum stað í 
Grafarvoginum. 4-5 svefnh., stór og 
björt stofa og stórt sjónvarpshol. 
Góðar innréttingar. Parket og flísar á 
gólfum. Eftir er að leggja lokahönd á 
loft og ganga frá milliveggjum. Sór 30 
fm bílskúr. Að utan er húsið flísalagt, 
lóð með timburpalli til suðurs og 
bílaplan er hellulagt. Verð 49 millj. 
Ekkert áhvíl. og engin skipti möguleg.

SKEIÐAKUR - GLÆSILEG 
EIGN
Glæsilega hannað tveggja hæða 
einbýli á einum besta staðnum 
í Akralandinu í Garðabæ. Húsið 
afhendist fullbúið
 að utan og lóð grófjöfnuð með efni 
af staðnum þó verður viðurkennt 
frostfrítt efni í bílastæði og göngu-
stígum. Að innan afhendist húsið 
fokhelt. Stærð hússins er frá 470 
- 580. Vandað hús með fallegum 
arkitektúr. UPPLÝSINGAR OG 
TEIKNINGAR Á SKRIFSTOFU GIMLI.

HEGRANES 23 - GARÐABÆ
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 18:00
168 fm einbýlishús á einni hæð auk 63 fm bílskúrs eða samtals 231 fm. Fjögur 
svefnherbergi og tvær stofur. Nýl. endurnýjað baðherbergi. Parket og flísar á 
gólfum. Bílskúrinn er fullbúinn með góðri lofthæð. Lóðin er stór (1.800 fm) 
með gróðri og bílaplan er hellulagt. Sölumenn verða á staðnum og gefa nánari 
upplýsingar. Ath. ekkert áhvílandi.

OPIÐ HÚS - ENNISHVARF 15B - 4RA HERB. M/BÍLSKÚR
Opið hús í dag mánudag að Ennishvarfi 15B kl. 17-18 
(Auður á bjöllu).  Mjög falleg og einkar vel skipulögð 4ra herbergja 
íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í fjórbýlishúsi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Stofa 
þaðan sem útgengt er á góða afgirta timburverönd. Falleg innrétting í eldhúsi. 
Baðherbergi flísalagt. Rúmgóður bílskúr. Hús í góðu ástandi. Verð 33,8 millj.
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Til sölu 
um 300 hektara

land í Mosfellsbæ

Allar nánari upplýsingar veitir

lögg. fasteignasali hjá Fasteignamiðstöðinni
Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi
S: 550 3000  GSM: 892 6000
magnus@fmeignir.is

Fasteignamiðstöðin er með til sölu 
áhugaverða eign fyrir fjársterka aðila 
m.a. vegna nálægðar við þéttbýli 
Mosfellsbæjar og Reykjavíkur. Aðgangur 
að landinu er með besta móti. Stutt er í 
margvíslega afþreyingu og þjónustu og 
býður það upp á ýmsa möguleika vegna 
stærðar, staðsetningar og umhverfi s.

Magnús Leópoldsson

Til sölu eru jarðirnar Hvammur og Hvammsvík í Hvalfirði. Jarðirnar 
eru um 607  hektarar að stærð og seljast saman með öllum man-
nvirkjum, ræktun og öðru fylgifé. 

Hvammur og Hvammsvík þykja einstaklega fallegar með fjöl-
skrúðugu fuglalífi. Þar er í dag rekinn ferðaþjónusta með tjaldstæði, 
silungsveiði og 9 holu golfvelli. Í nágrenninu er fjöldi náttúruperla á 
borð við Staupastein, Glym, Brynju- og Botnsdal og Botnssúlur. 

Á jörðunum eru m.a. tvö 132 og 282 fm íbúðarhús, hlöðugrill, hlaða, 
vélageymsla, fjárhús, þjónustumiðstöð, æðarvarp o.fl. 

Jarðhitaréttindi eru undanskilinn sölunni. Kvöð er á um að Orku-
veita Reykjavíkur geti borað eftir heitu vatni og byggt dæluhús með 
umgengnisrétti komi til þess að jarðhitaréttindin verði nýtt. Einnig eru 
undanskilin sölunni þinglýst réttindi annarra en Orkuveitu Reykjavíkur.

Kauptilboðsblað og sölulýsingu er hægt að sækja á 
http://www.or.is/UmOR/Eignasala/ 
Jarðirnar verða til sýnis áhugasömum kaupendum eftir samkomu-
lagi. Nánari upplýsingar gefa eftirfarandi starfsmenn Orkuveitu 
Reykjavíkur: Hannes Frímann Sigurðsson í síma 516-6690
Ólafur Þór Leifsson í síma 516-6334

Kauptilboðum skal skila á móttökuborð í höfuðstöðvum Orkuveitu 
Reykjavíkur Bæjarhálsi 1 110 Reykjavík, fyrir kl. 12.00 miðviku-
daginn 17. ágúst 2011

ORES-2011-05-01. 

Landnúmer 126107 og 126106

Hvammur og Hvammsvík, Kjósarsýslu

TIL SÖLU
Útivistarperla í nágrenni Reykjavíkur

Ef viðunandi tilboð fæst:

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

...ég sá það á Vísig þg

Fasteignir.is 
fylgir Fréttablaðinu 

á mánudögum.



Snorri B. Sturluson
Sími 699 4407
snorri@domusnova.is

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali

Turninum 12. hæð - 201 Kópavogur - www.domusnova.is

Opið hús í dag mánudag 
kl 18:00-18:30. 
Sölumaður á staðnum

Blikaás 16 221 Hafnarfjörður
4-5 herbergja Parhús
Stærð: 189 fm 
Verð: 43.9 milljónir. 

Allar nánari upplýsingar
veitir Snorri í síma 699 4407
eða á snorri@domusnova.is

Domusnova kynnir glæsilegt 4-5 herbergja parhús við Blikaás í Hafnarfirði. Húsið er 150,7 fm að 
stærð ásamt 38,3 fm bílskúr, samtals 189 fm. Samkvæmt teikningu geta verið fjögur svefnherbergi 
í húsinu en í dag eru þau þrjú og eru þau öll rúmgóð en auðvelt er að bæta fjórða svefnherberginu 
við. Að innan hefur verið vandað vel til allra verka og er frágangur til fyrirmyndar. Á gólfum er gegn-
heilt partket og flísar. Garðurinn, sem er mjög sólríkur, er lagður stórri timburverönd og grasbala og 
snýr í suðaustur. Húsið er staðsett neðst í rólegum botnlanga á barnvænum stað. Stutt er í skóla 

og leikskóla sem og aðra þjónustu eins og matvöruverslanir, apótek og íþróttamiðstöðvar. 
Þetta er vönduð og falleg eign sem vert er að skoða. 

OPIÐ HÚS í d
ag

HÚSIN Í  BORGINNI • Klapparstíg 5 • 101 Reykjavík • Sími 511 5005 • www.husin. is

Lyngbarð - 220 Hafnfj.

V 34,9 MGott 160 fm einbýli þa. 45 fm bílskúr á 
góðum stað í Hafnarfirði stutt í skóla og 
alla þjónustu. 

Úlfarsbraut - 113 RVK

V 39.5mMjög fallegt 267 fm parhús á 2 hæðum 
með 5 svefnh. Skemmtilega hannað 
hús. Eignin er afhent tilbúin til innrétting. 

Kórsalir - 201 Kóp

Nýleg og sérlega falleg 163,6 fm 4ra til 5 herbergja 
ENDAÍBÚÐ á 1. hæð (jarðhæð) í fjölbýli (LYFTUHÚSI), ásamt 
sér stæði í BÍLAGEYMSLU. 

Krummahólar - 111 Rvk

Verð 14,2 m Björt 49,6 fm 2ja herb. íbúð á 5.hæð í 
lyftuhús með stæði í bílskýli. Yfirtaka 
lána. ***afborgun um 63þús pr mán***  

Sumarhús og bátaskýli í Skorradal.

V.22,5m  Glæsilegt sumarhús 61,7fm + 17,5 fm 
bátaskýli, alls 79,2fm. Fallegtt útsýni. 
Laust strax 

Tryggvagata - 101 RVK

44,5fm studioíbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi í miðborg 
Reykjavíkur. ATH - GÓÐ ÁHVÍLANDI LÁN FRÁ 
ÍBÚÐALÁNASJÓÐ UPP Á 11.6mkr. 

Freyjubrunnur - 113 RVK

V. 36m

Fallegt og vel staðsett 5 herb. 216,7 fm 
raðhús í Suðurhlíðum Úlfarsfells. Eignin 
er afhent fullbúin að utan með  grófjafn-
aðri lóð og tilbúin til innréttinga að innan 
með hita í gólfi og allt rafmagn ídregið. 

Friggjabrunnur - 113 RVK

V.33,9mParhús 226fm hannað af Tark, til sölu, á 
byggingast.4. Möguleiki að gera séríbúð 
á jarðhæð. Til afhendingar strax. 

Bústaður við Geysi í Haukadal

Sumarbústaður við Geysi í Haukadal. Húsið er 87 fm byggt 
árið 2006. Eignalóð við rómaðan golfvöll. Laus 1.sept.

Grænlandsleið -113 RVK

V.39,9m.   

Glæsileg sérhæð með bílskúr 154,5fm. 
Arinn í stofu. Góður pallur fyrir framan. 
Vandaður frágangur á öllu, eign fyrir 
fagurkera. 

Laxabakki - 800 Selfoss

Glæsilegt 278 4ra herb. einbýlishús við bakka Ölfusár á 
Selfossi. Húsið er múrsteinsklætt að utan með góðum 
sólpöllum og heitum potti. Staðsetning hússins er einstök og 
útsýnið er glæsilegt

Kristnibraut - 113 RVK

V 55 M

Lúxusíbúð á efstu hæð með 
stórfenglegu útsýni.íbúðin skráð 
213,3m2 geymsla 11,3m2. Bílskúr 
38,1m2 og Bílskúr 24,2m2. Samtals 
286,9m2. 

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
GSM: 899 5611
telma@husin.is Sími  511 5005 •  Klapparstíg  5  •  101 Reykjavík 

Sigurður Fannar 
Sölumaður
GSM:  897 5930
siggifannar@husin.is

Jórunn Skúladóttir
Sölumaður
GSM: 845 8958
jorunn@husin.is

Ólafur Sævarsson
Sölustjóri
GSM: 820 0303
oli@husin.is
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Þarftu að selja eða kaupa ?
Viltu frítt söluverðmat? 

Hafðu samband

 862 8110
Erna Svala Gunnarsdóttir

Sölufulltrúi

erna@remax.is

Sími: 862 8110

Þórarinn 

Jónsson hdl. 

lögg. Fasteignasali

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.HUSAVIK.NET - Sími 510-3800

Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali
elias@husavik.net

✔ Afhending í nóvember 2011.

✔ Íbúðir með sólskála.

✔ Íbúðir með hjónasvítu.

✔ Stærðir frá 52-170 m2.

✔ Rúmgóð bílageymsla.

✔ Verð frá kr. 16,9 millj.

Þjónustumiðstöðin við Boðaþing

NÝTT HÚS FRÁ HÚSVIRKI

Boðaþing er reitur sem Húsvirki hf. og Hrafnista DAS fengu úthlutað til skipulagningar fyrir almennar 
íbúðir, þjónustuíbúðir, hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð aldraðra. Þetta er skemmtilega skipulagt 
svæði sem myndar kjarna almennra íbúða í kringum hjúkrunaríbúðir og þjónustumiðstöð á vegum 
Kópavogsbæjar og Hrafnistu DAS.

Boðaþing 10-12Boðaþing 10-12 55+55+Glæsilegar íbúðir
fyrir fólk á besta aldri
Glæsilegar íbúðir
fyrir fólk á besta aldri

S
K
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S

A

NÝTT HÚS VIÐ BOÐAÞING

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri 
upplýsingar, meiri umræða, meira líf, meiri 
íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á Vísi.

Meiri Vísir.

Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu fréttir, ítarlega umfjöllun og gagnlegar 
upplýsingar um veiði, hvort heldur sem er stangveiði eða skotveiði. Fylgstu með í sumar og 
nýttu þér allt sem Vísir hefur upp á að bjóða.

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞAÐ ERU
ENGIN HÖFT Í
VIÐSKIPTUM
Á VÍSI

ÞAÐ ERUÞAÐ ERU
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fasteignasala
Skeifan FÖSTLÁG

SÖLUÞÓKNUN

Magnús Hilmarsson
Sölumaður / Sími: 896-6003
magnus@skeifan.is / skeifan.is

Sigurður Hjaltested
Sölumaður / Sími: 821-5400
sigurdur@skeifan.is / skeifan.is

Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is magnus@skeifan.is / skeifan.is sigurdur@skeifan.is / skeifan.iseysteinn@skeifan.is / skeifan.is

%Söluþóknun óháð verði íbúðar

Ýmis söluþóknunargjöld
(t.d. skoðunargjald, umsýslukostnaður o.fl.)

Söluverð á eign

Söluþóknun (Kynntu þér mismunandi prósentur)

Ýmis söluþóknunargjöld   
(Kr. 0 til 50.000,- mismunandi eftir fasteignasölum)

Samtals án vsk.

Vsk. (25,5%)   

Samtals

Reiknaðu
dæmið
sjálf(ur)

Verð miðast við einkasölu

ÞÚ SPARAR

299.900

0

Fast verð án vsk.

Vsk. (25,5%)

238.964
60.936

350.000 625.000 930.000

237.100

1.167.150

159.37589.250

439.250 784.375

484.475139.350 867.250

30.00025.000

238.964 2,25% 900.000

30.000.00 40.000.00

2,0%

Samtals

Aðrar fasteignasölur, raundæmi:

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

1,7%

20.000.00

10.000

0 - 60.000.000Söluverð á eign

Sími 568-5556    www.skeifan.is

600.000340.000

Starfandi í yfir 26 ár!

%

mið
(ur)

Tjarnarból
Falleg 5 herbergja, 128,4 fm íbúð á 4. hæð í góðu 
fjölbýlishúsi. 4 svefnherbergi. Frábært útsýni. Íbúðin er 
laus strax. Verð 27,9 millj.

Valshólar
Mjög falleg 82 fm endaíbúð á 2. hæð (efstu) í litlu 
fjölbýli. Fallegar innréttingar. Parket og flísar. Nýlegt 
bað. þvottahús og búr inn af eldhúsi. Suðursvalir. Fallegt 
útsýni. Verið er að taka húsið í gegn að utan og verður 
það greitt af seljendum. Verð 18,9 millj.

Réttarholtsvegur
Falleg 4ra herbergja, 124,5 fm íbúð á 2. hæð í góðu 
steinhúsi ásamt 26,4 fm bílskúr. Rúmgóðar fallegar 
stofur með parketi. Góðar svalir. Bílskúr. 
Verð 25,5 millj.

Vallarhús – Raðhús
Fallegt raðhús 125 fm, hæð og ris á góðum rólegum stað 
í Grafarvoginum. Fallegar innréttingar. Parket og flísar. 
Stór timburverönd í suður og vestur með skjólgirðingum, 
einnig verönd austan við húsið. Fallegur ræktaður 
garður. Verð 35,2 millj. 

Veghús – 4ra herbergja
Glæsileg 4ra herbergja, 106 fm íbúð á 2. hæð í 3ja
hæða fjölbýli. Gegnheilt parket. Stór stofa.
3 svefnherbergi. 30 fm svalir og flottar innréttingar.
Sérlega björt og falleg eign. Verð 25,9 millj.

Neðstaleiti
Mjög falleg 4–5 herbergja, 166 fm íbúð á 2. hæð (efstu) 
í litlu fjölbýlishúsi. Íbúðin er 133,5 fm ásamt 31,8 fm 
stæði í bílskýli. Falleg stofa með parketi og suðursvölum. 
Fallegar innréttingar. Gott sjónvarpshol. Parket. Sérlega 
vönduð eign á frábærum stað. Verð 35 millj.

Rauðhamrar
Falleg 4ra herbergja, 112 fm íbúð á 3. hæð í góðu
endurbættu fjölbýli. 3 góð svefnherbergi. Parket og flísar. 
Stórar suðursvalir. Fallegar innréttingar. Góð eign á
frábærum stað í Grafarvoginum. Verð 24,8 millj.

Sóleyjarimi - 50 ára og eldri
Falleg og rúmgóð 112 fm íbúð á jarðhæð í fjölbýli fyrir 50 
ára og eldri. Fallegar innréttingar með miklu skápaplássi. 
Gengið út í suðurgarð með hellulagðri verönd. Bílskýli 
með þvottaaðstöðu. Gólfefni vantar á stofur, eldhús, 
gang og herbergi. Verð 25,9 millj.

Sunnuvegur HF. – Bílskúr
Stórglæsileg efri hæð og ris í tvíbýli ásamt bílskúr, 
samtals 161,3 fm. Þetta er sérlega vönduð eign við 
miðbæ Hafnarfjarðar. Vandaðar innréttingar. Í risi er 
glæsileg stofa með arni. Verð 39,6 millj.

Efstihjalli – 4ra herbergja
Falleg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýlishúsi, 
með sérinngangi. Íbúðin er skráð 98,1 fm en því til 
viðbótar er sér þvottahús, sér geymsla og aukaherbergi 
í kjallara sem er ekki inni í fermetratölu eignarinnar. 
Eikarinnréttingar. Parket. Frábært útsýni. Sérhiti. Suð-
vestursvalir. Verð 26,8 millj. SKIPTI MÖGULEG.

FR
U

M

Fagrakinn - Hfj. - Einbýli 
Fallegt einbýlishús sem er hæð og kjallari 178,5 fm. með 
innbyggðum bílskúr. 4 svefnherbergi. Timburverönd í 
suður út frá stofu. Falleg ræktuð lóð. Fallegt eldra hús 
í hjarta Hafnarfjarðar. Verð 35,4 millj.

NÝ EIG
N

Gunnarsbraut - 3ja herb.
Falleg 3ja herbergja 79 fm íbúð í kjallara í þríbýli á 
þessum góða stað í Norðurmmýrinni. Góðar innréttingar. 
Parket. Sérinngangur. Góð staðsetning. Verð 17,5 millj

NÝ EIG
N

Rauðalækur - Hæð - Bílskúr
Falleg 5 herbergja 130 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjórbýli 
ásamt 22 fm bílskúr. Góðar innréttingar. Parket. 
Svefnherbergi eru í dag 4, auðvelt að skiptu í 3. 
Suðursvalir. Sérlega rólegur og góður staður. 
Verð 36,9 millj.

NÝ EIG
N

Seilugrandi - bílskýli
Falleg 4ra herbergja 100 fm endaíbúð á 1. hæð í litlu 
fjölbýli ásamt stæði í bílskýli á þessum eftirsótta stað 
í vesturbænum. Fallegar innréttingar. Nýlegt bað. 
Nýtt gler. Mikið endurnýjuð sameign utan sem innan. 
Sérinngangur af svölum. Verð 27,5 millj.

NÝ EIG
N

Skipasund - 3ja herbergja
Falleg 3ja herbergja 80 fm íbúð í kjallara. Húsið var 
endurnýjað að utan nýlega. Nýlegar ofnalagnir og ofnar. 
Björt og falleg stofa með parketi. Stutt í verslun og 
leikskóla. Verð 16,5 millj.

NÝ EIG
N

Strandvegur - Sjálandshv. Gb.
Sérlega glæsileg 4ra herbergja 125 fm íbúð á 3ju hæð 
(efstu) í litlu fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Glæsilegar 
eikarinnréttingar. Eikarparket. Glæsileg stofa með mikilli 
loft hæð og sólskála. Góðar suðvestur svalir. 3 góð 
svefnherbergi. Búið er að opna eitt af herbergjunum. 
Lítið mál að loka aftur. Verð 39,9 millj.

NÝ EIG
N

Vesturberg 2ja - Laus strax
Mjög falleg 2ja herbergja 64 fm íbúð á 6. hæð í 
lyftublokk. Nýtt eikarparket. Nýtt eldhús með fallegum 
eikarinnréttingum. Flísalagt bað. Glæsilegt útsýni yfir 
borgina. íbúðin er öll nýgegnumtekin. Íbúðin er laus nú 
þegar. áhv. Húsnæðislán frá íslandsbanka ca 13,5 millj. 
Verð. 15,9 millj.

NÝ EIG
N

Viðarrimi - Einbýli
Sérlega glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð 
168 fm með innb. 36 fm bílskúr. Fallegar innréttingar. 
Parket og flísar. út frá stofu er stór timburverönd með 
heitum potti og skjólgirðingum. Sérlega fallegur garður. 
Eldhús með nýjum hvítsprautuðum innréttingum. Sérlega 
glæsileg eign á frábærum rólegum stað. Verð 54,8 millj.

NÝ EIG
N

Aflakór - Parhús - Aukaíbúð
Gérlega glæsilegt nýlegt 261 fm parhús á 2 hæðum á 
fallegum stað í Kópavogi. Gegnheilt hnotuparket. Glæsil. 
innrétt. Stór 40 fm innb. bílskúr með flísal. gólfi. Stór timb-
urverönd í suður með skjólveggjum. Ræktaður garður. 
Útsýni. Á neðri hæð er séríbúð. Auðvelt að breyta og gera 
að einni íbúð. Glæsil. eign á góðum stað. Verð 65,9 millj.

NÝ EIG
N

Fannafold - Einb. m/aukaíb.
Sérlega fallegt einbýlishús á tveimur hæðum 238 fm. 
Fallegar innréttingar. 4 fvefnherbergi. Parket. Á neðri 
hæðinni er búið að útbúa séríbúð. Sérlega fallegur 
garður og frábært útsýni. Heitur pottur á veröndinni. 
Sérlega falleg eign á góðum stað. Verð 62,9 millj.

NÝ EIG
N



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

TILBOÐ 1.990.000.-
HYUNDAI SANTA FE 4X4 DÍSEL . Árgerð 
2005, ekinn 148.þ km, sjálfskiptur. Verð 
áður 2.290.000.- Tilboð 1.990.000.- 
Rnr.124234.Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, 
Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá fleiri 
myndir á www.bilalif.is

SJÁLFSKIPTUR
SUZUKI GRAND VITARA. Árgerð 2005, 
ekinn 99.þ km, Verð 1.490.000. 
Rnr.244486.Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, 
Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá fleiri 
myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

Ford F 150 Lariat 2004 ek 124 þ.km eitt 
og hálft hús 4 dyra, lúga leður 33” dekk 
bíllinn er í góðu ásigkomulagi og á að 
seljast STRAX verð aðeins 1450 þús !!!! 
uppl í sima 864-8989

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Eigum EL-GO rafmagnsvespurnar til 
afgreiðslu strax, ekkert próf og ekkert 
bensín. Sama lága verðið kr.148.900,-

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

Nýtt Coleman Sedona 8feta, 2ja ára 
ábyrgð, Truma miðstöð, ísskápur, omfl, 
Sumar sprengja verð aðeins 1590þús.
kr, Húsinu er á staðnum,

Nýtt Coleman E1 9,5feta Off road, 2 ára 
ábyrgð, Truma miðstöð, öflugri dekk ofl, 
Sumar sprengja verð aðeins 2290þús.
kr, Húsin eru á staðnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
http://www.isband.is

TOYOTA Carina e. Árgerð 1995, ekinn 
244 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
260.000. Rnr.100980.Allar nánari 
upplýsingar á www.netbilar.is eða í 
síma 588 5300

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Nýtt Coleman Cheyenne 10feta, 2. ára 
ábyrgð, Geymslu hólf, Truma miðstöð 
omfl, Sumar sprengja verð aðeins 
1990þús.kr, Húsin eru á staðnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
http://www.isband.is

KIA Rio DIESEL Árgerð 2007, ekinn 
63þ.km, bsk. Mjög gott eintak sem 
er til staðar! Verð aðeins 1.480.000. 
Raðnúmer 152083. Sjá nánar á www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

HYUNDAI Santa fe 4x4. Árgerð 2006, 
ekinn 90 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.290.000. Rnr.100462.Allar nánari 
upplýsingar hjá Netbilar.is s 588 5300

 BMW 540. Árgerð 2002, ekinn 
170 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.390.000. Rnr.100310.Tilboðverð einn 
með öllu . Netbilar.is s 588 5300

Grænu kjör Allt að 50% afsláttur af 
sölulaunum fyrir græna bíla.Netbílar vill 
styðja við fjölgun umhverfishæfari bíla 
á íslandi og býður því ný „græn kjör”. 
Netbilar s 588 5300

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Kynntu þér 2 fyrir 1 stofntilboð okkar.

Hringiðan Internetþjónusta
Skúlagata 19, 101 Reykjavík

Sími: 525 2400
WWW.HRINGIDAN.IS

TILBOÐ Í NOKKRA DAGA !
Flottar stórar 50cc bensín vespur í 
rauðu og svörtu á 12” og 13” dekkjum. 
Box aftan á og þjófavörn fylgja frítt 
með. VERÐ NÚNA: 199.000. Þú sparar 
79.000. Eigum ennþá til nokkrar af 
okkar vinsælu þjófavörnum fyrir heimili 
og lítil fyrirtæki.

City Runner ehf
Laugarvegur 168, 105 

Reykjavík
Sími: 567 1040

Opið frá 14 til 17 mánudaga 
til föstudaga.

 

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Ford Transit með krana!!!!
Til sölu Frod Transit 125-350 diesel 
árg. 2002 ekinn ca 140 þ km 5 gíra 
skoðaður 2012 er á tvöföldu að aftan, 
bíll mikið endurnýjaður s.s. turbína, 
vél, kúpling, spíssar, olíuverk og .fl á 
pallinum er áfastur Hiab krani, bíll í 
góðu standi verð 1550 þús, án vsk. 
Uppl. s. 420 6600 eða 861 7600 eftir 
lokun

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

FELGUR 20” felgur, Touareg, Cayenne, 
Q7. Nýjar mjög flottar felgur, Verð 
300.000. Rnr.115427. Eru á staðnum,

FORD F350 LARIAT crew 4x4. Árg 2005, 
ekinn 185 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur, 
hús á palli, Vel búinn og flottur bíll í 
topp standi, Verð aðeins 1.990.000. 
Rnr.116404, Er á staðnum,

LAND ROVER Range Rover 
Supercharged. Árg 2/2007, ek 92 Þ.KM, 
bensín, sjálfsk, Umboðsbíll með öllum 
aukabúnaði, Flottur bíll á frábæru verði, 
Verð aðeins 7.390.000. Rnr.116686. Er 
á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, 

Lokað á laugardögum.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Húsbíll - hljómsveitarbíll Uppl. krokur.is 
og S. 891 6165

Til sölu Honda Civic 1.4. Árg.’98, ek.163 
þ. km. sk. ‘12. Verð 390 þús. Uppl í s. 
694 7065

 0-250 þús.

Nissan Máxima árg. 97. Nýskoðaður. 
verð 250 þús. Sími 896-1275

 250-499 þús.

VW Polo, árg 2000, keyrður 143þ. km. 
Í góðu standi, mjög sparneytinn og 
skoðaður 2012. Tilboðsverð: 350.000 
kr. Uppl. í síma 822-2310

 Bílar óskast

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

BÍLL ÓSKAST. Corolla, 
Yaris, Avensis, Micra, 

Almera, Golf, Polo, Focus, 
Peugeot 206 eða Lancer

Árg. 1998-2003 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. í síma 772-5450.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

 Sendibílar

Scania 420 árg 2003 ekinn 446 þús 
sjálfskiptur Bíll í ágætu lagi. Kassi lengd 
7.5 m. Tveggja tonna lyfta. Nánari uppl. 
í síma 660 2544

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

Til sölu Aupa ob 250cc árg. 2009 ek. 
480 km skoðað 2013 topp hjól verð 
285 þúsund ATH. kortagreiðslur. Uppl. 
s. 868 2352.

 Fjórhjól

Eigum til úrval nýrra og notaðra 
fjórhjóla. VDO Verkstæðið Borgartún 
36 S: 588 9747 www.vdo.is

Polaris Sportsman 800, árgerð 
2008, ekið 6.900km. Aukabúnaður 
Snjótönn, Sláttuvél, Yfirbreiðsla. 
Farangurskista. 14” dekk, upphækkað. 
Verð 2.250.000kr. Upplýsingar í síma 
8999951.

 Kerrur

Þýskar gæðakerrur frá HUMBAUR í 
miklu úrvali. Verð frá 155.000 kr. fyrir 
750 kg. kerru á 13” dekkjum. www.
topplausnir.is Lyngás 8, Garðabæ s: 
517 7718.
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Töfrateppið er hugarsmíð tveggja 
pólskra hönnunarnema, Justyna 
Szmczak and Kamil Laszuk. Með 
því að nota spegla skapa þau 
þá skynvillu að teppið svífi og 
þannig breytist það úr venjulegri 
mottu í sannkallað töfrateppi. Hið 
ævintýralega húsgagn er til margra 
hluta nytsamlegt. Á því geta margir 
setið en einnig er hægt að nýta 
það sem legubekk, skemil eða 
borð. Fleiri upplýsingar má finna 
á www.justnaszymczak.carbon-
made.com NORDICPHOTOS/GETTY

Frumlegt hugvit
Eitt besta tól hönnuða er án efa ímyndunaraflið. Það að geta farið 
út fyrir rammann og fundið nýstárlegar lausnir á hversdagslegum 
vanda. Hér gefur að líta nokkrar frumlegar útfærslur á húsgögnum 
sem hönnuð hafa verið með ævintýralegu hugmyndaflugi. 

Breski listamaðurinn Rupert 
McKelvie hannaði all sérstætt borð 
sem samsett er úr óteljandi púslu-
spilum. Hann fékk hugmyndina út 
frá öllum þeim einstöku púslum 
sem hann hafði týnt yfir ævina. Í 
borðið notaði hann því púsluspil 
sem hann fékk frá góðgerðarfélög-
um sem luma á fjölda púsluspila  
sem vantar í. Í borðið notaði hann 
4.800 bita úr púslum með myndum 
á borð við Bangsímon og Taj Mahal. 
Fleiri upplýsingar á www.rupert-
mckelvie.com.  NORDICPHOTOS/GETTY

Spænski hönnuðurinn Jaime Hayon og bandarísk/
hollenski ljósmyndarinn Nienke Klunder hafa unnið 
saman öðru hvoru frá 2003. American Chateau var 
fyrsta opinbera lína þeirra en þar er um að ræða 
skúlptúra og listaverk þar sem þau leita innblásturs frá 
menningu Bandaríkjanna meðal annars hinni sérstæðu 
skyndibitamenningu. Við þetta blanda þau ríkmann-
lega hefð muna frá 17. öld í Evrópu. Þannig verður til 
sérkennileg blanda Versala og Disneylands.

WWW.HAYONSTUDIO.COM

Atelier Blink er nafn belgísks hönnunartvíeykis, 
þeirra Emilie Lecouturier og Céline Poncelet. 
Þær nýta hugmyndaflugið vel við sköpun sína.  
Hnútalínan er lína stóla og sessa sem líta út eins 
og sjóarahnútar. Octopus, eða kolkrabbi, kallast 
baunapúði sem þær hönnuðu og er bæði hægt að 
nýta sem stól eða legubekk.

ATELIERBLINK.COM

Ingo Maurer er þýskur iðnhönnuður sem hefur sérhæft 
sig í hönnun lampa og ljósa af ýmsum gerðum. Hann 
hefur nýtt sér nýjustu tækni í ljósahönnun og notast 
mikið við LED-ljós. Þetta sérstæða ljós sýndi hann á 
hönnunarsýningunni Salone de Milano.

WWW.INGO-MAURER.COM

AUSTURSTRÆTI 8-10 • SÍMI 534 0005

EINFALT , TVÖ VERÐ. MILLIPOKI 10.000 KR. STÓR POKI 15.000 KR. 
ÞÚ FYLLIR POKAN AF FATNAÐI – ALLT LEYFILEGT

POKADAGAR BYRJA Í DAG KL. 14.00 
AÐEINS Í TVO DAGA!
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 Fellihýsi

11 feta Palomino
Palomino Yerling árg. 2000 11 
fet skoðað 2013 fortjald með dúk, 
gasmiðstöð, ísskápur, 2 gaskútar, 
grjótgrind, 2 sólarsellur, 12/220 
rafmagn verð 890.000- stgr. Uppl. í 
síma 861 7600

Til sölu A-liner ‘05 fortjald og sólarsella. 
Verð 1750þús Uppl. s. 898 1180

 Vinnuvélar

 Bátar

Góður bátur til sölu, hentar vel til 
strandveiða. Upplýsingar í síma 
8942705

 Bílaþjónusta

MOTHERS Bón & Bílhreinsivörurnar 
fást hjá WWW.MOTHERS.is og hjá 
Höfðabílum Fosshálsi 27 fyrir ofan 
Ölgerðina S.8982832 eða mothers@
mothers.is

 Hjólbarðar

 Varahlutir

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

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

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum að byrja rífa Peugeot ‘02, Caddy 
‘00-’07, Golf ‘98-’05, WV Passat ‘98-
’00, Pajero ‘92-00 bensín og disel. 
Kia carnival ‘01, Accent ‘98. Grand 
vitara XL7 ‘03. Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 
09-18 og lau. 10-14.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og Skoda felicia 99, 
Peugeot 306 99, 206 og 406 ST. Nissan 
Almera 97, Ford 250 99, Megane 01. 
Opel Vectra ‘98, Baleno ‘98. Kaupi bíla 
til niðurrifs. Sími 661 5270.

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

 Hröð og ódýr þjónusta.
Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og 
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf 
S:517-2010 Smiðjuvegi 11.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

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

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
s lát tuor f ,  s lát tutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir 
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 
0661.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

 Bókhald

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

 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkefnum. 
Góð verð í boði. S. 821 1737.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur, 
smiðir- gluggar og hurðir, rafvirkjar og 
píparar með mikla reynslu í viðhaldi 
fasteigna geta bætt við sig verkum. 
Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna 
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699 
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

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

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.

 Tölvur

 Nudd

EXCLUSIVE!!! HIGH LEVEL FULL BODY 
MASSAGE! Reykjavik/ downtown 
anytime! 866 5039 FOR THE BEST 
MAN!!!

PERFECT MASSAGE WITH TWO OR 
FOUR HANDS!!! 659 62 69

Only for one week!! THE BEST!!! 
LUXURY WHOLE BODY MASSAGE IN 
DOWNTOWN ANY TIME!! 24/7 s 857 
0740

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

Magic Hands, whole body massage. 
S. 849 5247.

Nudd
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

 Spádómar

Hanna S. 555 2927 13-22
Andleg leiðsögn, draumaráðningar, 
tarot.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. 
Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og 
peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFMAGNSTÖFLUR ! S. 
663 0746

 Rafmagnstöflur ásamt búnaði á 
frábæru verði. Uppsetning innifalin í 
verði. Straumblik ehf, lögg. rafverktaki.

Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. 
Tilboð eða tímavinna Löggiltur 
rafverktaki Sveinn. S. 663 7789. Rafengi 
ehf.

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150

KEYPT
& SELT

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

Tilkynningar
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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.

Carat - Haukur 
gullsmiður Smáralind - 
Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í 

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

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

 Verslun

 Ýmislegt

Plastgeymslu útihús. 4,5fm. Auðveld 
í uppsetningu og viðhaldsfrí. Verð 
180þús. Uppl. í síma 893-3503 eða 
845-8588.

HEILSA

 Heilsuvörur

Bætum heilsuna með hreina Aloe Vera 
drykknum, sem eflir ónæmiskerfið. Hlíf 
og Magnús 8228244 - 8228245 www.
flp1.is

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur 
það líka með Herbalife. Reynsla í 
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is Rannveig s. 862 
5920.

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

8 vikna Ungbarnasundnámskeið byrjar 
20 ágúst í Grensássundlaug. Verð10þ. 
Skráning á Facebook: Ungbarnasund 
Gulla og Erlu eða í s. 868-7383

 Kennsla

Viltu verða stílisti?
The Academy of Colour and Style 
býður upp á nám í bæði fatastíl & 
litgreiningu og innanhússtílistanámi. 
Nánari upplýsingar í síma 533-5101. 
www.utlit.is

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

 2 divanbeddar 30þús, Ikea gestarúm 
4þús uppl.s:5604214

Skrifborð til sölu, uppl. 898 3174

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir

Kíktu á heimasíðuna 
okkar: www.dalsmynni.is 

Hundaræktun með starfsleyfi.

S. 566 8417 Tökum visa/euro

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Herbergi til leigu í Árbæ. S. 692 8461.

Room for rent at Álfheimar 52. Free 
access to bathroom, living room and 
kitchen. Call: 848-5037

Alls kyns rými frá 9 fm2 vinnustofum 
upp í 150 fm2 smíðaverkstæði til 
leigu í leikhúsinu Norðurpólnum á 
Seltjarnarnesi. Frekari uppl. í s.561 
0021 / 772 5777 eða nordurpollinn@
nordurpollinn.com. Finndu okkur á 
facebook.

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 
þvottavél. 824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

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

 Húsnæði óskast

EINBÝLISHÚS Í 
GRAFARVOGI ÓSKAST 

TIL LEIGU
Óska eftir vönduðu 4(+) svefnherbergja 
einbýlishúsi í langtímaleigu fyrir 
traustan aðila. Fyrirframgreiðsla í boði. 
Upplýsingar gefur Vilhjálmur í síma 
892 0018.

Óska eftir 2-3herbergja íbúð á leigu. 
Reglusemi og skilvísum greiðslum 
heitið. Meðmæli ef óskað er. Uppl. Í 
síma 6954999

Reyklaus og reglusamur maður á 
miðjum aldri óskar eftir 2 herb íbúð 
í Rvk frá 1 sept. fyrirframgreiðsla og 
meðmæli uppl í gsm 899 6114

 Atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði til leigu í Mosfellsbæ. 
168 fm, hátt til lofts, stór innkeyrsluhurð. 
100þús. á mán. S.6948639.

 Leigumiðlanir

 Geymsluhúsnæði

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

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

ATVINNA

 Atvinna í boði

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn 

Húsgagnahöll, Glæsibær, 
Smáratorg og Mjódd óskar 
eftir traustu fólki til starfa í 
afgreiðslu. Íslenskukunnátta 
skilyrði. Vinnutími frá 10-19 
11-19 og 13-19 virka daga. 

Framtíðarstarf.
Umsóknareyðublöð má nálgast 

á www.bakarameistarinn.is

Járniðnaðarmenn

Óskum eftir vélvirkja, 
járniðnaðarmanni, nema og 

aðstoðamanni.
Umsóknir sendist á 

thjonusta@365.is Merkt: 
Járniðnaðarmenn

Veitingastaðurinn UNO Hafnarstræti 
1-3 auglýsir eftir þjónum til starfa nú 
þegar, nánari upplýs á staðnum.

Óskum eftir fólki í vaktavinnu. Föst 
laun og bónusar. 20 ára og eldri og 
íslenskumælandi. Uppl. gefur Viggó í 
553-6688 og viggo@tmi.is

Viltu framtíð í faginu þínu. Mig 
vantar fagmann í háriðn sem hefur 
viðskiptavini að baki sér. 1.Aldur 2. 
Nám og fyrri störf 3. Allt um þig í 
faginu. Um er að ræða nýja stofu 
austarlega í austurborginni. Sendist 
Uppl. dadithv@hotmail.com

Starfsfólk óskast í fjölbreytt starf meðal 
annars ræstingar ofl 100% starf Sendið 
inn umsókn á umsjon@visir.is

Þvottahúsið Fjöður óskar eftir 
starfskrafti við útkeyrslu og umsjón 
þvottavéla. 100% starf í boði. Getur 
hafið störf strax. Uppl. gefur Baldur í 
síma 846 4611 eða á fjodur@fjodur.is

Vietnam Restaurant auglýsir eftir 
lærðum matreiðslumanni í fullt starf 
til að elda Vietnamskan mat . Vinsaml. 
hafið samb.við netfang: quang@vy.is

Óska eftir starfsfólki í vinnu. 
Afgreiðslustörf í mötuneyti, 70% 
starfhlutfall. Uppl. s. 663 3825

NCS óskar eftir starfsfólki 20ára og 
eldri með hreint sakavottorð. Aðeins 
Íslenskumælandi. Umsóknir á http://
ncs.is/job eða ncs@ncs.is

Sushi smiðja
S: 517 3366. Vantar starfsfólk í sal frá 
september í kvöld- og helgarvinnu. 
Umsóknir sendast á sushismidjan@
sushismidjan.is. Íslenska skilyrði.

Við bjóðum þér skemmtilega aukavinnu 
eða aðalvinnu. Miklir tekjumöguleikar. 
Uppl. Bjarni s. 8411448.

Starfsfólk óskast í ferðaþjónustu í 
þrif og öll almenn störf. Húsnæði á 
staðnum. Uppl. í s. 894 9249. www.
horgsland.is

 Atvinna óskast

Óska eftir vélstjóraplássi á góðan bát. 
Vélastærð 750kw. Uppl. s. 557 2969

Atvinna óskast, er vanur iðnaði, 
lagerstörfum, beitningu og ofl. Uppl 
S. 895 8601 E-mail. birgirf@internet.is

Er að leita að vinnu, get eldað, unnið 
byggingarvinnu og sem bílstjóri. Uppl. 
770 3061

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Til sölu
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BAKÞANKAR 
Gerðar 

Kristnýjar
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2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. íþrótt, 6. úr hófi, 8. þvottur, 9. 
gyðja, 11. kringum, 12. laust bit, 14. 
framvegis, 16. tveir eins, 17. þjálfa, 
18. for, 20. pfn., 21. könnun.

LÓÐRÉTT
1. hryggð, 3. pot, 4. peningar, 5. 
óðagot, 7. fáskiptinn, 10. gogg, 13. 
útsæði, 15. kviður, 16. missir, 19. 
holskrúfa.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. golf, 6. of, 8. tau, 9. rán, 
11. um, 12. glefs, 14. áfram, 16. tt, 17. 
æfa, 18. aur, 20. ég, 21. próf. 

LÓÐRÉTT: 1. sorg, 3. ot, 4. lausafé, 
5. fum, 7. fálátur, 10. nef, 13. fræ, 15. 
magi, 16. tap, 19. ró. 

Þetta voru sem sagt 
fimmtíu tvöfaldir 

expressó með extra 
miklum sykri?

JÁ!
2-0 sigur á 
Arsenal og 
við erum 

MEISTARAR!

Vá! Þú 
ættir að 
þjálfa 

Liverpool í 
alvörunni!

Einmitt! Ég 
fullyrði að við 

hefðum ekki verið 
titlalausir í 20 ár 
ef ég hefði stýrt 

skútunni! Það 
er ég viss um!

Já. Þakka þér. 
Ég held ég haldi 

mig við mitt 
leikkerfi. Takk fyrir 

að hringja.

Nei! Ekki 
skella á! 

4-3-3 með 
varnaraf-
brigði á 
útivelli! 

Og kauptu 
Gylfa Þór!

Ég þarf 
að 

komast. PAAABBI!
Þú ryðst aftur inn í 
herbergið mitt án 
þess að banka!

Hvað með 
rétt minn til 
einkalífs? Hvað með 

að virða 
persónu-
legt svæði 

mitt?

Hvernig 
væri þá að 
þú þvægir 

af þér sjálfur 
hér eftir?

Þú bregst 
of harka-
lega við.

Undirbúningur
24. desember

Bragi kaupir sér 
kaffi hjá okkur!

Já! Og engar 
hrukkur 

eða grá hár 
heldur!

Mér sýnist 
tennurnar 
hennar líka 
vera hvítari!

Þessi mynd var 
tekin nákvæm-
lega ári áður en 

ég fæddist.

Vá, sérðu 
hvað 

mamma var 
grönn!

Nei, hæ 
mamma.

Ef þú ert að leita að 
myndaalbúmunum þá læsti 
mamma þau 
inni í geymslu.

Það skiptir máli hvaða blað fólk gefur sér tíma til að 
lesa. Ný Prentmiðlakönnun Capacent Gallup staðfestir 
að lesendur á aldrinum 12-59 ára gefa sér lengri tíma 
til að lesa Fréttablaðið en Morgunblaðið. Við hlökkum 
til að færa ykkur fleiri góðar stundir í framtíðinni.

Lesendur gefa 
sér góðan tíma 
í Fréttablaðið

Allt sem þú þarft...

MBL
FBL

12-14 
ára

15-19 
ára

20-24 
ára

25-29 
ára

30-34 
ára

35-39 
ára

40-44 
ára

45-49 
ára

50-54 
ára

55-59 
ára 20 mín

15 mín

10 mín

5 mín

0 mín

Meðal lestími 
í mínútum 
á hvert eintak*

*Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. Mældur er tími sem fer í lestur hvers eintaks 
Morgunblaðsins og Fréttablaðsins hjá lesendum á aldrinum 12-59 ára á öllu landinu.

Einu sinni bjó ég í sama stigagangi og 
fíkniefnaneytandi. Þrátt fyrir ónæði 

af hans hálfu á öllum tímum sólarhrings 
var engin leið að koma honum í burtu 
því foreldrar hans áttu íbúðina. Virtust 
þeir hafa keypt hana til að hola mann-
inum einhvers staðar niður en hann var 
kominn á fimmtugsaldur. Pattstaða fyrir 
þau en sömuleiðis hjá fjölskyldu minni 

því ekki gátum við búið við ónæðið og 
því síður selt íbúðina með svona 

nágranna. Eftir því sem maður-
inn sökk dýpra í dópneysluna fór 
gestakomum til hans fækkandi.

TÓNLISTARSMEKKUR hans 
breyttist sömuleiðis. Hann 
hætti að spila tónlistina úr 
kvikmyndinni Trainspotting 

og færði sig yfir í Hótel Kali-
forníu með The Eagles. Hasslyktin 

laumaðist eins og gömul fylgja 
um stigaganginn. Síðan tók 
U2-lagið „One“ við í flutningi 
Johnny Cash. Stundum barst 
líka spurning Pink Floyd 
neðan úr djúpinu: „Is there 
anybody out there?“ Svarið 
hefði nágranninn svo sem 
getað sagt sér sjálfur en 
hirti ekki um það. Auðvitað 
var hann óttalega einmana 

og hvað gera menn þá? Jú, þeir fá sér 
hund og ekki svona lítið kvikindi sem eitt 
sinn voru ræktuð til að halda á fólki hita, 
heldur dóbermanhund.

SPURÐIST út að dýrið héti Mjölnir og 
hann var nú ekki að fara fínt í hlutina, 
heldur gerði stykki sín bara úti í garði. 
Ég leitaði til hundaeftirlitsmanns borgar-
innar, ákaflega hjálpsams manns. Hann 
benti mér á að fyrst að hundur af þess-
ari tegund væri kominn í eigu nágranna 
míns hefði hann eflaust gengið vafa-
samra manna á milli um tíma og væri 
orðinn taugaveiklaður. „Passaðu þig á að 
horfast ekki í augu við hundinn,“ ráðlagði 
hann mér. Skömmu áður höfðum við þá 
eins og hálfs árs sonur minn verið stödd 
niðri í þvottahúsi þegar dýrið rölti hjá.

ÞEIR synir mínir voru um það bil í sömu 
hæð og höfðu því vitaskuld horfst í augu 
í fáein óhugguleg andartök. Sem betur 
fer höfðu báðir sýnt stillingu.Hundar 
sem ekki hefur fengist leyfi fyrir hjá 
nágrönnunum eru einfaldlega hirtir og 
þau urðu örlög Mjölnis. Lengi vel óttaðist 
ég að hann sneri aftur eins og nafni hans 
úr Ásheimum en það gerðist sem betur 
fer ekki. Litlu síðar tóku tónar lagsins 
„Til eru fræ“ með Hauki Morthens að 
óma úr íbúð nágranna míns. 

Skip sem aldrei landi ná



www.nams.is

Þann 16. ágúst nk. verður árleg sýning Námsgagnastofnunar á öllu 
efni sem stofnunin gefur út fyrir grunnskóla. Sýningin er í samstarfi
við Menntavísindasvið HÍ og verður haldin í húsnæði  þess  við
Stakkahlíð í Reykjavík. Einnig verður boðið upp á fræðslufundi um
nýútkomið námsefni. Dagskráin er á www.nams.is 

Hausts

Sýningin er frá kl. 8:30 - 15:00 

Námsgagnastofnun   |   Víkurhvarfi 3   |   203 Kópavogi   |   www.nams.is

Auk þess taka eftirtaldir þátt í sýningunni:

Bókasafn Menntavísindasviðs verður opið meðan á sýningunni stendur.
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– Lifið heil
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Voltaren dolo 12,5 mg
15% verðlækkun.
20 stk. Áður: 399 kr. Nú: 339 kr. Gildir út ágúst.

COWBOYS & ALIENS 5, 7.30 og 10(POWER)

STRUMPARNIR - 3D 4 og 6 - ISL TAL

STRUMPARNIR - 2D 4 - ISL TAL

CAPTAIN AMERICA - 3D 8 og 10.30

BRIDESMAIDS 7.30 og 10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

T.V. - kvikmyndir.is 

T.V. - kvikmyndir.is 

POWERSÝNING

KL. 10.00
 

T.V. - kvikmyndir.isH.V.A. - FBL

HÖRKU SPENNUMYND FRÁ LEIKSTJÓRA IRON MAN

M.M.J - kvikmyndir.is 

   SÝND Í 
2D OG 3D

ÍSLENSKT TAL

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

ÁLFABAKKA

V I PV I P

V I PV I P

1212

1212

1414

1414

1414

1414

1212

1212

LL

LL

LL

L

EGILSHÖLL

1212

1212

1212

1212

1212

KEFLAVÍK

AKUREYRI
1212

1212

1212

LL

GREEN LANTERN (3D)  Sýnd kl.  5:40 - 8 - 10:30
CARS 2 BÍLAR 2 ÍSLENSKT TAL (2D) Sýnd kl. 5:40
HORRIBLE BOSSES  Sýnd kl.  8
HARRY POTTER (2D)  Sýnd kl. 10:10

COWBOYS & ALIENS           Sýnd í 2D kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
GREEN LANTERN      Sýnd Í 3D kl. 5:30(2D) - 8(3D) - 10.30(3D)
GREEN LANTERN LUXUS VIP  Sýnd í 2D kl. 3 - 8 - 10.30
HORRIBLE BOSSES  Sýnd í 2D kl. 8 - 10:30
HORRIBLE BOSSES LUXUS VIP Sýnd í 2D kl. 5.30 
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali  Sýnd í 3D kl. 3 - 5.30
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali  Sýnd í 2D kl. 3 - 5.30
HARRY POTTER  Sýnd í 2D kl. 5.20 - 8 - 10.40
TRANSFORMERS 3  Sýnd í 2D kl. 8
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali  Sýnd í 2D kl. 3

LL

LL

LL

LL

KRINGLUNNI

1212

1212

1212

1212

STRUMPARNIR M/ ísl. tali  Sýnd í 3D kl. 3:40 - 5:50 - 8
STRUMPARNIR M/ ísl. tali  Sýnd í 2D kl. 3:40 - 5:50 
GREEN LANTERN  Sýnd í 3D kl. 10.20
CAPTAIN AMERICA  Sýnd í 3D kl. 10:30
HORRIBLE BOSSES  Sýnd í 2D kl. 8 - 10.20
HARRY POTTER  Sýnd í kl. 3D kl. 8
BÍLAR 2 M/ ísl. tali  Sýnd í 3D kl. 3 - 5.30

SELFOSS
COWBOYS & ALIENS  Sýnd kl. 8 - 10.30 
FRIENDS WITH BENEFITS  Sýnd kl. 8
GREEN LANTERN  Sýnd kl. 10:30             Bílar kl. 5:30

��� M.M.J - Kvikmyndir.com
���1/2 „Bráðskemmtilegur hrærigrautur af sci-fi  í Spielberg-stíl og 
klassískum vestra. 
Craig og Ford eru eitursvalir!“
T.V. - Kvikmyndir.is / Séð og Heyrt

HÖRKU SPENNUMYND FRÁ LEIKSTJÓRA IRON MAN

Hinir einu sönnu Strumpar mæta loksins á hvíta tjaldið Hinir einu sönnu Strumpar mæta loksins á hvíta tjaldið 
og fara á kostum í stærsta ævintýri ársins.og fara á kostum í stærsta ævintýri ársins.

STÓRKOSTLEGAR 
TÆKNIBRELLUR

1414

1212

12

1212

1212

LL

LL

STRUMPARNIR m/ísl tali  kl. 2:30 - 5 3D 
COWBOYS & ALIENS kl. 5:20 - 8 - 10:40 2D 
BÍLAR 2  kl. 2:30 - 5 3D
RISE OF THE PLANET OF THE APES  kl. 8 - 10:30  2D
STRUMPARNIR m/ísl tali kl. 2:30 2D 
GREEN LANTERN kl. 8 - 10:45  3D 
BÍLAR 2 m/ísl tali kl. 2:30 2D 
HARRY POTTER kl. 5 3D 
HORRIBLE BOSSES kl. 8 2D 
CAPTAIN AMERICA  kl. 10:20 3D 

LL

LL

COWBOY’S & ALIENS DIGITAL  Sýnd kl. 10:30 
HORRIBLE BOSSES 2D  Sýnd kl. 8  
BAD TEACHER 2D  Sýnd kl. 10:10 

���  ���  „Þú fi nnur ekki betri mynd handa krökkunum þínum um þessar „Þú fi nnur ekki betri mynd handa krökkunum þínum um þessar 
mundir. Sumir fullorðnir gætu jafnvel fengið smá nostalgíufi ðring.“mundir. Sumir fullorðnir gætu jafnvel fengið smá nostalgíufi ðring.“

- Tómas Valgeirsson, Kvikmyndir.is / Séð & Heyrt- Tómas Valgeirsson, Kvikmyndir.is / Séð & Heyrt

ÞRÓUN SEM VARÐ AÐ BYLTINGU.

SÝND Í 2D OG 3D 
MEÐ ÍSLENSKU TALI 
OG ENSKU TALI Í 2D

HÖRKU SPENNUMYND FRÁ LEIKSTJÓRA IRON MAN 

STRUMPARNIR FARA Á KOSTUM Í ÆVINTÝRI ÁRSINS.

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÁ ÐI.IS

NÁNAR Á MIÁ ÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%
TRUMPARNIR 2D ÍÍSL. TÍÍ ATT L KL. 3.20 - 5.40 L

STRUMPARNIR 3D ÍSL. TÍÍ AT L KL. 3.20 - 5.40 - 8  L
COWBOYS AND ALIENS KL. 5.25 - 8 - 10.35  14
COWBOYS AND ALIENS LÚXUS KL. 5.25 - 8 - 10.35  14
RISE OF THE PLANET OF THE APES KL. 5.40 - 8 - 10.25  12
CAPTATT IN AMERICA 3D KL. 10.20  12
FRIENDS WITH BENEFITS KL. 8 - 10.20  12
KUNG FU PANDA 2 ÍSL. TATT L 3D KL. 3.30 L

MÖGNUÐ STÓRMYND UM UPPHAFIÐ Á STRÍÐI MANNA OG APA 
SEM SEINNA MEIR MUN GJÖREYÐA MANNKYNINU.

STRUMPARNIR 3D ÍÍSL. TÍÍ ATT L KL. 6 L
COWBOYS AND ALIENS KL. 8 - 10.15 14
CAPTATT IN AMERICA 3D KL. 8  12
RISE OF THE PLANET OF THE APES KL. 6 - 10.15 12

STRUMPARNIR 2D ÍÍSL. TÍÍ ATT L KL. 5.40 L
STRUMPARNIR 3D ÍSL. TÍÍ ATT L KL. 5.40 L
THE SMURFS 2D ENSKA KL. 5.40 - 8 - 10.20 L
COWBOYS AND ALIENS KL. 8 - 10.35  14
RISE OF THE PLANET OF THE APES KL. 5.40 - 8 - 10.20  12
CAPTATT IN AMERICA 3D KL.  8 - 10.35  12

M.M.J. KVIKMYNDIR.COM T.V. - KVIKMYNDIR.IS / SÉÐ OG HEYRT

T.V. - KVIKMYNDIR.IS / SÉÐ OG HEYRT

Tónlist   ★★★

Búgí!
Skúli mennski

Skúli mennski er listamannsnafn 
Ísfirðingsins Skúla Þórðarsonar. 
Búgí! er önnur platan hans, en sú 
fyrsta kom út í fyrra. Það er hljóm-
sveitin Grjót sem sér um undirleik-
inn með hjálp blásara og bakradda-
söngvara, en Skúli sjálfur syngur 
ásamt Þórunni Önnu Kristjáns-
dóttur.

Aðal styrkur Búgí felst í 
skemmtilegum textum. Skúli deil-
ir með okkur mjög húmorískri sýn 
á tilveruna. Ástin er oft viðfangs-
efnið, séð með karlkyns augum, en 
ekki alltaf. Einn besti textinn er 
Ég hlusta (á vínylplöturnar hans 
pabba) sem dregur upp skemmti-

lega mynd af fráskildum pabba 
sem er fluttur með gömlu plöturnar 
sínar í pínu kompu úti í bæ þar sem 
hann „situr stjarfur í eina stólnum 
sem hann á og drekkur af stút“ á 
meðan sonurinn hlustar á vínylplöt-
unar hans. Þessi lína kom manni til 
að brosa: „Ég hlusta á Bubba og Bó/
og HLH …“  Skúli er ekkert stór-
skáld, en þó að textarnir séu frekar 
einfaldir þá eru þeir vel skrifaðir 
og fullir af lúmskum húmor.  

Tónlistin er skemmtilega útfærð. 
Lögin eru að mestu byggð á marg-
notuðum slögurum, gömlu rokki, 
búgí og ryþmablús. Lagahöfunda 
er ekki getið (einhvern tímann 
voru það nú lágmarksupplýsing-
ar!), en maður hefur oft áður heyrt 
lög eins og Leggir, Ball, Sökudólga-
búgí og Aldrei aftur heim. Lögin 
eru skemmtilega útsett og flutt. 
Þetta er mátulega hrátt til þess að 
það virki með textunum sem Skúli 
syngur vel og í karakter. Bakradd-
irnar setja líka skemmtilegan svip 

á útkomuna og blásararnir auka á 
fjölbreytnina.

Á heildina litið er þetta skemmti-
leg plata sem sérstaklega er hægt 
að mæla með fyrir þá sem hafa 
gaman af góðum íslenskum textum.   

Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Vel útfærð tónlist og 
flottir textar.

Skemmtilegur textahöfundur

Glaumbar í Tryggvagötu 
var opnaður að nýju á 
laugardaginn þegar keppni 
í ensku úrvalsdeildinni í 
knattspyrnu hófst. Gestir 
virtust kunna vel að meta 
að staðurinn hefði verið 
færður aftur í sitt gamla 
horf.

Það er Guðfinnur Karlsson, Finni 
úr Dr. Spock, sem stendur fyrir 
enduropnun Glaumbars en hann 
rekur einnig Prikið og Frú Berg-
laugu. Glaumbar var vinsæll 
sportpöbb þar til fyrir nokkrum 
misserum að honum var breytt í 
tónleikastað og klúbb. Nú hefur 
verið horfið aftur til gömlu stemn-
ingarinnar.

Margt var um manninn á 
Glaumbar yfir opnunarhelgina en 
á laugardag tróðu þar upp Steindi 
Jr., Bent og Matti Matt. Fluttu þeir 
smellinn Gull af mönnum úr sjón-
varpsþáttunum Steindinn okkar 
við mikil fagnaðarlæti viðstaddra.

Glaumbar opnaði með stæl

POPPSTJARNA Steindi Jr. vakti mikla lukku gesta á Glaumbar.

Matti Matt tróð upp með Steinda og 
Bent í laginu Gull af mönnum.

Finni var ánægður með nýja staðinn 
sinn og skálaði við Bent.

Þessar fjórar stúlkur virtust hæstánægð-
ar með lífið, tilveruna og Glaumbar.

Útvarpsmennirnir Ívar Guðmundsson af 
Bylgjunni og Heiðar Austmann af FM957 
voru uppstrílaðir.

Þetta stelputríó var í góðum gír á 
laugardagkvöldið.
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13 HÓTEL 
ALLAN HRINGINN

1 ML Laugarvatn  •  2 ÍKÍ Laugarvatn  •  3 Skógar  •  4 Vík í Mýrdal  •  5 Nesjum  
6 Neskaupstaður  •  7 Egilsstaðir  •  8 Eiðar  •  9 Stórutjarnir  •  10 Akureyri 
11 Laugarbakki  •  12 Ísafjörður  •  13 Laugar í Sælingsdal

NJÓTTU AFURÐA ÍSLENSKRAR NÁTTÚRU  
Á HÓTEL EDDU Í SUMAR!  

BROSANDI ALLAN HRINGINN

Á HÓTEL EDDU ERU FYRSTA FLOKKS VEITINGASTAÐIR SEM 
LEGGJA SÉRSTAKA ÁHERSLU Á AÐ MATREIÐA ÚR ÍSLENSKU 
HRÁEFNI. Í SUMAR TÖFRUM VIÐ MEÐAL ANNARS FRAM 
GÓMSÆTA LAMBAKJÖTSRÉTTI ALLAN HRINGINN.

AUSTIN POWERS SNÝR AFTUR
Mike Myers hefur samið um að leika 
í fjórðu myndinni um njósnarann 
alræmda.

Mike Myers hefur gengið frá 
samningi um að hann leiki í 
fjórðu myndinni um Austin 
Powers. Níu ár eru liðin síðan 
þriðja myndin, Goldmember, var 
frumsýnd og síðan þá hefur ferill 
leikarans verið á nokkuð hraðri 
niðurleið.

Ekki hefur enn verið ráðinn 
leikstjóri að myndinni en kvik-
myndasíður á netinu greina frá 
því að Jay Roach, sem leikstýrði 
öllum þremur Austin Powers-
myndunum, sé fyrsti valkostur 
framleiðenda.

Mike Myers var einn vinsæl-
asti gamanleikarinn í bransan-
um á tíunda áratugnum og lék 
í myndum á borð við Wayne‘s 
World og So I Married An Axe 
Murderer. Síðustu myndir hans 
hafa aftur á móti verið stórvirki 
á borð við View From The Top og 
The Love Guru.

Leikur Austin 
Powers á ný

Gamanleikkonan Tina Fey eignað-
ist dóttur á miðvikudaginn í síð-
ustu viku. Stúlkan hefur fengið 
nafnið Penelope Athena. Fyrir 
eiga Fey og eiginmaðurinn hennar, 
tónskáldið Jeff Richmond, fimm 
ára dóttur sem heitir Alice.

Hin 41 árs gamla Tina Fey, sem 
þekktust er fyrir hlutverk sitt í 
gamanþáttunum 30 Rock, segir að 
öllum heilsist vel á heimilinu og 
Alice litla sé ánægð með að hafa 
eignast systur. Fey viðurkennir að 

það hafi ekki verið auð-
veld ákvörðun að eign-
ast annað barn. „Ég 
og eiginmaður minn 
ákváðum að taka 
ekki áhættuna á því 

að finnast eitthvað 
vanta í fjölskyldu 
okkar eftir nokkur 
ár þegar 30 Rock 
hættir. Við settum 
fjölskylduna í for-
gang,“ sagði hún 
fyrr á þessu ári.

Fey eignaðist 
aðra dóttur

FJÖLSKYLDAN Í 
FORGANG Tina Fey 

eignaðist aðra dóttur í 
síðustu viku.

Simon Cowell var sannfærður um að 
Cheryl Cole hefði ekki það sem til þarf til 
að heilla bandaríska sjónvarpsáhorfend-
ur en hún virðist harðákveðin í að sanna 
að hann hafi rangt fyrir sér. Nú greina 
breskir fjölmiðlar frá því að Cole hafi 
landað gestahlutverki í hinum vinsælu 
sjónvarpsþáttum Glee. Þar með fetar 
hún í fótspor ekki ómerkari kvenna en 
Gwyneth Paltrow og Britney Spears.

Umboðsmenn Cheryl Cole, með 
Will.i.am úr Black Eyed Peas í farar-
broddi, hafa eytt miklu púðri í að koma 
henni að í bandarísku sjónvarpi og voru 
þættirnir Glee og How I Met Your Mother 
efstir á óskalistanum. Glee er sýndur í 44 
löndum og kann hlutverkið að koma söng-

konunni á kortið utan Bretlands.
Þetta eru ekki einu góðu frétt-

irnar hjá Cheryl Cole því eins og 
fram hefur komið er búist við 
því að hún leiki á móti Cameron 
Diaz og Jennifer Lopez í kvik-
myndinni What To Expect When 
You’re Expecting.

Cheryl Cole fær hlutverk í Glee

GLEÐIFRÉTTIR Cheryl Cole 
hefur fengið gestahlutverk 

í þáttunum Glee.

Bassaleikarinn Flea úr Red Hot 
Chili Peppers fer fögrum orðum 
um Thom Yorke úr Radiohead. 
Þeir unnu saman í ofurgrúppunni 
Atoms For Peace með Patti Smith 
og Damon Albarn og segir Flea 
að Yorke hafi kennt honum svo 
margt. „Hann er ótrúlega góður 
tónlistarmaður og falleg mann-
eskja. Hann er svo hreinn lista-
maður. Það hjálpar mikið að vera 
í kringum manneskju sem sendir 
frá sér svo jákvæða orku,“ segir 
Flea.

Flea notaði tveggja ára frí Red 
Hot Chili Peppers eftir síðustu 
plötu til að vinna með Atoms For 
Peace. Hann segir að það hafi 

verið ánægjuleg reynsla en er þó 
glaður yfir að Chili Peppers sé 
farin að spila á ný. „Þetta er heim-

Yorke veitti innblástur

INNBLÁSTUR Thom Yorke úr Radiohead 
veitti Flea mikinn innblástur.

NORDICPHOTOS/GETTY
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CESC FABREGAS  gengst undir læknisskoðun hjá Barcelona á morgun og verður í kjölfarið kynntur sem 
nýr leikmaður Evrópumeistaranna. Fabregas, sem er uppalinn hjá spænska liðinu, hefur verið á mála hjá Arsenal 
frá 2003. Sala kappans til Barcelona hefur verið yfirvofandi í langan tíma og nú er hún loks orðin að veruleika.

betri hugmynd!

Mjólkin gerir 

gott betra og 

ómissandi með 

súkkulaðiköku.

FÓTBOLTI Óhætt er að segja að bik-
armeistaraheppni hafi verið með 
KR-ingum á þjóðarleikvanginum 
í Laugardal. KR-liðið átti undir 
högg að sækja lengstan hluta leiks-
ins gegn grimmum Þórsurum.

Eftir jafnar upphafsmínútur 
tóku Þórsarar öll völd á vellinum. 
Þeir sköpuðu sér fjölmörg færi í 
fyrri hálfleiknum, skutu tvíveg-
is í þverslána og voru ákveðnari í 
öllum sínum aðgerðum.

„Við mættum feikilega sterku 
liði og vorum ekki á tánum. Við 
vorum mjög heppnir að haldast 

inni í þessu og að fara inn í hálf-
leikinn marki yfir var ótrúlegt,“ 
sagði Skúli Jón Friðgeirsson mið-
vörður KR í leikslok. 

Á lokamínútu fyrri hálfleiksins 
varð Gunnar Már Guðmundsson 
Þórsari fyrir því áfalli að skalla 
boltann í eigið net. Í stað þess að 
fara marki eða mörkum yfir í leik-
hléið voru Þórsarar marki undir. 
en KR-ingar höfðu ekki hitt á 
markið í öllum hálfleiknum.

Síðari hálfleikur var ekki ósvip-
aður þeim fyrri. Þórsarar héldu 
áfram að skjóta í slána úr dauða-

færum og þess utan var Hannes 
Þór öryggið uppmálað í marki 
KR-inga. Bæði lið gerðu réttmæta 
kröfu til vítaspyrnu í hálfleiknum 
en dómara leiksins, Valgeiri Val-
geirssyni, voru nokkuð mislagðar 
hendur í leiknum. 

Um miðjan síðari hálfleikinn 
rak hann Skúla Jón Friðgeirs-
son af felli í skrautlegu atviki þar 
sem tveir leikmenn KR fengu gult 
spjald. Skúli Jón sitt síðara í leikn-
um. Manni færri virtust KR-ing-
ar hins vegar styrkjast ef eitthvað 
var. Þórsarar skutu í slá í fimmta 
skiptið áður en KR-ingar tryggðu 
sér sigur. 

Tíu mínútum fyrir leikslok lagði 
Mývetningurinn Baldur Sigurðs-
son boltann fyrir sig á markteig 
Þórs-liðsins og afgreiddi vel í 
netið. Tveimur mörkum yfir voru 
úrslitin ráðin og tólfti bikarmeist-
aratitill KR í höfn.

KR-ingar betri tíu en ellefu
„Við vorum skárri í seinni hálf-

leik en það kviknaði í rauninni 
ekki á okkur fyrr en ég var rekinn 
út af. Þá fannst mér við sigla þessu 
mjög vel heim,“ sagði Skúli Jón 
sem verður í leikbanni í næsta leik 
KR á Íslandsmótinu. Svo skemmti-
lega vill til að sá leikur er norðan 
heiða gegn Þór.

KR-liðið hefur farið á kostum 
í sumar en leikurinn var líklega 
þeirra slakasti í sumar. Liðið vann 
engu að síður 2-0 sigur sem segir 
ýmislegt um styrkleika liðsins.

„Þetta er ólýsanleg tilfinning. 
Sérstaklega í ljósi þess að við 
vorum lélegri aðilinn. Að vinna 
þetta svona, skora á 82. mínútu. 
Þetta er ótrúlegt,“ sagði Baldur 
Sigurðsson, markaskorari KR-
inga.

Páll Viðar Gíslason, þjálfari 
Þórs, var svekktur en ánægður 
með frammistöðu sinna manna.

„Ég er stoltur af því að vera 
Þórsari í dag þrátt fyrir að hafa 
tapað þessum leik. Það var eitt-
hvað sem ég hef ekki skýringu á 
sem varð til þess að við skoruðum 
ekki mörk í þessum leik,“ sagði 
Páll Viðar.

Fellur aldrei með litla liðinu
Gunnar Már, sóknarmaður Þórs, 
spilaði í úrslitaleik bikarsins í 
fjórða skiptið á fimm árum. Tvö 

fyrstu skiptin var hann í liði Fjöln-
is sem tapaði gegn stórliðum FH 
og KR. Það má segja að í þeim 
leikjum líkt og nú hafi hlutirnir 
ekki fallið með „litla liðinu“. 

„Nei, allavega ekki í þessum 
þremur leikjum. Við höfum alls 
ekki verið síðri aðilinn í leikjun-
um. 2007 töpuðum við eftir fram-
lengingu, 2008 á sjálfsmarki og 
hérna komum við þeim á lagið 
með sjálfsmarki. Þetta er hrika-
lega sárt og svekkjandi.“ 

Sjálfsmark Gunnar Más var 
einkar snyrtilegt og í raun 
afgreiðslan sem Þórsarar leituðu 
að allan leikinn á hinum enda vall-
arins.

„Ég vissi af boltanum einhvers 
staðar fyrir aftan mig. Ég ætlaði 
að setja hann aftur fyrir en ég 
hefði átt að sleppa því. Í 80 pró-
sentum tilfella eða meira skallar 
maður boltann hinum megin við 
stöngina, í 19 prósentum ver mark-
vörðurinn en þetta var alveg út við 
stöng,“ sagði Gunnar Már.

„Það er aldrei gaman að skora 
sjálfsmark, sérstaklega í svona 
leik. Nú veit ég hvernig Kristjáni 
Haukssyni leið eftir leikinn 2008,“ 
sagði Gunnar Már en sjálfsmark 
Kristjáns tryggði KR-ingum bik-
arinn árið 2008.

Hálfklökkur yfir þessu
Hannes Þór Halldórsson var frá-
bær í marki KR-inga og þeirra 
besti maður. Hannes Þór var í liði 
Fram sem tapaði gegn Breiðablik 
í úrslitum bikarsins árið 2009 eftir 
vítaspyrnukeppni.

„Það er versta tilfinning sem ég 
hef upplifað á fótboltavelli og sat í 
mér lengi. Ég var staðráðinn í að 
upplifa hina tilfinninguna í dag. 
Þetta er jafnæðisilegt og hitt var 
ógeðslegt.“

Það vakti mikla athygli þegar 
Hannes Þór gekk til liðs við KR að 
loknu síðasta tímabili. Frammi-
staða Hannesar í marki Fram virt-
ist hafa dalað og margir sem töldu 
feril hans á niðurleið. Hann hefur 
hins vegar farið á kostum í búningi 
Vesturbæjarliðsins.

„Þetta er fyrsti titillinn sem ég 
vinn. Ástæðan fyrir því að ég kom 
í KR var til að upplifa svona stund-
ir og ég er hálfklökkur yfir þessu,“ 
sagði Hannes Þór.

 kolbeinntd@365.is

Þversláin klæddist svörtu og hvítu
KR vann 2-0 sigur á Þór í úrslitaleik Valitor-bikars karla á laugardag. KR-ingar tóku út allan kvótann af 
bikarmeistaraheppni gegn baráttuglöðum Þórsurum sem skutu fimm sinnum í þverslána. Norðanmenn 
voru sjálfum sér verstir og KR-ingar lönduðu sínum tólfta bikartitli í sögu félagsins.

SÁ FYRSTI Í HÚS Fögnuður KR-inga í leikslok var ósvikinn. Liðið hefur farið á kostum í sumar í öllum keppnum og hefur ekki tapað leik í íslenska boltanum í sumar.  
 MYND/EVA BJÖRK ÆGISDÓTTIR

Laugardalsvöllur, áhorf.: 5.327

Þór KR

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  20–11 (9–2)
Varin skot Rajkovic 1 – Hannes 8
Horn 6–2
Aukaspyrnur fengnar 15–11
Rangstöður 2–1

KR 4–3–3  
Hannes Þ. Halldórsson
Magnús M. Lúðvíksson
Skúli Jón Friðgeirsson
Grétar S. Sigurðarson
Jordao Diogo
(55. Gunnar Þór G.)
Egill Jónsson
(85. Ásgeir Ólafsson)
Viktor Bjarki Arnarsson
Baldur Sigurðsson
Kjartan Finnbogason
Gunnar Örn Jónsson
(72. Aron Jósepsson)
Guðjón Baldvinsson

ÞÓR 4–3–3  
Srdjan Rajkovic
Gísli Páll Helgason
Þorsteinn Ingason
Janez Vrenko
Ingi Freyr Hilmarsson
(89. Sigurður Kristj.)
Clark Keltie
Atli Sigurjónsson
Gunnar Már Guðm.
Sveinn Elías Jónsson
Ármann P. Ævarsson
(75. David Disztl )
Jóhann H. Hannesson

0-1 Sjálfsmark (45.)
0-2 Baldur Sigurðsson (82.)

0-2
Valgeir Valgeirsson

SÖNGELSKIR Akureyringar sungu allan 
tímann.  MYND/EVA BJÖRK ÆGISDÓTTIR

FÓTBOLTI Undirritaður hefur ekki 
orðið vitni að betri frammistöðu 
íslenskra stuðningsmanna en 
þeirri sem Þórsarar sýndu sínu 
liði. Í lokin mátti halda að Þór 
hefði orðið bikarmeistari svo mik-
ill var stuðningur Norðanmanna.

Oft hefur verið fjallað um að 
Laugardalsvöllurinn sé þess eðlis 
að ómögulegt sé að mynda góða 
stemningu í stúkunni. Sú kenning 
var afsönnuð á laugardaginn.  - ktd

Magnaðir Mjölnismenn:

Einstakur stuðn-
ingur Þórsara



Full þjónusta á sjálfsafgreiðsluverði 
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AÐALVINNINGUR MACBOOK
FARTÖLVA (Z0JQ)

Vinningar afhentir í ELKO Lindum. 149 kr/skeytið. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 
Leik líkur 9. september. Þú færð 3 mínútur til að
svara annars byrjar þú upp á nýtt  

H
VER FÆR VINNING

9. 

SENDU SMS

ESL MAC
Á NÚMERIÐ 1900.

ÞÚ FÆRÐ SPURNINGU OG SVARAR MEÐ ÞVÍ AÐ 

SENDA SMS SKEYTIÐ ESL A, B EÐA C Á NÚMERIÐ 

1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ! AUKAVINNINGAR ERU 

TÖLVULEIKIR · DVD MYNDIR OG FLEIRA!

FRJÁLSAR ÍR-ingar urðu á laugar-
dag bikarmeistarar í frjálsum 
íþróttum þriðja árið í röð en keppt 
var á Kópavogsvelli. ÍR-ingar 
höfðu betur í samanlagðri stiga-
keppni eftir baráttu við FH-inga. 
ÍR hlaut 170 stig en FH 153 stig. 

„Þetta var æði. Hópurinn 
er rosalega góður þótt liðið sé 
mjög ungt. Ég var aldursforseti 
í kvennaflokknum, 22 ára,“ sagði 
Sandra Pétursdóttir fyrirliði ÍR. 
Hún sagði góða liðsheild lykilinn 
að sigrinum sem var sá tuttugasti 
í sögu félagsins.  

„Það voru allir vel samstilltir 
og ætluðu að vinna. Við töpuðum 
í samanlögðu á Meistaramótinu 
á Selfossi um daginn og það kom 
ekki til greina að tapa aftur. Það 
voru allir mjög hungraðir í þenn-
an sigur.“

Kvennalið ÍR varð í efsta sæti 
en karlaliðið í öðru sæti á eftir 
FH. „FH er með mjög sterkt kar-
lalið þannig að það hefur verið 
erfitt fyrir strákana að sigra þá. 
En það á eftir að koma einn dag-
inn,“ sagði Sandra sem hafði sigur 
í sleggjukasti fyrir hönd ÍR-liðs-
ins. 

Óðinn Björn Þorsteinsson, fyrir-
liði FH, sigraði í kúluvarpi og 
sleggjukasti á mótinu.

„Þetta var svipað og búist var 
við. Að við myndum vinna karla-
bikarinn og stelpurnar myndu 
bæta aðeins við sig frá því í 
fyrra,“ sagði Óðinn Björn. Hann 
sagði bæði FH og ÍR skipuð ungu 
fólki og að barátta yrði milli félag-
anna um bikarinn næstu ár.

„Við vorum búin að vinna bik-
arinn 15 ár í röð. ÍR er að vinna 
í þriðja skiptið í röð. Það fer að 
styttast í að við tökum þá aftur,“ 
sagði Óðinn Björn.

Þrjú met voru sett á mótinu og 
voru það ÍR-ingar sem settu þau 
öll. Hilmar Örn Jónsson setti 
piltamet í sleggjukasti og kvenna-
sveitin stúlknamet í 1000 metra 
boðhlaupi. Þá setti karlasveitin 
einnig með í 1000 metra boðhlaupi 
í flokki 22 ára og yngri.

 kolbeinntd@365.is

ÍR vann bikarinn í 20. sinn
ÍR-ingar urðu bikarmeistarar í frjálsum íþróttum þriðja árið í röð. Kvennalið 
félagsins hafði nokkra yfirburði en FH-ingar höfðu sigur í karlaflokki.

GOLF Karlasveit GR lagði sveit 
Golfklúbbs Kópavogs og Garða-
bæjar 3-2 í úrslitum í Sveita-
keppninni á Leirdalsvelli í Garða-
bænum í gær. Hvort lið vann 
tvær viðureignir í tvímenningi 
þar sem leikin er holukeppni 
maður gegn manni. Í fjórmenn-
ingi, þar sem tveir leika gegn 
tveimur, hafði GR betur í bráða-
bana eftir að staðan var jöfn að 
loknum 18 holum.

„Það er frábært afreksstarf í 
gangi hjá GR. Ég er orðinn næst-
elstur í þessu lið þótt ég sé bara 
26 ára. Við erum með marga mjög 
góða unga stráka sem eru að spila 
frábærlega,“ sagði Stefán Már 
Stefánsson liðsmaður GR sem lék 
í fjórmenningnum í gær ásamt 
Arnóri Inga Finnbjörnssyni.

Stefán Már segir úr góðum hópi 
kylfinga að velja hjá GR og því sé 
hörkusamkeppni að tryggja sér 
sæti í sveitinni.

Kvennasveit GR mætti Golf-
klúbbnum Keili í úrslitum á Hval-
eyrarvelli. Líkt og í karlaflokki 
voru leikar jafnir að loknum 
fjórum viðureignum í tvímenn-
ingi. Á 19. holu í fjórmenningnum 
tryggðu stelpurnar í GR sér sigur.

„Þetta var mjög stressandi. 
Ég var alveg að fara á taug-
um á tímabili,“ sagði Hildur 
Kristín Þorvarðardóttir sem 
tryggði GR-stelpunum sigur 
í  fjórmenningnum ásamt 
Írisi Kötlu Guðmundsdóttur.
Þetta er annað árið í röð sem 
GR leggur GK að velli í úrslitum 
Sveitakeppninnar.

„Mér fannst skemmtilegra að 
vinna þetta núna af því að það 
voru ekki allar Keiliskonurnar 
með í fyrra. Núna sýndum við 
öllum að við gætum þetta,“ sagði 
Hildur Kristín.  - ktd

Tvöfaldur sigur hjá GR
Golfklúbbur Reykjavíkur vann sigur í karla- og kvennaflokki í Sveitakeppni GSÍ 
sem fram fór um helgina Þetta er annað árið í röð sem GR vinnur tvöfalt.

HEIMAMENN LAGÐIR AÐ VELLI Karlasveit GR fagnaði vel sigrinum á heimamönnum í 
GKG á Leirdalsvelli í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

VINDASAMT Á HVALEYRARVELLI Það blés vel á kvennalið GR sem sigruðu Keiliskonur 
annað árið í röð. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SKIPST Á KEFLUM Einar Daði Lárusson og Helgi Björnsson úr ÍR í baráttu við Trausta 
Stefánsson og Guðmund Heiðar Guðmundsson úr FH. MYND/BJÖRN GUÐMUNDSSON

Lokastaðan 
1. ÍR  170 stig
2. FH  153 stig
3. Fjörmann  123 stig
4. Norðurland  117,5 stig
5. HSK  114 stig
6. Breiðablik  93,5 stig
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Blackburn 1-2 Wolves
1-0 Formica (20.), 1-1 Fletcher (22.), 1-2 Ward
(47.)
Fulham 0-0 Aston Villa
Liverpool 1-1 Sunderland
1-0 Suarez (12.), 1-1 Larsson (57.)
Newcastle 0-0 Arsenal
Rautt spjald: Gervinho (76.)
QPR 0-4 Bolton
0-1 Cahill (45+2.), 0-2 Sjálfsmark (67.), 0-3 
Klasnic (70.), 0-4 Muamba (79.)
Wigan 1-1 Norwich
1-0 Watson vsp. (21.), 1-1 Hoolahan (45.) 
Stoke 0-0 Chelsea
West Brom 1-2 Man Utd
0-1 Rooney (13.), 1-1 Long (37.), 1-2 Sjálfs-
mark (81.)

Pepsi-deild kvenna
Stjarnan 2-0 Þór/KA
1-0 Ashley Bares (60.), 2-0 Hugrún Elvars-
dóttir (90+2.)
Upplýsingar um markaskorara frá fotbolti.net.

Í kvöld: Pepsi-deild karla
Keflavík - Grindavík
Breiðablik - ÍBV
Valur - Fylkir
Víkingur R. - FH
Stjarnan - Fram
Allir leikir kvöldsins hefjast klukkan 19.15

ÚRSLIT

Enska úrvalsdeildin

FÓTBOLTI Englandsmeistarar 
Manchester United unnu 2-1 úti-
sigur á West Brom í 1. umferð 
ensku úrvalsdeildarinnar um 
helgina. Sigurmarkið var sjálfs-
mark Stevens Reid en heiðurinn 
að markinu átti Ashley Young.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 
andstæðingurinn sér um að skora 
fyrir Englandsmeistarana. Læri-
sveinar Sir Alex Ferguson áttu 
erfitt uppdráttar á útivelli á síð-
ustu leiktíð og sigurinn því kær-
kominn. 

Liverpool tefldi fram fjórum 
nýjum leikmönnum í byrjunar-
liði sínu gegn Sunderland. Luis 
Suarez var óvænt í liðinu og 
skoraði en brenndi einnig af víta-
spyrnu. Sunderland jafnaði metin 
í síðari hálfleik með glæsimarki 
Svíans Sebastians Larsson. 

Gervinho, nýr liðsmaður Ars-
enal, var rekinn af velli í marka-
lausu jafntefli Newcastle og 
Arsenal. Joey Barton brást illa 
við þegar Gervinho féll í vítateig 
heimamanna. Átökum þeirra lauk 
með löðrungi af hendi Fílabeins-
strendingsins sem var rekinn út 
af með rautt spjald.

Chelsea gerði markalaust jafnt-
efli gegn Stoke í tíðindalitlum 
leik á Britannia-vellinum í Stoke. 
Leikurinn var sá fyrsti undir 
stjórn Portúgalans Andre Villas-
Boas.

Grétar Rafn Steinsson og 
félagar í Bolton unnu 4-0 útisigur 
á QPR í Íslendingaslag helgarinn-
ar. Grétar Rafn lék allan leikinn 
með Bolton en Heiðar Helguson 
kom inn á í síðari hálfleik hjá 
QPR.   

Enginn heimasigur vannst um 
helgina en það gæti breyst í kvöld 
þegar Manchester City tekur á 
móti nýliðum Swansea.  - ktd

Enska úrvalsdeildin:

Meistaraheppni 
í fyrsta leik

HETJAN Ashley Young lagði upp sigur-
mark United.  NORDIC PHOTOS/GETTY

Á SKOTSKÓNUM Ashley Bares er 
markahæst í Pepsi-deild kvenna með 17 
mörk. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Fátt virðist geta komið 
í veg fyrir að Stjarnan verði 
Íslandsmeistari í knattspyrnu 
kvenna. Stjörnukonur unnu 2-0 
sigur á Þór/KA í Garðabænum í 
gær og hafa tíu stiga forskot á 
Val sem á leik til góða.

Ashley Bares og Hugrún Elv-
arsdóttir skoruðu mörk Garðbæ-
inga, hvor í sínum hálfl eiknum.

Stjörnunni dugar tveir sigrar 
úr síðustu fi mm umferðunum 
til þess að tryggja sér fyrsta 
Íslandsmeistaratitilinn í sögu 
félagsins.  - ktd

Pepsi-deild kvenna:

Stjarnan siglir í 
átt að titlinum
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.
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Smellinn
Forsteyptar einingalausnir frá BM Vallá

BM Vallá ehf.

Bíldshöfða 7

110 Reykjavík

Sími: 412 5050

Fax: 412 5001

sala@bmvalla.is

Helstu kostir 
SMELLINN húseininga:
Styttri byggingartími

Steypt við bestu aðstæður

Yfirborð frágengið

Gott einangrunargildi

Minni �ármagnskostnaður

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (10:175) 

10.15 Smallville (13:22)

11.00 Hamingjan sanna (7:8)

11.45 Wipeout USA

12.35 Nágrannar

13.00 Frasier (4:24)

13.25 American Idol (43:43)

15.00 ET Weekend

15.50 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar

17.55 The Simpsons (20:22)

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.06 Veður 

19.15 Two and a Half Men (10:24)

19.40 Modern Family (13:24)

20.05 Extreme Makeover: Home Edi-
tion (22:25)

20.50 Love Bites (1:8) Frábærir róman-
tískir gamanþættir þar sem allt er látið flakka 
um nútímaástarsambönd frá framleiðendum 
Sex and the City, Love Actually og Bridget 
Jones Diary um ástina og allt það brjálæði 
sem hún fær okkur til að gera.

21.35 Nikita (22:22) Ný og hörkuspenn-
andi þáttaröð frá Warner Bros um leyniþjón-
ustuna Division sem ræður til sín ungmenni 
sem áttu erfiða æsku.

22.20 Weeds (6:13)

22.50 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (4:13)

23.15 The Middle (24:24)

23.35 How I Met Your Mother (20:24)

00.00 Bones (19:23)

00.45 Entourage (6:12)

02.45 Into the Storm

04.20 Human Target (9:12)

05.05 The Simpsons (20:22)

05.30 Fréttir og Ísland í dag

08.00 The Wedding Singer

10.00 Meet Dave

12.00 Kapteinn

14.00 The Wedding Singer

16.00 Meet Dave

18.00 Kapteinn

20.00 The Black Dahlia

22.00 Once Upon a Time In the West

00.40 The Dead One

02.10 The Lodger

04.00 Once Upon a Time In the West

07.00 Real Madrid - Barcelona Útsend-
ing frá fyrri leik Real Madrid og Barcelona í 
Supercopa (Meistarar meistaranna).

15.25 Real Madrid - Barcelona Útsend-
ing frá fyrri leik Real Madrid og Barcelona í 
Supercopa (Meistarar meistaranna).

17.10 Þór - KR Útsending frá úrslitaleikn-
um í Valitor-bikarnum.

19.00 Pepsi-deildin 2011 

21.15 Pæjumót TM Sýnt frá Pæjumóti TM 
á Siglufirði þar sem knattspyrnustjörnur fram-
tíðarinnar eru í aðalhlutverki. Það eru stelp-
ur í 4., 5., 6. og 7. flokki sem keppa á Pæju-
mótinu og sýna snilldartilþrif. Umsjónarmaður 
þáttarins er Guðjón Guðmundsson.

22.00 Pepsi-mörkin Skemmtilegur þáttur 
þar sem farið er yfir öll mörkin og umdeildu 
atvikin í Pepsi-deild karla í knattspyrnu. Um-
sjónarmaður er Hörður Magnússon.

23.10 Pepsi-deildin 2011 

01.00 Pepsi-mörkin Skemmtilegur þáttur 
þar sem farið er yfir öll mörkin og umdeildu 
atvikin í Pepsi-deild karla í knattspyrnu. Um-
sjónarmaður er Hörður Magnússon.

07.00 WBA - Man. Utd. Útsending frá 
leik West Bromwich Albion og Manchester 
United í ensku úrvalsdeildinni.

14.45 Fulham - Aston Villa Útsend-
ing frá leik Queens Park Rangers og Bolton 
Wanderers í ensku úrvalsdeildinni.

16.35 Sunnudagsmessan Guðmundur 
Benediktsson og Hjörvar Hafliðason fara yfir 
leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni. Öll 
mörkin og umdeildu atvikin eru skoðuð og 
leikirnir krufðir til mergjar.

17.50 Premier League Review 2011/12 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og 
krufðir til mergjar.

18.50 Man. City - Swansea Bein út-
sending frá leik Manchester City og Swansea 
City í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Premier League Review 2011/12

22.00 Football League Show Sýnt frá 
síðustu leikjum í neðri deildum enska bolt-
ans. Glæsileg mörk og mögnuð tilþrif.

22.30 Man. City - Swansea Útsending 
frá leik Manchester City og Swansea City í 
ensku úrvalsdeildinni.

19.30 The Doctors (1:175) 
20.15 Ally McBeal (18:22) 
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.45 The Whole Truth (8:13) Nýtt og 
spennandi lögfræðidrama. Kathryn Peale er 
metnaðarfullur saksóknari í New York. Jimmy 
Brogan er vinur hennar frá því þau voru við 
nám saman í Yale-háskólanum og er virt-
ur verjandi í borginni. Bæði eru þau mikið 
keppnisfólk og áköf í að sinna vinnu sinni vel 
og berjast fyrir skjólstæðinga sína. Í hverjum 
þætti kynnumst við báðum hliðum á málun-
um sem eykur spennu áhorfandans.
22.30 Lie to Me (20:22) Önnur spennu-
þáttaröðin um Dr. Cal Lightman sem er sér-
fræðingur í lygum. Hann og félagar hans í 
Lightman-hópnum vinna með lögreglunni við 
að yfirheyra grunaða glæpamenn og koma 
upp um lygar þeirra á vísindalegan hátt. Með 
sálfræði, atferlisfræði og einstökum hæfileik-
um í að greina í andlitsdráttum skjólstæðinga 
hvort þeir segi sannleikann eða séu að ljúga, 
leysir The Lightman Group
23.15 Damages (13:13)
00.00 Ally McBeal (18:22)
00.45 The Doctors (1:175)
01.25 Sjáðu
01.50 Fréttir Stöðvar 2 
02.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós
17.20 Húrra fyrir Kela (37:52)
17.43 Mærin Mæja (27:52)
17.51 Artúr (8:20)
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Með okkar augum (6:6)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.15 E-efni í matvælum – Bindiefni 
(3:3) (E Numbers: An Edible Adventure) 
Bresk heimildaþáttaröð. Matarblaðamaðurinn 
Stefan Gates fjallar um E-efni í matvælum og 
kemst að forvitnilegum niðurstöðum.
21.10 Leitandinn (37:44) (Legend of 
the Seeker) Bandarísk þáttaröð um ævintýri 
kappans Richards Cyphers og dísarinnar Ka-
hlan Amnell. Meðal leikenda eru Craig Hor-
ner, Bridget Regan, Bruce Spence og Craig 
Parker. Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn
23.15 Liðsaukinn (13:32) (Rejseholdet) 
Dönsk spennuþáttaröð um sérsveit sem er 
send um alla Danmörk að hjálpa lögreglu á 
hverjum stað að upplýsa erfið mál. Höfundar 
eru Mai Brostrøm og Peter Thorsboe. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.
00.15 Kastljós (e)
00.50 Fréttir (e)
01.00 Dagskrárlok

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um 
norðlenskt mannlíf.

18.30 2 gestir Fjölbreyttur þáttur þar sem 
gestastjórnandi fær til sín góðan gest.

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu

20.30 Golf fyrir alla Brynjar og Óli Már 
halda áfram að gefa góð ráð.

21.00 Frumkvöðlar Elínóra Inga og frum-
kvöðlar Íslands.

21.30 Eldhús meistaranna Magnús Ingi 
matreiðir af mikilli snilld.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
17.25 Rachael Ray 
18.10 Top Chef (12:15) (e)
19.00 Psych (1:16) (e) Bandarísk gaman-
þáttaröð um ungan mann með einstaka at-
hyglisgáfu sem þykist vera skyggn og aðstoð-
ar lögregluna við að leysa flókin sakamál.
19.45 Will & Grace (24:27)
20.10 One Tree Hill (16:22) Banda-
rísk þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt. Stúlkurn-
ar fara í heimsókn til Haley í tilefni af því að 
hún er ófrísk. Brooke langar í kjölfarið að ætt-
leiða barn.
20.55 Hawaii Five-0 - LOKAÞÁTTUR 
(24:24) Bandarísk þáttaröð sem byggist á 
samnefndnum spennuþáttum sem nutu 
mikilla vinsælda á sjöunda og áttunda ára-
tugnum. McGarret og félagar eru á höttunum 
eftir stórglæpamanninum Wo Fat sem sjálfur 
leitar hefnda. Sérsveitin nýtur ekki stuðnings 
ríkisstjórans og er mögulegt að hún verði 
lögð niður. 
21.45 CSI: New York (9:22) Bandarísk 
sakamálasería um Mac Taylor og félaga hans 
í tæknideild lögreglunnar í New York. Lík-
fundur í Central Park sviptir hulunni af gömlu 
hneykslismáli sem teygir anga sína víða.
22.35 The Good Wife (13:23) (e) End-
ursýningar frá byrjun á fyrstu þáttaröðinni um 
góðu eiginkonuna Aliciu. Áfrýjunarmál Peters 
byrjar og Alicia er fengin til að verja siðblind-
an auðmann
23.20 Dexter (1:12) (e)
00.10 Law & Order: Criminal Intent (e)
01.00 Will & Grace (24:27) (e)
01.20 Hawaii Five-0 (24:24) (e)
02.05 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America
08.10 PGA Championship 2011 (4:4)
12.40 Golfing World
13.30 PGA Championship 2011 (4:4)
18.00 Golfing World
18.50 PGA Championship 2011 (4:4)
22.00 Golfing World
22.50 Champions Tour - Highlights
23.45 ESPN America

> Scarlett Johansson
„Ég vona að það verði gerður 
tölvuleikur með mér. Að minnsta 
kosti hefði ég ekki appelsínuhúð 
þá.“
Scarlett Johansson leikur í kvikmynd-
inni The Black Dahlia, sem byggð 
er á sannsögulegu atburðum, einu 
alræmdasta morðmáli í Kaliforníu. 
Myndin er sýnd á Stöð 2 Bíói kl. 20.

Blessuð tæknin. Ég var farin að sjá fram á 
laugardagskvöld með nokkrum fimm ára gömlum 
rómantískum gamanmyndum, án popps og kóks, 
þar sem ekkert annað var á dagskránni. Kertin 
voru kveikt í stofunni í fyrsta sinn í sumar þar sem 
næsta árstíð virðist vera farin að boða komu sína 
með tiltölulega dimmum síðkvöldum og stjörnu-
björtum himni.
Einhverra hluta vegna ákvað ég að gera vel við 
mig – skoða Leiguna. Yfirleitt nota ég hana í 
Klovn-maraþon og frítt barnaefni, en nú yrði gerð 
breyting á, dagskrá Fjölvarpsins skyldi ekki ráða lífi mínu. Ég brá út af 
vananum og leigði mér bíómynd. Engir danskir sjónvarpsþættir eða 
teiknimyndir frá árinu 1987 handa mér þetta laugardagskvöld. 
Auðvitað horfði ég á Klovn. Ég er ein af þeim örfáu Íslendingum 
sem lagði ekki leið mína í kvikmyndahús þegar myndin tröllreið 

öllu og öllum hér fyrir nokkrum mánuðum. Fólk 
hafði fussað og sveiað yfir tvíeykinu, sumir jafnvel 
gengið út, en þrátt fyrir það keypt sig inn á hana í 
tvígang. Svo góð var Klovn sögð vera.
Orð að sönnu. Þegar sjónvarpsþættir eru gerðir að 
bíómynd á manni að líða eins og maður sé þeirra 
forréttinda aðnjótandi að vera að horfa á tveggja 
tíma langan og óvenjugóðan þátt. Öðruvísi á 
ekki að bregða út af vananum. Þeim tókst það 
með Simpsons og Frank og Casper tókst það líka. 
David Hasselhoff tókst það ekki með Baywatch. 

Ég kláraði myndina án þess að ganga út úr herberginu. Greip reyndar 
nokkrum sinnum fyrir andlitið, sagði upphátt „nei“ og leit undan – 
en sat þó sem fastast. Þegar ég setti hana aftur á daginn eftir, gekk 
ég hins vegar út áður en vissir atburðir áttu sér stað. Það er kosturinn 
við endursýningar, maður veit á hverju er von. 

VIÐ TÆKIÐ: SUNNA VALGERÐARDÓTTIR Á ÁGÚSTKVÖLDI

Dimmt sumarkvöld með Klovn og kerti
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ráða & feta ostateningar henta 
el í kartöflusalatið, á pítsuna, 
sósuna, salatið, ofnréttinn og 
smáréttabakkann.
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Gráða & feta
ostateningar í olíu

Nýtt

Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

STÖÐ 2 KL. 20.55
Love Bites

Djarfur og drepfyndinn þáttur frá 
framleiðendum Sex and the City, 
Love Actually og Bridget Jones 
Diary. Þátturinn fjallar um ástina 
og allt það brjálæði sem hún fær 
okkur til að gera.

10.45 Keeping Up Appearances  11.15 Monarch of 
the Glen  12.05 Keeping Up Appearances  12.35 
Skavlan  13.25 Skavlan  14.15 Deal or No Deal  
14.50 Deal or No Deal  15.25 Deal or No Deal  
16.00 Keeping Up Appearances  16.35 ‚Allo ‚Allo!  
17.00 ‚Allo ‚Allo!  17.25 Dalziel and Pascoe  18.20 
Dalziel and Pascoe  19.10 Top Gear  20.00 Live 
at the Apollo  20.45 QI  21.15 Little Britain  21.45 
My Family  22.15 Skavlan  23.10 Skavlan  00.00 QI  
00.30 Little Britain  01.00 My Family  01.35 Dalziel 
and Pascoe  02.25 Dalziel and Pascoe 

10.40 Grøn glæde  11.15 Ved du hvem du er?  
12.15 Merlin  13.00 DR Update - nyheder og vejr  
13.10 Kommissær Wycliffe  14.00 Klassen 2.b  
14.15 Carsten og Gittes Vennevilla  14.30 Willas 
vilde dyr  15.00 Kærlighed i ukendt land  15.50 DR 
Update - nyheder og vejr  16.00 Vores Liv  16.30 
TV Avisen med Sport  17.05 Aftenshowet  18.00 
Jamies australske kokkeskole  19.00 TV Avisen  
19.25 SportNyt  19.35 Horisont Special  20.35 En 
sag for Frost  22.10 OBS  22.15 Vore Venners Liv  
04.00 Rasmus Klump  04.05 Chiro 

13.10 Gomorron Sverige  14.00 Rapport  14.05 
Det goda livet  14.55 En arkitekt talar ut  15.55 
Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 Regionala nyheter  
16.15 Strömsö  16.55 Schlagerpärlor  17.05 En 
man och hans bil  17.10 Kulturnyheterna  17.20 
Sverige i dag sommar  17.30 Rapport  17.52 
Regionala nyheter  18.00 Elvis. Tillbaka till Tupelo  
18.55 Sänghopparna  19.00 Lykke  19.55 Flugor  
20.00 Flytta hemifrån  20.30 Lärare på hem-
maplan  21.00 Damages  21.40 Rapport  21.45 
Sommarpratarna  22.45 Rapport  

08.20 Norge rundt  08.45 Friidrett  09.15 Program 
ikke fastsatt  11.05 Rallycross. EM-runde fra 
Nederland  11.35 En herre med bart  13.00 
Derrick  14.00 Ekstremfiske  14.45 Ut i nærturen  
15.00 Krøniken  16.00 Oddasat - nyheter på sam-
isk  16.05 Nyheter på tegnspråk  16.10 Tilbake til 
90-tallet  16.40 Distriktsnyheter  17.30 Australias 
villmark  18.00 Storbritannias kongelige bryllu-
per  18.55 Distriktsnyheter  19.30 Sommeråpent  
20.15 Boardwalk Empire  21.05 Kveldsnytt  21.20 
Poirot  22.55 20 sporsmål  

06.39 Morgunfrúin 06.40 Veðurfregnir 06.50 
Bæn 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30 
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45 
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 
10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í 
nærmynd 12.00 Fréttir 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Hringsól 
14.00 Fréttir 14.03 Konungur slaghörpunnar: 
Franz Liszt 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Og 
sólin rennur upp 15.25 Fólk og fræði 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Eyðibýlið 17.00 Fréttir 17.03 
Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 
Í lok dags 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Inn og út um gluggann 20.00 Leynifélagið 
20.30 Lennon í nýja heiminum 21.10 Úr kvæðum 
fyrri alda 21.30 Kvöldsagan: Ofvitinn 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 
Girni, grúsk og gloríur 23.15 Kvika 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1
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SJÓNVARPSÞÁTTURINN

„Það eru þættirnir Californ-
ication og svo Klovn sem eru í 
uppáhaldi.“

Logi Pedro Stefánsson, meðlimur í 
sveitinni Retro Stefson.

„Þetta er svona sveitastuðlag. Það 
fyrsta sem kemur upp í hugann 
þegar maður heyrir það er hlöðu-
ball,“ segir Sólmundur Hólm, grín-
isti og verðandi poppari.

Á næstu dögum sendir Sóli, eins 
og hann er jafnan kallaður, frá sér 
lag sem hann flytur með Gylfa 
Ægissyni. Eins og alþjóð veit skrif-
aði Sóli ævisögu Gylfa árið 2009. 
„Ég samdi lagið með okkur í huga,“ 
segir hann.

„Það hefur alltaf blundað smá 
poppari í mér og ég er mikið 
fyrir íslenska tónlist. Helst gamla 
íslenska tónlist, ég er ekki mikið að 

endurnýja mig,“ segir Sóli sem seg-
ist sannfærður um að ef lagið hefði 
komið út fyrir þrjátíu árum þá 
hefði hann orðið stórstjarna: „Þetta 
er gamaldagspopp en ég vona að 
það virki enn þá. Þegar Gylfi var 
stórstjarna hefði hann gert þetta 
að smelli. Hann hefði gaulað þetta 
blindfullur inni í Hljóðrita.“

Lagið kallast Feðraveldið og er 
tvísöngur feðga. Sonurinn syng-
ur um galla föður síns og faðir-
inn svarar á móti. Sóli fullyrðir að 
lagið sé dramatískt en skemmti-
legt. Hann segir að lagið sé ekki 
byggt á eigin reynslu, þó að skiln-

aðarbörn eins og hann sjálfur geti 
eflaust samsamað sig ýmsu sem 
fram kemur í textanum. „En pabbi 
minn er ekki eins slæmur og sá 
sem sungið er um í laginu,“ segir 
hann og hlær.

Sóli hefur getið sér gott orð fyrir 
eftirhermur sínar og er hann vin-
sæll skemmtikraftur á mannamót-
um. Einn af þeim sem hann hermir 
eftir er einmitt Gylfi Ægis svo það 
ætti ekki að reynast honum erfitt 
að flytja lagið opinberlega. „Nei, 
einmitt. Ég syng bara fyrir Gylfa 
líka. Ætli næsta skrefið verði svo 
ekki að taka upp lag með Pálma 

Gunnars? Eða Gunnari í Krossin-
um? Eða jafnvel Bjarna Fel?“

Aðspurður kveðst Sóli stefna 
að því að senda frá sér fleiri lög 
í framtíðinni. Hann eigi nokkrar 
hugmyndir í kollinum sem þarf að 
vinna meira með.

En hvernig fannst Gylfa lagið?
„Honum fannst það mjög gott, 

sagði að það væri létt og skemmti-
legt. Enda gæti hann hafa samið 
það. Ég var líka pottþétt undir 
áhrifum frá Gylfa þegar ég samdi 
lagið. Ómeðvitað var ég kominn í 
síða leðurfrakkann hans.“

 hdm@frettabladid.is

SÓLMUNDUR HÓLM: ÓMEÐVITAÐ VAR ÉG KOMINN Í SÍÐAN LEÐURFRAKKA GYLFA ÆGISSONAR 

Sendir frá sér nýtt lag í gamla stílnum

NÝR SMELLUR Á LEIÐINNI Gylfi Ægisson og Sólmundur Hólm í hljóðveri við upptökur á Feðraveldinu, nýju lagi eftir Sólmund. Lagið fer í spilun í þessari viku eða þeirri næstu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

„Lagið smellpassar inn í myndina,“ segir Hafsteinn 
Gunnar Sigurðsson, leikstjóri kvikmyndarinnar Á 
annan veg, sem verður frumsýnd 2. september.

Hafsteinn og félagar fengu á dögunum leyfi til 
að nota lagið Midt om natten eftir danska tónlistar-
manninn Kim Larsen í mynd sína. „Ég held að þetta 
sé í fyrsta skipti sem er veitt leyfi til að nota lagið, 
fyrir utan í kvikmyndinni Midt om natten,“ segir 
Hafsteinn.

Midt om natten er í miklu uppáhaldi hjá Hafsteini. 
Hann bað framleiðendur kvikmyndar-
innar Á annan veg að útvega leyfi til 
að nota lagið og því var haft samband 
við útgáfurisann EMI, sem sér um þau 
mál fyrir Larsen. Þar á bæ voru menn 
ekki bjartsýnir. „Svo skrifuðu þeir til 
baka, alveg gáttaðir á að hann hafi gefið 
leyfi og að hann hefði aldrei gert það 
áður. Það hefur margoft verið beðið um 
lagið,“ segir Hafsteinn. 

En kanntu einhverja skýringu á 
skyndilegri viðhorfsbreytingu Larsens?

„Nei. Ætli við höfum ekki hitt á hann 
á góðu mómenti, á kránni á föstudags-
eftirmiðdegi eða eitthvað svoleiðis. 
Hann hefur verið í stuði.“

En svífur danskur andi yfir vötnum í 
myndinni?

„Nei. Hún er alveg rammíslensk.“
Áhugasömum er bent á Facebook-síðu 

myndarinnar fyrir nánari upplýsingar 
og stiklu.  - afb 

Smellur Larsens í íslenskri mynd 

ÁNÆGÐUR MEÐ LARSEN Hafsteinn er 
að vonum sáttur við Kim Larsen fyrir 
að gefa leyfi til að nota lagið Midt om 
natten í atriði í myndinni Á annan veg.

Dæmi um það sem 

tekið er fyrir í náminu:

Lita- og línufræði

Tónalgreining

Vaxtarbygging

Heitt og kalt rými

Stórt og lítið rými

Uppröðun hluta

Stílistun á:

Baðherbergi

Svefnherbergi

Barnaherbergi

Eldhúsi

Garðhýsi

Stofu

Og margt fleira.

The Academy of Colour and Style býður nú upp á nám í 
innanhússtílistun.  Farið er í helstu grunnþætti í lita- og 
línufræði.  Einnig er kennt að meta stíl út frá persónunni 
sjálfri.  Þá er hún greind út frá vaxtarbyggingu og 
litgreiningu en þær upplýsingar segja mikið til um hvernig 
einstaklingur vill hafa sitt nánasta umhverfi eins og liti og 
stíl.  Nemendur vinna svo verkefni í hverri viku og taka þá 
fyrir stílistun á stofu, baðherbergi, barnaherbergi o.fl.  
Gestafyrirlesarar koma í tíma og kynna fyrir nemendum 
ýmis atriði sem koma þeim til góða.
Hver önn tekur þrjá mánuði.  Kennsla fer fram í 
Tækniskólanum einu sinni í viku frá 18-22.

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533 5101

Anna F. Gunnarsdóttir
Stílisti

Helga Sigurbjarnadóttir
Innanhúsarkitekt

Þorsteinn Haraldsson
Byggingafræðingur

INNANHÚSSTÍLISTANÁM

KR-ingar svifu um á bleiku skýi 
á laugardaginn eftir að karlalið 
félagsins í knattspyrnu varð bikar-
meistari eftir sigur á Þór frá Akur-
eyri. Sigurhátíð félagsins fór fram 
á Rauða ljóninu á Seltjarnarnesi. 
Margir af hörðustu stuðnings-
mönnunum mættu þangað beint 
eftir leikinn en leikmenn KR 
komu ekki fyrr en um kvöldið. Þá 
streymdu líka aðdáendur liðsins að 
og var Eiðistorg fullt af fólki þegar 
mest var. Bikarinn gekk manna 
á milli á hátíðinni og fengu allir 
sem vildu að kyssa hann og láta 
smella af sér mynd með honum. 
Meðal gesta voru félagarnir Pétur 

Marteinsson og Gísli 
Marteinn Baldursson, 
Geir H. Haarde fyrrum 
forsætisráðherra og 
Inga Jóna Þórðardóttir, 

eiginkona hans, 
Haukur Harðar-
son, íþrótta-
fréttamaður á 
RÚV, og Bogi 
Ágústsson 
fréttamaður.

Skúli Jón Friðgeirsson og aðrir 
leikmenn KR stilltu sér upp á 
svölum á Eiðistorgi með bikarinn 
á meðan mannhafið renndi sér í 
gegnum stuðningsmannalög KR-
inga. Mikil stemning var í húsinu og 
stóð gleðin langt fram á nótt. Ein-
hverjir leikmanna KR laumuðu sér 
í miðborgina þegar á leið og voru 
að vonum hrókar alls fagnaðar 
þar. Hinn ungi Ásgeir Örn 
Ólafsson var að leika 
sinn síðasta leik fyrir 
KR í bili og skemmti 
sér því sérstaklega vel. 
Svo vel að vegfarendur 
og ökumenn á 
Laugavegi komust 
ekki hjá því 
að taka eftir 
honum.  - hdm

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Fyrsta helgin gekk bara stórvel. 
Það var ótrúlega jákvæð stemning 
yfir öllu,“ segir Davíð Kristins-
son, rekstrarstjóri á Glaumbar við 
Tryggagötu.

Keppni í Ensku úrvalsdeildinni 
hófst um helgina. Það þýðir að 
aftur lifnar yfir fjölda sportpöbba 
á höfuðborgarsvæðinu en það 
getur gefið vel í aðra hönd að reka 
vinsælan sportpöbb. Glaumbar 
var opnaður að nýju um helgina og 
keppir við nokkra aðra sportbari 
í miðbænum. Má þar nefna staði 
eins og English Pub, Hvítu perluna 
og Bjarna Fel. 

„Já, sportbörunum hefur fjölgað 

mikið hér á landi,“ segir Davíð. 
„Samkeppnin heldur manni bara á 
tánum. Það er plús bæði fyrir mig 
og kúnnann.“ Hann segir það jafn-
framt ánægjulegt að staðirnir séu 
mun flottari en áður. „Standardinn 
hefur batnað til muna á minni bör-
unum,“ segir hann.

Davíð segir það jákvætt hversu 
mikið sé af sportbörum í úthverf-
unum. „Það gengur auðvitað ekk-
ert ef þú býrð í Grafarholti að 
þurfa alltaf að fara niður í bæ.“

Önnur viðbót í flóru sportpöbba 
er Úrilla górillan sem opnuð var á 
Stórhöfða um helgina. Þar ræður 
ríkjum Hallur Dan Johansen sem 

rak áður Austur og Players. 
Staðurinn verður heima-
völlur Liverpool-klúbbsins 
og geta gestir fengið bás 
með sér bjórdælu. 
Mikið virðist lagt 
í útlit staðar-
ins. „Ef Kex, 
Laundro-
mat og Pla-
yers myndu 
eignast 
barn, þá 
værum við 
barnið,“ 
segir Hallur 
Dan.  -hdm

Mikil samkeppni hjá sportpöbbunum

NÝIR SPORTBARIR Hallur Dan 
Johansen á Úrillu górillunni og Davíð 

Kristinsson á Glaumbar fagna nýju 
tímabili í enska boltanum.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/HAG



Okkur er sönn ánægja að bjóða upp á frábært sértilboð til Almería og 
Tenerife. Sala hefst klukkan 12:00, mánudaginn 15. ágúst og stendur í 
24 klukkustundir. Athugið að það er takmarkað framboð af sætum!

ALLT AÐ 27.850 KR AFSLÁTTUR Á MANN!
101.600 KR. AFSLÁTTUR FYRIR 4 MANNA FJÖLSKYLDU!

Hotel Trinidad
ALMERÍA VIKA - ALLT INNIFALIÐ!

109.900 kr.*
Almennt verð: 
135.500 kr.
Heildarafsláttur: 
101.600 kr.m.v. 2 fullorðna og 2 börn í bókun.

kr*
TILBOÐSVERÐ Á MANN FRÁ:

136.840 kr.*
m.v. 2 fullorðna í bókun.

Almennt verð: 
164.690 kr.
Heildarafsláttur: 
55.700 kr.

k *
TILBOÐSVERÐ Á MANN FRÁ:

Innifalið: Flug, skattar, gisting í viku í superior herbergi með 
öllu inniföldu (morgun-, hádegis- og kvöldmatur og allir 
innlendir drykkir) og íslensk farartjórn. Brottför: 19. ágúst.

Tropical Playa
Hotel Tropical Playa
TENERIFE 11 NÆTUR

89.900 kr.*
Almennt verð: 
109.050 kr.
Heildarafsláttur: 
76.600 kr.m.v. 2 fullorðna og 2 börn í bókun.

p yp y

kr**
TILBOÐSVERÐ Á MANN FRÁ:

104.900 kr.*
m.v. 2 fullorðna í bókun.

Almennt verð: 
126.696 kr.
Heildarafsláttur: 
43.592 kr.

k *
TILBOÐSVERÐ Á MANN FRÁ:

Innifalið: Flug, skattar, gisting í íbúð með 1 svefnherbergi 
(stúdíóíbúð ef 2 fullorðnir í bókun) og íslensk farartjórn.
Brottför: 25. ágúst.

SALAN HEFSTKL. 12:00
Í DAG!

SÓLARHRINGS
SÓLARSAMBA!

sumarferdir.is



DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VÍSIR
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Við getum allar ræktað sál okkar og líkama.
Í Baðhúsinu hefurðu aðgang að því sem til þarf  
fyrir aðeins 6.190* á mánuði.  
Með þátttöku í KK klúbbnum kemstu jafnt
í opna sem LOKAÐA tíma.  KK klúbburinn 
er klárlega hagstæðasta leiðin.

Allt þetta er innifalið í Baðhúsinu 
fyrir aðeins 6.190* kr. á mánuði;

- Zumba.
- Hot jóga.
- Lene Hansson námskeið.
- Fit Pilates.
- CX30.
- Afró.
- Jane Fonda.
- Heilsuátak.
- Spinning Express.
- Tabata (Trx, Bosu, ketilbjöllur).
- Magadans.
- Les Mills tímar.
- Salsa.
- TKT.
- Tæbox.
- o.mfl.

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

Komdu í Baðhúsið - og náðu markmiðum þínum.
Við getum það allar.  Og þú líka.

Vertu velkomin.

Nánari upplýsingar á www.badhusid.is/kk

6.190* á mánuði í KK áskriftarklúbbnum, lágmarkstími 12 mánuðir. Hægt er að velja um 4 leiðir, með mismunandi bindingu 
og fríðindum; Skólaáskrift, Grunnáskrift, Eðaláskrift eða Frjálsáskrift.  Frír aðgangur að lokuðum tímum, og frí barnagæsla 
fylgir öllum leiðum nema Skólaáskrift.

Komdu strax í klúbbinn og byrjaðu að æfa,  
fyrsta greiðsla kemur ekki fyrr en í október!
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VIÐ GETUM  
ÞAÐ ALLAR  
                – og þú líka –

1  Lífsreynslan hefur áhrif á 
heilsufar 

2  Æðarkolla hrapaði til jarðar í 
miðri flugeldasýningu

3  Matt Damon næsti forseti 
Bandaríkjanna?

4  Útlendingar sprautuðu 
piparúða í leigubílaröðinni

5  Starfsfólkið hélt að það ynni í 
alvöru Apple-búð

6  Pissaði á 12 ára stúlku í 
flugvél 

Sveitarfélögin styrkt
Félag leikskólakennara, með 
Harald Frey Gíslason formann í 
broddi fylkingar, hyggst halda tón-
leika til styrktar sveitarfélögunum 
á næstunni ef ekki nást samningar 
innan tíðar. Kjarasamningsvið-
ræður hafa ekki skilað tilætluðum 
árangri og leikskólakennarar hafa 
samþykkt að fara í verkfall þann 
22. ágúst náist ekki samningar við 
sveitarfélögin. Tónlistarmennirnir 

Bubbi Morthens, Páll 
Óskar Hjálmtýsson 
og hljómsveitin 
Dikta munu líklega 

stíga á svið verði 
af tónleik-

unum. 

Óvæntur gestur
Knattspyrnumaðurinn Tryggvi 
Guðmundsson ræddi um feril 
sinn í viðtali í helgarblaði Frétta-
blaðsins. Þar kom meðal annars 
fram að hann gerir sér vel grein 
fyrir því að fólk hefur misjafnar 
skoðanir á ágæti hans; að það 
sé til fólk sem hreinlega elskar 
að hata hann. Stuðningsmenn 
KR hafa til að mynda ekki verið 
hans heitustu aðdáendur, jafnvel 
þó hann hafi eitt sinn leikið með 
liðinu, enda hefur Tryggvi farið 
mikinn með FH og ÍBV síðustu ár. 
Það vakti því mikla furðu að einn 
gesta á sigurhátíð KR 
eftir bikarúrslita-
leikinn var einmitt 
téður Tryggvi 
Guðmundsson. 
Fjölmargir tóku 
kappann tali 
en engum 
sögum fer af 
því hvað var 
rætt um.  
 - mmf, hdm
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